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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och uttrycks på ett flertal olika 
sätt. Våld kan förekomma i parrelationer, mellan partner, föräldrar och barn, mellan släktingar 
och andra närstående och i både hetero- som homosexuella förhållanden. En skattad siffra är 
att en av tre kvinnor har upplevt våld i nära relation någon gång under livet och 35 procent 
kvinnor har erfarenheten av våld under sin livstid. I Sverige gjordes 17 000 anmälningar år 
2016 om våld där gärningspersonen hade en nära relation med offret. De karakteristiska 
tecken för den som utsätts för våld är att de har en nära relation och starka känslor till 
förövaren. Detta försvårar möjligheten för den våldsutsatta kvinnan att göra motstånd. Det 
framkommer att kvinnor som blir våldsutsatta i en nära relation med sin partner tappar 
självförtroendet och isolerar sig från familj och vänner. Kvinnor som blir våldsutsatta under 
sin graviditet har en inre rädsla av att utsättas ytterligare för våld om det talas med 
vårdpersonalen. Därav upplever många utsatta kvinnor i denna situation en osäkerhet och en 
otrygghet att tala om våldet i hemmet.  

Syftet: Att beskriva hur våld i nära relation påverkar en graviditet samt våldsutsatta gravida 
kvinnors önskemål om stödinsatser från barnmorskan.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på 15 vetenskapliga artiklar har genomförts. Artiklarna 
som valdes var baserade på både kvalitativa och kvantitativa studier som söktes via 
databaserna CINAHL och PubMed och var publicerade mellan 2002-2017. De valda 
artiklarna granskades och värderades i enlighet med Sophiahemmet högskolas riktlinjer. 
Urvalet av artiklarna genomfördes på ett systematiskt tillvägagångssätt och sammanställdes 
genom en integrerad analys metod.   

Resultat: I resultatet identifierades tre huvudteman, dessa var Moderns påverkan av våld, 
Barnets påverkan av våld och Mötet med vården och kvinnans coping av våld. Till dessa 
kunde olika underteman identifieras. Till Moderns påverkan av våld utskildes underteman: 
Riskfaktorer, Den allmänna påverkan, Fysiska påverkan och Psykiska påverkan. Till Barnets 
påverkan av våld utskildes underteman: Det allmänna påverkan och den fysiska/psykiska 
påverkan. Till den tredje huvudteman Mötet med vården och kvinnans coping av våld 
utskildes underteman: Vårdpersonalens oavsiktliga fel, Coping samt Önskemål och 
stödinsatser från barnmorskan. Det ett flertal studier påvisade en negativ samband mellan våld 
under graviditet och kvinnans livskvalitet. Våldet under den prenatala perioden är associerade 
med en rad ogynnsamma fysiska och psykologiska samt mentala hälsoproblem. Därmed har 
ett flertal studier nämnt att våldsutsatta gravida kvinnorna har upplevt en mer negativ syn på 
både graviditeten och förlossningen. 

Slutsats: Denna litteraturöversikten pekar på att oavsett vilken form av våld det är så påverkar 
det kvinnans livskvalitet och barnets utveckling under graviditeten och efter förlossning 
negativt. Det krävs att barnmorskorna ställer frågan om våld vid deras besök på 
mödravårdscentralen oavsett om kvinnan nekar till våld. Den vetenskapliga evidensen på att 
kvinnan är i starkt behov av barnmorskans stöd och information har bevisats behövas.  

Nyckelord: Våld, graviditet, kvinnor, stöd och barnmorskor 

 



  
  
                  
ABSTRACT 

Background: Violence against women is a global public health problem and is expressed in a 
variety of ways. Violence can occur in par relations, between partners, parents and children, 
between relatives and in both heterosexual and homosexual relationships. A appreciative 
figure is that one in three women has experienced violence in close relationship sometime 
during there life and 35 percent of women have experience of violence during their lifetime. 
In Sweden, 17,000 notifications were made in 2016 about violence in which the perpetrator 
had a close relationship with the victim. The characteristic signs of the victim are that they 
have a close relationship and strong feelings to the perpetrator. This makes it difficult for the 
victim to resist the violence. It appears that women who become vulnerable in close 
relationship with their partners lose self-confidence and isolate themselves from family and 
friends. Women who become victims of violence during their pregnancy have an inner fear of 
being subjected to further violence if they would talk to the healthcare professionals. Hence, 
many vulnerable women in this situation experience an uncertainty and an insecurity to speak 
of the domestic violence.

Purpose: To describe how violence in close relationship affects pregnancy as well as the 
outdated pregnant women's wishes for supportive interventions from midwife.

Method: A literature review based on 15 scientific articles has been completed. The articles 
selected were based on both qualitative and quantitative studies searched through the 
CINAHL and PubMed databases and were published between 2002-2017. The selected 
articles were reviewed and evaluated in accordance with the Sophiahemmet University's 
guidelines. The selection of the articles was conducted on a systematic approach and 
compiled through an integrated analysis method.

Result: In the result three main themes were identified, these were the influence of the mother 
on violence, the child's influence on violence and the meeting with care and the woman's 
coping of violence. Various themes could be identified for these. To the Mother's influence on 
violence, subordinates are subdivided: Risk factors, The general impact, Physical impact and 
Psychological impact. To the child's influence on violence, the subordinates of the divorce are 
separated: the general impact and the physical/psychic impact. To the third main theme The 
meeting with care and the woman's coping of violence was subdivided into subordinates: the 
accidental maladministration of the care staff, coping and wishes and support from the 
midwife. The multiple studies demonstrated a negative relationship between violence during 
pregnancy and the woman's quality of life. The violence during the prenatal period is 
associated with a number of adverse physical and psychological as well as mental health 
problems. As a result, several studies have mentioned that pregnant pregnant women have 
experienced a more negative view of both pregnancy and childbirth. 

Conclusion: This literature review indicates that, regardless of what kind of violence it is, it 
affects the woman's quality of life and the child's development during pregnancy and after 
childbirth negatively. It is necessary that the midwives ask the question of violence when they 
visit the maternity care center, regardless of whether the woman denies violence. The 
scientific evidence that the woman is in a strong need for a midwife support and information 
has been proven necessary.
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BAKGRUND  
 
Våldets olika ansikten 

  
Våld kan uttryckas på olika sätt. Det är inte ovanligt att våld förekommer i parrelationer, det 
ibland mellan partner, föräldrar och barn, mellan släktingar och andra närstående och i både 
hetero- som homosexuella förhållanden. Mäns våld mot kvinnor beskrivs som ett globalt 
hälsoproblem (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], Våld och hälsa, u.å.). 
Världshälsoorganisationen (World Health Organization, [WHO], 2013) beskriver att minst en 
av tre kvinnor upplever våld i en nära relation någon gång under livet. Där dessutom 35 
procent kvinnor har erfarenheten av våld under sin livstid. Världshälsoorganisationen (2010) 
påvisar att mäns våld mot kvinnan är ett utbrett folkhälsoproblem samtidigt som det är en 
kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våld mot kvinnan beskrivs enligt WHO (2013) som 
följande; 

Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, 
sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, 
coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private 
life (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/).  

Det är dock enligt en studie av Baird och Mitchell (2014) inte enbart kvinnor som kan utsättas 
av våld av sin partner. Enligt studien ovan beskrivs därmed att kvinnor utsätter män för våld. 
Detta avspeglar sig emellertid lite annorlunda bland annat att våldet mot män är mindre 
skadliga, karakteriseras av färre utbrott i hemmet och att kvinnors våld mot män är mindre 
ofta motiverade av att försöka få kontroll. Därav är procenthalten av antal polisanmälningar 
lägre för män. I antal polisanmälningar år 2009 var gärningspersonerna män i över 90 
procenten av fallen ([NCK], Våld och hälsa, u.å.).  

Våldet uttrycks i olika former; fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomisk. Likaså 
kan våldet vara latent eller hedersrelaterat ([NCK], Våld och hälsa, u.å; Baird & Mitchell, 
2014). Dessa olika uttryck av våld enligt Keeling och Birch (2004) blir allvarligare ju längre 
relationen pågår och intensiteten tenderar att öka under graviditeten. Enligt Nationellt centrum 
för kvinnofrid ([NCK], Våld i nära relation, u.å.) försöker förövaren genom ett systematiskt 
sätt använda sig av olika former av våld och hot för att återfå full kontroll och makt över 
kvinnan. Carbone-López, Kruttschnitt och Macmillan (2006) beskriver därmed i sin studie att 
fysiskt våld riktar sig direkt mot den som utsätts för våldet. Det kan vara allt från örfilar, slag, 
att kvinnan grips tag i eller blir slagen med ett föremål till användning av vapen. Medan 
psykiskt våld kan uttryckas på olika sätt enligt Baird och Mitchell (2014), det kan vara ett 
direkt hot om våld eller indirekt riktat hot mot kvinnan själv eller andra närstående, husdjur 
eller egendom. Likaväl kan psykiskt våld vara förnedring och tvingad till kränkande 
handlingar. Till psykiskt våld räknas även att bli isolerad från omvärlden och att ens intressen 
tas ifrån en. Kvinnan känner sig kontrollerad och övervakad. Kvinnan kan inte röra sig fritt 
utanför hemmet eller umgås med släkt och vänner. Hon kan uppleva en emotionell 
utpressning och oftast får kvinnorna en känsla av skam. Ibland utnyttjar partnern deras 
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gemensamma barn för att få kontroll över den andra föräldern (Baird & Mitchell, 2014: 
Carbone-López, et al. 2006). 

Enligt Okada, Hoga, Borges, Albuquerque och Belli (2015) beskrivs sexuellt våld allt från 
sexuella trakasserier till våldtäkt. Att kvinnan blir tvingad att delta i eller bevittna sexuella 
handlingar mot sin vilja. Materiellt våld beskrivs genom att partnern exempelvis slår sönder 
föremål i hemmet, att personliga tillhörigheter bränds eller klipps sönder ([NCK], Våldets 
uttryck och mekanismer, u.å.). Fortsättningsvis är ekonomiskt våld när partnern har full 
kontroll över ekonomin i hemmet och inte låter kvinnan arbeta för att få sin egen inkomst. 
Latens våld är däremot när partnern upplevs starkt aggressiv mot kvinnan dock är inte våldet 
uttalad. Detta kan kvinnan uppleva och känna av genom partnerns egna kroppsspråk (Okada, 
et al. 2015). Hedersrelaterat våld kan vara kulturbetinget exempelvis att kvinnan utsätts för 
hot och tvingas gifta sig mot sin vilja ([NCK], Våldets uttryck och mekanismer, u.å.). 

Graviditetens olika faser 

  
Enligt Wadhwa, Karla och Dahiya (2016) utlöser graviditeten ett brett spektrum av 
förändringar i kvinnans kropp. Det innefattar både anatomiska och fysiologiska förändringar, 
detta för att stödja utvecklingen av fostret, förbereda den blivande mamman inför förlossning 
och göra hennes kropp redo inför amning (Risberg, 2016: Wadhwa, et al. 2016).  
Wadhwa, et al. (2016) redogör att förändringarna påverkar både de inre och de yttre genital 
organen, bäckenet, brösten, vätskebalansen men betonar framförallt kvinnans viktökning, 
förändrad kroppshållning och därmed hormonella förändringar. Enligt Risberg (2016) varar 
en okomplicerad graviditet från befruktning till dess att barnet föds efter genomsnitt 265 
dagar eller 38 veckor. Därmed beskriver Risberg (2016) att graviditeten delas in i tre perioder 
där var och en av perioderna är tre månader långa och kallas för trimestrar.  

Första trimestern  
Enligt Risberg (2016) pågår den första trimestern från befruktning av ägget till och med vecka 
12 och det är under denna period som de första anlagen till alla organ utvecklas hos fostret. 
Kroppen förändras mycket under denna period, utvecklingen av embryot som till en början 
enbart varit en liten cell utvecklas till ett foster. Till följd av den nyblivna gravida kvinnan 
genomgår hon en hel del hormonella förändringar vilket kan göra henne mer känslig än 
vanligt. Kvinnan kan redan under första trimestern uppleva att brösten spänner, känna sig 
illamående och uppleva onormal trötthet samt humörsvängningar (Coad & Dunstall, 2012).  

Under vecka 6-12 är utvecklingen av fostrets ryggrad, armar och ben utvecklade och redan 
vid vecka 10 finns i stort sätt alla kroppens inre organ (Risberg, 2016: Coad & Dunstall, 
2012). Enligt AboEllail och Hata (2016) kan man redan här upptäcka tre typer av fetala 
rörelser med hjälp av 4D-ultraljud. Dessa tre rörelser är en cross- kroppsrörelse som kan ses 
efter 7-8 veckor, benrörelser efter 10 veckor och mer komplicerade benrörelser vecka 11. 
Ansiktsnerver som förbinder ansiktsmusklerna sker redan vecka 10-11 (AboEllail & Hata, 
2016). Missfall frekvensen minskar enligt Risberg (2016) efter  graviditetsvecka 12. 
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Andra trimestern  
Det börjar från vecka 13 och pågår till och med -vecka 27, det är under denna period som 
fostrets organ och organsystem färdigutvecklats (Risberg, 2016). Det är oftast i början av 
andra trimestern som illamåendet avtar för de flesta kvinnorna, och den nyblivna gravida 
kvinnan mår normalt mycket bättre jämfört med under första trimestern. Dock kan en del 
kvinnor uppleva att hela graviditeten är besvärlig och påfrestande (Risberg, 2016).  

Risken för missfall har sjunkit och magen börjar även växa och bli synlig, det kan vara svårt 
att komma i sina vanliga kläder (Risberg, 2016). Alla dessa fysiska förändringar kvinnan 
genomgår under graviditeten beror dels på en ökning av steroid hormoner (Progesteron och 
Östrogen). Fostrets hjärta börjar slå redan under graviditetsvecka fyra men har under denna 
tid ett särskilt anpassat blodcirkulation. Hjärtat pumpar runt blodet men blodet passerar inte 
lungorna. Det finns ett hål mellan hjärtats två förmak och när väl barnet föds och tar sitt första 
andetag trycks hålet samman (Coad & Dunstall, 2012).  

I studien av Hata (2016) beskrivs att fostrets beteende under andra trimestern och fostrets 
ansiktsuttryck kan ses tydlig vid användning av 4D- ultraljud. Medans den nyare studien av 
både AboEllail och Hata (2016) beskriver att fostret visar allt mer ansikstuttryck såsom 
blinkningar, gäspningar, tung rörelser, leende samt att fostret börjar utveckla dess sugteknik. 
Därmed utvecklar fostret ett mer komplicerad organsystem med ökad hjärnfunktion och 
utmognad av alla inre organ (AboEllail & Hata, 2016). AboEllail och Hata (2016) beskriver 
därutöver att gäspningar visar tecken på om fostret utvecklas hälsosamt, dock avtar 
gäspningar vecka 28 (tredje trimestern). Hata (2016) betonar i sin studie att de mest frekventa 
rörelserna under andra trimetern är armrörelser och munrörelser som framför allt sker under 
vecka 20-24. 
  
Tredje trimestern  
Risberg (2016) beskriver att tredje trimestern börjar från vecka 28 fram till att barnet födds 
och att det är en fortsatt fosterutveckling där organsystemen blir allt mer funktionsdugliga. 
Kvinnan kan uppleva ett tryck på bäckenbotten allteftersom att fostret nu trycker sig nedåt 
mot slutet av tredje trimestern. Hata (2016) beskriver att alla fosterrörelserna och 
ansiktsuttryck blir allt mer tydligare och klarare ju längre graviditeten fortskrider. Detta på 
grund av att fostret utvecklar lipidvävnader i ansiktet, vilket ger en tydligare bild på 4D-
uldraljudscreeningen (AboEllail & Hata, 2016). Dock blir de större rörelserna som bland 
annat hand-till- huvud eller hand-till- ansiktsrörelser och huvudrörelser allt mindre i frekvens 
under tredje trimestern (Hata, 2016).   
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Våldet i Sverige  

I brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik från 2016 anmäldes omkring 17 000 
misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. Ytterligare 
data från ovan nämnda källa visar att 24 procent av de som utsattes för misshandel under 2016 
var gärningspersonerna en närstående. Gällande utsattheten för våld i nära relationer under 
hela livstiden är det en större andel kvinnor som uppger att de varit utsatta för någon form av 
våld. Kvinnorna utsätts för betydligt grövre våld än männen, vilket leder till att kvinnorna blir 
mer i behov av stödinsatser från sjukvården. Enligt BRÅ (2016) finns det dock ett mörkertal, 
eftersom en stor andel våldsutsatta kvinnor troligen inte anmäler övergrepp som de utsatts för. 
Det har uppskattats att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig 
kommer till polisens kännedom ([NCK], Våld i nära relation, u.å.). 

 
Kvinnans upplevelse av våld  

Karakteristiska tecken för den som utsätts för våld är att de oftast har en nära relation och 
starka känslor till förövaren, vilket försvårar möjligheten för den våldsutsatta kvinnan att göra 
motstånd. Det är vanligt att våldet startar bakom stängda dörrar, i offrets egen bostad och 
eskalerar i intensitet ju längre relationen pågår. Sällan förekommer våldet i början av en 
relation, dessa parrelationer börjar precis som vilken annan förälskelse. Det kan upplevas ”för 
bra” för att vara sant, det kan till och med upplevas för de flesta kvinnor som mer ”glödande” 
kärlek än vanligt eftersom förövaren ofta uppmärksammar kvinnan mer intensivt.  
I början av relationen kan kvinnan uppleva att mannens vilja och dominans verkar ofarlig, 
detta för att kvinnan känner sig mer behövd vid mannens närvaro. Den omedvetna och 
ovetande kvinnan kan inte förbereda sig inför mannens allt starkare behov av kontroll 
([NCK], Våld i nära relation, u.å.). 

Ju längre in i relationen paret kommer beskriver Baird och Mitchell (2014) i sin studie att 
obetydliga konflikter plötsligt synnerligen blir allvarliga, kontrollbehovet ökar och partnern 
börjar ifrågasätta kvinnan allt mer. Kvinnan i detta fall försöker anpassa sig för att undvika 
konflikter genom att gå med på partners villkor. Skulle kvinnan göra motstånd från sin sida 
kan detta leda till ökad aggressivitet och eskalera till våld. Vanligtvis börjar inte fysiskt våld 
med en gång, utan oftast börjas det med psykiskt våld i hemmet (Baird & Mitchell, 2014).  

Kvinnan får höra nedvärderande kommentarer, stänger in sig själv och undviker att ha kontakt 
med sina släktingar och vänner, hon gör allt partnern vill för att undvika konflikter. Förlorar 
kvinnan sitt sociala nätverk med vänner och familj blir partnern den enda känslomässiga 
kontakt hon har kvar. Att bli förföljd och iakttagen av partnern är ytterligare faktorer som gör 
att kvinnan stannar hemma. Den växlande omständigheten som kvinnan genomlider bidrar till 
en ohållbar situation, växling mellan våld och kärlek leder ofta till att det känslomässiga 
bandet som kvinnan har med partnern förstärks samtidigt som kvinnans självförtroende och 
medvetandet som ens eget värde påverkas. Flertalet kvinnor upplever en sorg, skam, känner 
sig misslyckade och tar ofta på sig skulden över det som försiggår i hemmet ([NCK], Våld i 
nära relation, u.å.).  
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Kvinnan får det svårt att lita på andra människor och upplever ofta känslan av extrem 
ensamhet och främlingskap. Vilket tillslut enbart leder till att kvinnan ser våldet som ett mer 
förväntat och accepterad del i den utsatta vardagen ([NCK], Våld i nära relation, u.å.). 

Kvinnans rädsla  

Enligt Keeling och Birch (2004) framkommer det att kvinnorna som blir våldsutsatta under 
sin graviditet har en inre rädsla för att utsättas ytterligare för våld, om det talar om det för 
vårdpersonalen samt en rädsla av att barnen skall bli omhändertagna. I den ovan nämnda 
studien beskrivs det att kvinnorna upplever en stark osäkerhet och otrygghet att börja tala om 
våldet till vårdpersonalen. Enligt Lutz (2005) uppges det att flertalet våldsutsatta kvinnor 
söker vård upprepade gånger utan att den egentliga bakomliggande orsaken kommer fram. De 
våldsutsatta kvinnorna lider av känslor av skam, skuld och maktlöshet vilket gör det svårare 
för dem att berätta om det som har hänt, medan andra kvinnor är rädda för att inte bli tagna på 
allvar av vårdpersonalen (Rådestad, Rubertsson, Ebeling, & Hildingsson, 2004). När 
vårdpersonalen ifrågasätter den våldsutsatta kvinnans berättelse förminskas våldets 
allvarlighet, vilket kan medföra att det blir ett hinder för kvinnan att berätta om våldet 
(Socialstyrelsen, 2014). 

Lutz (2005) belyser att kvinnorna upplever skam över sin partners beteende och därmed över 
sin egen inblandning av att vara kvar hos partnern och av denna anledning väljer de att inte 
berätta för vårdpersonalen. Detta är rädslan för att allmänt bli stämplad som den 
”misshandlade kvinnan” fortsätter Lutz (2005) att beskriva i sin studie. Därmed framkommer 
det enligt källan ovan att kvinnan som är gravid har det svårare att lämna ett ohälsosamt 
förhållande i fruktan på att då bli helt ensam.  

Kvinnor som blir våldsutsatta har oftast ingen kontroll över sin egen kropp och kan därmed 
inte förhindra en graviditet. Eftersom att användningen av preventivmedel blir därför i 
kontrollerat av partnern. Oundvikligen bli kvinnan gravid trots att kvinnan egentligen inte vill 
bli med barn (Baird & Mitchell, 2014). Kvinnan är rädd för att insistera på användningen av 
preventivmedel eftersom att detta kan trigga upp en aggressivitet hos partnern och därför 
föredrar kvinnan att istället bara ”följa med” (Baird & Mitchell, 2004). 

Anmälningsplikt 

Att vara utsatt för våld eller hot påverkar hälsan negativt, enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) skall patientens behov beaktas, trygghet skall etableras, vården skall vara 
lättillgänglig och bygga på respekt för patienten samt att vården skall främja god kontakt 
mellan patienten och sjukvården. Enligt Socialtjänsten (2001:453) har alla som arbetar inom 
hälso- sjukvården, tandvården, förskola, skolan, socialtjänsten och kriminalvården 
anmälningsskyldighet. Denna lag gäller likaväl personal som arbetar med barn och unga i 
yrkesmässiga bedrivna verksamheter.  

Lagen lyder enligt Socialtjänstlagen (2001:453, 14 kap. 1 c § SoL) att var och en som får 
kännedom om eller misstänker att ett barn/vuxen far illa bör genast anmäla detta till 
socialnämnden. Anmälan ska i regel göras till socialtjänsten i den kommun där personen bor. 
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Anmälan görs skriftligt, dock vid akuta skeden kan det vara nödvändigt att göra anmälan 
muntligt och sedan bekräfta den skriftligt (Socialstyrelsen, 2014).      

Lagar och författningar    

Brottsbalken (BRÅ, 2016) innehåller den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen, t.ex. 
våldsbrott, förmögenhetsbrott och sexualbrott. Enligt 5§, kap 3, i SFS 1962:700 omfattar 
lagen om misshandel att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta 
eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för 
misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst 
sex månader. Anses dock misshandeln som grov i 5§, kap 3 döms förövaren till fängelse i 
minst ett år och högst sex år. Detta i enlighet med 6§, kap 3 vid bedömande av om brottet är 
grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat 
en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller 
råhet. Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i minst fyra och högst 
tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om 
kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om 
gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet (SFS, 2010:370).  

I brottsbalken [BRÅ] gällande sexualbrott (SFS, 1962:700) stadgas i 1§, kap 6 att den som 
genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en 
person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till 
kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i minst två och 
högst sex år. Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell 
handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja 
personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan 
drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till 
omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation (SFS, 2013:365). 

Barnmorskans ansvar och roll angående information, utbildning och stöd till de 
våldsdrabbade gravida kvinnorna  

I studien av Mauri, Nespoli, Persico och Zobbi (2015) betonas att vårdpersonalen bör öka 
medvetenheten om vikten av att identifiera våldsutsatta kvinnorna i riskzoner. Detta för att 
ändra och bryta den onda cirkeln av våld hos kvinnorna. Barnmorskan bör kunna bemötta de 
våldsutsatta kvinnorna med respekt och empati, därmed likväl få kvinnan att känna sig trygg 
och omhändertagen. Barnmorskan bör vara lyhörd samt läsa av de dolda budskapen (Mauri, et 
al. 2015). När väl barnmorskan misstänker våld i hemmet skall frågan om våld ställas. NCK 
(Bemötande och behandling, u.å.) försöker nå fram till all vårdpersonal vikten av att ställa 
frågan om våld som en del av anamnesen. På detta sätt kan primärvården ha möjligheten till 
att identifiera och stödja de våldsutsatta kvinnorna. NCK (Bemötande och behandling, u.å.) 
menar på att den kontinuerliga vårdkontakten ger en god förutsättning för en ökad tilltro 
mellan kvinnan och vårdpersonalen. Enligt Socialstyrelsen (2014) rekommenderas det att 
fråga om våldsutsatthet rutinmässigt inom speciellt mödrahälsovården, vuxenpsykiatrin samt 
barn och ungdomspsykiatrin. Det är dock vårdgivaren som ansvarar för att utarbetade rutiner 
skall verkställas och följas av alla i verksamheten (Socialstyrelsen, 2014). 
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Barnmorskans kompetens gällande våldet bör komma till användning genom att ställa rätt 
slags frågor med mer detaljerade exempel. All vårdpersonal enligt NCK (Att ställa frågan om 
våld, u.å) bör vara medvetna om att våldet definieras olika och inte alla är överens om vad 
som egentligen är våld. De kvinnor som trots allt kommer till sjukvården eller polisen 
befinner sig ofta i en emotionell kris och är i behov av att bemötas med respekt och av kunnig 
personal. Kvinnorna har rätt till att själva bestämma över vilka medicinska undersökningar 
och behandlingar som ska genomföras. För att kunna göra detta behöver vårdpersonalen ge 
korrekt information, stödja kvinnan i hennes sinnestillstånd där hon befinner sig i samt ge 
kvinnan möjligheten att verkligen förstå informationen som ges ([NCK], Bemötande och 
behandling, u.å.). 

Problemformulering 

Våld i en nära relation är ett globalt hälsoproblem och är likväl en kränkning av den 
mänskliga friheten. Kvinnor är i allmänhet en skör målgrupp och i ett mansstyrd samhälle 
som vi lever i påverkas våra värderingar om vad som är ”normalt”. Med mannen som norm 
har kvinnorna länge varit under prioriterade. I Sverige arbetas det mycket med att vara ett 
jämställt och fridfullt land att leva i och detta bör då upprätthållas. Mäns omfattande våld mot 
kvinnor är ett allvarligt problem och farligt för både kvinnan och barnets liv, hälsa samt deras 
välbefinnande. Att en gravid kvinna blir våldsutsatt i en nära relation är ytterligare en faktor 
som gör att kvinnan hamnar i en utlämnad och utsatt samhällsklass. Våldet påverkar som sagt 
inte enbart kvinnan själv utan likväl barnet. Därav den anledningen är det viktigt att som 
barnmorska möta kvinnor som utsätts för våld med kunskap om våldets påverkan och ha en 
förståelse för kvinnornas situation. I enlighet med NCK (Nationell kartläggning om hur mäns 
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i 
myndigheters fortbildning, 2013) bidrar kunskap om våldet och dess konsekvenser till hur 
vårdpersonalen bemöter de våldsutsatta kvinnorna men likaså hur vårdpersonalen skall arbeta 
för att förebygga detta. Enligt ovanstående källa har de våldsutsatta kvinnorna rätt till att 
mötas av kunnig personal var de än söker hjälp. Dock trots detta och riktlinjer som skall följas 
upp finns det brister i vårdpersonalens bemötande och vägledning. Det kräver numera ett stort 
arbete utav alla inblandade inom vården att uppmärksamma våldsutsatta gravida kvinnor. Att 
innefatta en mer djupare kunskap om hur våldet påverkar graviditeten både utifrån kvinnan 
men jämnväl barnets utveckling. Därtill bör det tilläggas att kunskap om vilka egenskaper och 
vilka stödinsatser som de drabbade kvinnorna själva önskar bör belysas tydligare. Det är 
kvinnan som är i fokus och därav skall hennes önskemål uppfyllas.  

SYFTE 

Syftet med detta arbete var att beskriva hur våld i nära relation påverkar en graviditet samt 
våldsutsatta gravida kvinnors önskemål om stödinsatser från barnmorskan.  
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METOD 

För att besvara det ovan nämnda syftet valdes litteraturöversikt som metod. En 
litteraturöversikt innebär att tidigare utförda studier inom ett specifikt område har kritiskt 
granskats och sammanställts (Rosèn, 2012). Litteraturöversikten summerar det redan 
existerande forskning som finns kring ett problemområde och skapar ett nytt underlag för 
olika bedömningar och slutsatser (Forsberg & Wengström, 2016). Därtill har författaren 
använt sig av en integrerad analys under arbetes gång både för de kvalitativa och kvantitativa 
studierna. En integrerad analys beskrivs som en analysmetod för att på bästa sätt dra giltiga 
slutsatser från de samlade data till ett sammanhang med syftet att ge kunskap, nya insikter och 
praktisk vägledning till en ny handling. Målet med en integrerad analys är att uppnå en bred 
beskrivning av fenomenet och resultatet av analysen hamnar i olika begrepp och kategorier 
som underlättar själva resultatdelen (Kristersson, 2014). Enligt ovanstående källa beskrivs 
integrerad analys som ett systematisk och objektivt sätt att beskriva och kvantifiera studiens 
syfte.  

Begrepp som bland annat ”våldsutsatta kvinnan” används under denna litteraturöversikt i 
syfte av att beskriva att det är kvinnan som är drabbad av våldet i hemmet. Samt begreppet 
”förövaren” som beskriver att det är mannen som utsätter kvinnan för våldet. Det är mannen 
som är gärningspersonen i detta fall.  

Design 

För att på bästa möjliga sätt svara på denna studies syfte valdes både kvalitativa och 
kvantitativa studier. Enligt Polit och Beck (2016) är kvalitativa studier mer flexibla och syftar 
på att förstå helheten. Detta är för att kvalitativa studier ofta bygger upp en mer komplex 
datainsamling, tagna från olika källor där forskarna använder sig av olika metoder för att få 
fram resultatet exempelvis genom intervjuer eller observationer (Polit & Beck, 2016). 
Avsikten enligt Henricson och Billhult (2012) gällande den kvalitativa forskningen är att det 
skall äga rum i den naturliga miljön, det finns ingen absolut sanning och heller inget som är 
fel i en erfarenhet. Gällande kvantitativa studier beskriver Polit och Beck (2016) att de snarare 
vill mäta olika företeelser som kan klassificeras i kategorier eller siffror. Oftast vill man med 
kvantitativa studier utforska anledningen och effekten (Polit & Beck, 2016). Dock beskriver 
Billhult och Gunnarsson (2012) att det likaväl kan vara att en kvantitativ studie vill klarare 
redogöra en djupare statistisk analys, jämföra mellan olika behandlingar eller helt enkelt finna 
samband mellan olika variabler.  

Urval 

Enligt Polit och Beck (2016) beskrivs urval som en provtagning/sampling/mindre antal 
människor som representerar en hel befolkning, detta för att möjliggöra och underlätta 
slutsatser av hela befolkningen. Fortsättningsvis beskriver Polit och Beck (2016) att 
behörighets kriterier används för att fastställa befolkningens egenskaper. Antingen väljer 
författarna att inkludera eller exkludera något/någon i studien för att på så viss få det ultimata 
representerade slutsatsen.  

!8



Det valdes 15 stycken vetenskapliga artiklar, både kvantitativa och kvalitativa studier för att 
besvara denna litteraturöversiktens syfte. I enlighet med Forsberg och Wengströms (2016) 
sker urvalsprocessen i flera steg, första är att identifiera ett intresseområde och därefter finna 
rimliga sökord. Begränsningar gjordes vid sökning av artiklar genom att enbart använda sig 
av studier gjorda på kvinnor som blivit våldsutsatta under graviditeten, därtill ett urval 
gällande publikationsperiod att artiklarna var utformade efter år 2000. Dessa urval gjordes 
antingen med hjälp av sökbegränsningar i databaserna (CINAHL eller PubMed) eller vid 
bearbetning av artiklarna av författaren själv. Sökningen begränsades till enbart vetenskapliga 
granskade originalartiklar (peer reviewed), likaså begränsningen Full Text och PDF-files.  
Vidare utfördes det ett till urval däribland att enbart använda artiklar skrivna på svenska eller 
engelska, således dessa språk behärskas av författaren. För att öka studiens trovärdighet i 
enlighet med Forsberg och Wengström (2016) inkluderades enbart artiklar som blivit 
granskade av experter inom dess forskning. 

Författarens andra steg var sedan att läsa artiklarnas titlar för att bedöma om det var relevant 
för denna litteraturöversikt. Bedömde författaren att artikeln var relevant, lästes artikelns 
abstract, detta för att få en kort sammanfattning av artikelns innehåll. Totalt granskade 
författaren 37 stycken abstracts och bedömdes sedan abstracten svara på litteraturöversiktens 
syfte läste författaren artikeln i sin helhet med fokus på resultatdelen (Friberg, 2012a). Totalt 
utav de 21 artiklar som lästes i sin helhet blev dock 6 stycken exkluderade av den orsaken att 
de tillgodogjorde inte denna arbetes syfte. Därefter blev samtliga artiklar i denna 
litteraturöversikt kvalitetgranskade utifrån Sophiahemmet högskolans bedömningsmall, detta 
för att säkerställa vetenskaplig kvalitet på artiklarna (Bilaga 1). Totalt blev det 9 stycken 
vetenskapliga artiklar granskade med hög [I] kvalitet, 5 stycken artiklar som med medel [II] 
kvalitet och 1 artikel granskades med låg [III] kvalitet.  Kristensson (2014) beskriver att 
artiklar skall kvalitetsgranskas för att säkerställa arbetes validalitet. Vilket innebär att den 
omfattande studiens syfte skall verkligen mäta det man vill mäta, det uttrycker en 
noggrannhet i mätningen (Kristensson, 2014). När kvalitetsgranskningen utfördes av samtliga 
artiklarna översattes artiklars titel, syfte, metod och resultat från engelska till svenska och 
fördes in i artikelmatrisen (Bilaga 2). 

Datainsamling  

De artiklar som valdes ut var utifrån vårdvetenskapens databas CINAHL(Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature). CINAHL är en elektronisk databas som omfattar så 
gott som alla engelsk språkliga omvårdnaders och hälso- journaler däribland inkluderade är 
böcker och några utvalda avhandlingar inom omvårdnaden (Polit & Beck, 2016).  
Inom CINAHL databas finns det möjligheten att anpassa sina sökningar utefter hur brett 
område som önskas att sökas inom, enligt Polit och Beck (2016) förklaras det som basic 
CINAHL eller advanced CINAHL- sökning. Författaren till denna studie valde att använda 
sig av advanced CHINAHL för att få de mest optimala sökningarna. PubMed är en avgiftsfri 
databas som innehåller referenser till artiklar inom biomedicin och täcker ämnen inom 
medicin, omvårdnad, hälso- och sjukvård samt odontologi. PubMed utvecklades i U.S. A av 
National Library of Medicine (NLM) och är allmänt känd som den premier källan för 
biomedicin (Polit & Beck, 2016).   
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För att identifiera de lämpligaste artiklarna användes svensk MeSH (Medical Subject 
Headings) för att översätta svenska ord till engelska. Enligt Polit och Beck (2016) beskrivs 
MeSH-termer som en bra vägledning för att finna bra sökord i databaserna. Därmed för att få 
de effektivaste sökningarna beskriver Polit och Beck (2016) att författarna bör använda sig av 
de avgörande sökorden “keywords”. Keywords beskrivs som en grundläggande del i 
databassökningen för att få ut det väsentliga för att besvara på studiens syfte (Polit & Beck, 
2016).  

Författaren använde booleska operatorer AND och OR för att få ut olika kombinationer av 
sökord vid framtagandet av relevanta artiklar (Polit & Beck, 2016: Forsberg & Wengström, 
213). De sökorden som användes, antal begränsningar och vilken databas som användes 
redovisas i söktabellen (Tabell 1. Datasökning). 

Tabell 1. Databassökning  
Databas/
datum 

Sökord Begränsningar   Träffar Abstract Fulltext Inkluderad
e artiklar

Cinahl, 9/2 Domestic violence 
and experienced 
absuse

Full text  
Publicerad date: 
2000.0101-20170231 
English language, Human  
Sex: Female  
PDF full text 

6 2 Ja 1

PubMed, 9/2 Domestic violence 
and quality of life and 
pregnant women

Published date: 
2000.01.01-2017.12.31 
Full text 
Abstract available 
Free full text, Humans

12 3 Ja 1

Cinahl, 9/2 Domestic violence 
and women´s 
experiences 

Full text  
Publicerad date: 
2000.0101-20170231 
Abstract available 
English language, Human  
Sex: Female  
PDF full text

22 6 Ja 1

Cinahl, 11/2 Domestic violence 
and experience and 
pregnancy 

Full text  
Published date: 
2000.01.01-2017.02.31 
PDF Full text 

41 9 Ja 4

Cinahl, 13/2 Domestic violence 
and exposed and 
pregnancy 

Published date: 
2000.01.01-2017.02.31  
Full text

16 5 Ja 3

Cinahl, 13/2 Violence against 
women and perinatal 
period

Published date: 
2000.01.01-2017.02.31 
Full text

2 1 Ja 1

Cinahl, 13/2 Absused pregnant 
women and health 
insurance 

Published date: 
2000.01.01-2017.02.31 
Full text 
PDF full text

1 1 Ja 1

Cinahl, 13/2 Domestic violence 
and pregnancy and 
risk factors 

Published date: 
2000.01.01-2017.02.31 
Full text 
Abstract available 
PDF full text

73 3 Ja 1
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Dataanalys  

Genom noggrann analys av både de kvalitativa och kvantitativa studierna skapades en 
förståelse för individens livssituation (Friberg, 2012b). Artiklarna som valdes ut granskades 
av författaren och värderades utefter Sophiahemmet Högskolans bedömningsmall (Bilaga 1). 
Denna bedömningsmall används på Sophiahemmet högskola som ett underlag för att värdera 
kvalitén i både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar utifrån Berg, Dencker och 
Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). I samband med detta som 
ovannämnt under ”Urval” användes artikelmatris sammanställd utav Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006), för att ge en tydlig översikt över de inkluderade artiklarna i arbetet.  

Enligt Kristensson (2014) är en integrerad analys ett enkelt sätt att sammanställa resultat i en 
litteraturstudie. Kristensson (2014) betonar att en integrerad analys gör det möjligt att på bästa 
möjliga sätt presentera resultatet på ett överskådligt sätt. För att göra detta valde författaren att 
analysera artiklarna i olika steg. Artiklarna sammanställdes och bearbetning av resultatet 
gjordes med litteraturöversiktens syfte i åtanke. Analys av artiklarna inleddes med att 
författaren läste artiklarna flera gånger vilket gav en djupare kännedom av materialet. Detta 
gav författaren en förståelse för helheten av artikeln. Därefter bearbetade författaren likheter 
och skillnader i resultatinnehållet. Författaren hade i fokus att skapa meningsbärande enheter 
som förekom i artiklarnas resultatdelar i syfte av att skapa en överblick av innehållet i 
resultaten. De meningsbärande enheterna som berörde samma innehåll färgades i samma färg 
för att lättare kunna urskilja och se sambanden mellan resultatartiklarna. De meningsbärande 
enheter med samma färg valdes ut eftersom att de hade en gemensam faktor och författaren 
utformade huvudteman och underteman som beskrivs under litteraturöversiktens resultat del 
(Friberg, 2012a) i Tabell 2 Resultatöversikt.  

Forskningsetiska övervägande 

Enligt Polit och Beck (2016) finns det tre etiska principer som bör följas för att skydda alla 
som delar i en studie. Den första etiska principen är välgörenhet, vilket beskrivs på så sätt att 
forskarna skall minimera skada, inte få deltagarna att känna sig obekväma i någon form och 
maximera fördelarna med studien. Studien skall vara menat att skapa mer kunskap och hjälpa 
de som deltar i studien dock mer vanligt att det är i större fördel till andra (Polit & Beck, 
2016). Andra principen enligt Polit och Beck (2016) är respekt för människans värdighet, 
vilket innebär att människan har rätt till självbestämmande och rätten till full insyn gällande 
studien ifråga. Människan skall betraktas och behandlas som självbestämmande individer med 
förmågan att själva styra sina handlingar. Med självbestämmande anses det enligt Polit och 
Beck (2016) att deltagarna kan frivilligt välja om de vill delta i studien eller inte, utan att 

PubMed, 14/2 Domestic violence 
and pregnancy and 
birth weight

Published date: 
2000.01.01-2017.12.31 
Full text 
Abstract available 
Free full text 
Humans

25 7 Ja 2

Totalt 198 37 15
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diskrimineras. Dessutom har deltagarna rätt att ställa frågor till forskarna, rätt att inte vilja 
svara på frågor som ställs samt rätt att dra sig ut ur studien när de själva vill. Därmed har 
deltagarna rätt till att få all information gällande studien för att få en full insikt om studien, 
skriftligt som muntligt (Polit & Beck, 2016). Den tredje etiska principen är rättvisan vilket 
menas med att deltagarna skall behandlas lika och ha rätt till sin egen integritet. Deltagarna 
skall inte på något sätt diskrimineras eller behandlas orättvist. Forskarna skall på bästa 
möjliga mån försöka att inte påtränga med sin studie på deltagaren för att bevara deltagarens 
integritet. Därmed skall enbart deltagarnas uttalanden vara med i studien och resten hålls 
strikt konfidentiellt (Polit & Beck, 2016).  

Enligt Vetenskapsrådet (2016) får forskning enbart genomföras om de har godkänts genom att 
ha gått igenom en etisk prövning. Detta gäller inte enbart medicinsk forskning utan all 
forskning som görs i övrigt. Syftet med detta är att man vill skydda människan som såväl 
fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. Därutöver beskriver ovan nämnda källan att en etisk 
prövning bör vara klar innan den aktuella forskningen inleds och att forskaren måste alltid 
vara hederlig med sina resultat. En forskare får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller 
plagiera för att på så viss kunna bevisa eller besvara sitt syfte. Därför måste all 
forskningsresultat redovisas öppet så att andra forskare kan upprepa samma studie, det är efter 
att dessa kriterier följts som forskningen betraktas som vetenskapligt godtagen 
(Vetenskapsrådet, 2016).  

Litteraturöversikten har i syfte att ge en bild av forskningsläget och underlag för att bedriva 
en evidensbaserad vård (Rosèn, 2012). Genom noggrann granskning och redovisning av 
samtliga artiklar har detta upprätthållits av författaren själv. Majoriteten av artiklarna som 
valdes ut inför denna litteraturöversikt hade en eller flera etiska kommittéer, dock fanns det en 
del som inte hade granskats av en kommitté. Författaren har istället själv noggrant gjort etiska 
överväganden för att säkerställa att det är en etisk försvarbar studie (Forsberg & Wengström, 
2013). Under granskning av artiklarna hade författaren de ovan nämnda etiska principerna i 
åtanken. Under läsningens gång gällande artiklarnas kriterier (inklusions och 
exklusionskriterier) uppmärksammades att samtliga valde de våldsutsatta gravida kvinnor 
över arton år. Detta är en strategi där forskarna använder sig av för att skydda deltagarna och 
själva forskningen från risk/fördels förhållanden (Polit & Beck, 2016). Forskarna skall 
försöka minimera risken av skada som beskrivet ovan och i ett par artiklar som lästes var 
bortfall dels på grund av att deltagarna själva inte längre ville delta i studien. Detta 
respekterades av forskarna och dessutom förklarade författarna detta i sin studie vilket 
förstärkte deras studie ytterligare. Forskarnas begränsningar och förklaringar till dessa 
begränsningar togs därmed upp i samtliga artiklar, vilket till följd av det gav en skarpare bild 
av studien. Att dessa forskare kunde vara självkritiska förstärkte graderingen av artikeln 
ytterligare, (Bilaga 2. Artikelmatris).  
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RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva hur våld i nära relation påverkar en graviditet samt 
våldsutsatta gravida kvinnors önskemål om stödinsatser från barnmorskan. Totalt inkluderade 
15 vetenskapliga artiklar i resultatet. Med föreliggande syftet i åtanke under analysprocessen 
uppkom tre huvudteman Moderns påverkan av våld, Barnets påverkan av våld samt Mötet 
med vården & Coping av våld. Varje huvudtema har underteman som redovisar innehållet 
under resultatet enligt nedan, (Tabell 2. Resultatöversikt).  

Tabell 2. Resultatöversikt

Moderns påverkan av våld 

Riskfaktorer 
Den prenatala perioden hos unga gravida kvinnor som antingen är singlar, separerade eller har 
lägre utbildnings nivå samt kvinnor som inte har fast anställning har ökad risk till att uppleva 
våld i parrelation (Woolhouse, Gartland, Hegarty, Donath & Brown, 2011: Kearney, Haggerty, 
Munro & Hawkins, 2003: Tavoli., Z, Tavoli., A, Amirpour, Hosseini & Montazeri 2016). I 
enlighet med Shneyderman och Kiely (2013) beskriver författarna liknande riskfaktorer, dock 
beskrivs flera riskfaktorer som att bli uppfostrad av en ensamstående förälder, ekonomiska 
svårigheter samt brist på socialt stöd som ytterligare faktorer som ökar chansen för våld i en 
nära relation. Därtill beskriver Shneyderman och Kiely (2013) att riskfaktorer som sen eller 
oavsiktlig graviditet samt att kvinnorna använder sig av droger, alkohol och tobaksrök under 
graviditeten troligtvis tyder på att kvinnan befinner sig i en våldsam parrelation.  
I studien av Jeanjot, Barlow och Rozenberg (2008) betonas det att bristande familj- och 
socialt nätverk är faktorer som gör att kvinnan automatiskt hamnar i ett underläge och riskerar 
i högre grad att drabbas av våld i en nära relation.  

Gällande utvecklingen av postnatal depression beskriver Woolhouse, et al. (2011) att det 
inkluderar kvinnor som har en historia av depression i bagaget sedan tidigare, har en ökad risk 
att lida av depression efter förlossning. Med detta menar Woolhouse, et al. (2011) att 
depression i sig har en direkt koppling till ökad risk av våld i en nära relation. 

Huvudtema Moderns påverkan 
av våld 

Barnets påverkan av 
våld

Mötet med vården & 
coping av våld 

Underteman Riskfaktorer Den allmänna 
påverkan

Vårdpersonalens 
oavsiktliga fel 

Den allmänna 
påverkan 

Fysiska/Psykisk 
påverkan

Coping 

Fysiska påverkan Önskemål och 
stödinsatser från 
barnmorskan 

Psykiska påverkan 
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Flera riskfaktorer till att våld i en nära relation utvecklas är om kvinnan lever i en dålig 
parrelation, har flera stressrelaterade livshändelser/sociala hälsoproblem eller att åldern vid 
kvinnans graviditet är mellan ≤18 eller ≥35 (Woolhouse, et al. 2011: Finnbogadòttir, Dykes & 
Wann-Hansson, 2016). Därmed konstateras det att enbart graviditeten i sig ger en ökad risk 
för våld i hemmet (Alhusen, Bullock, Sharps, Schminkey, Comstock & Campbell, 2014: 
Glover & O´Connor, 2006, Salmon, Baird & White, 2013: Bacchus, Mezey & Bewley, 2003: 
Jeanjot, et al. 2008). Dock konstaterade en studie från Portugal av Almeida, Sá, Cunha och 
Pires (2013) att de inte hittade någon signifikant skillnad mellan moderns status, 
utbildningsnivå, profession eller ålder som något som skulle vara associerat med våld i 
hemmet. Det beskrivs snarare att våld i en nära relation mot kvinnor förekommer i alla länder 
oberoende av den sociala, ekonomiska, religiösa eller kulturella tillhörigheten (Jeanjot, et al. 
2008: Shneyderman & Kiely, 2013).   

Den allmänna påverkan  
Studien av Glover och O´Connor (2006) och Almeida, et. al (2013) beskriver att graviditeten 
är en period där en massa förändringar sker och både kvinnan och partnern måste anpassa sig 
till den nya rollen som förälder. Stress är relaterat till misshandel och att våld i hemmet har 
påvisat ha ett starkt samband med stressen. Förutom alla dessa utmaningar och förändringar 
som normalt sätt sker hos en gravid kvinna menar Almeida, et al.(2013) att om graviditeten 
förenas med våld och moderlig misshandel så leder det till ett negativ upplevelse av 
barnafödandet. Fortsättningsvis beskriver Almeida, et al.(2013) i deras studie att modern får 
en mer negativ attityd gällande graviditeten i sig och förlossningen samt svårare att anpassa 
sig till det nyfödda barnet.  

Våld under prenatala perioden hos en gravid kvinna är associerat med en rad ogynnsamma 
fysiska som psykologiska och mentala hälsoproblem samt en negativ graviditet och 
förlossningsupplevelse för kvinnan (Woolhouse, et al. 2011: Almeida, et al. 2013: Salmon, et 
al. 2013: Tavoli, et al. 2016). Våldet påverkar inte enbart kvinnan och fosterutvecklingen 
negativt utan likväl parets eventuella tidigare barn i familjen (Alhusen,et al.2014: Salmon, et 
al. 2013: Tavoli, et al. 2016).  

Fysiska påverkan  
Keeling (2012) beskriver att ett flertal kvinnor i studien uppgav att det fysiska våldet bidrog 
till att kvinnorna hade svårt att acceptera sina egna kroppar. Kvinnorna upplevde en generell 
negativ syn och kände en avsky gentemot sin egen kropp. Detta för att kvinnorna ser sig 
själva i spegeln och ser alla sina ärrbildningar och skador som det fysiska våldet har bidragit 
med. Samtliga kvinnor i studien ovan upplevde därför att det var besvärligt att ge bröstet till 
sina nyfödda barn. Detta påvisar att de fysiskt våldsutsatta kvinnorna lever med ett försämrat 
livskvalité (Tavoli, et al. 2016: Palhoni, et al. 2014). Enligt Alhusen, et al. (2014) och 
Kearney, et al. (2003) är konsekvensen av våld i en parrelation under graviditeten viktökning, 
anemi, ökad risk för vaginala infektioner, moderkaksavlossning, för tidiga värkar, hypertoni, 
ökad ödem i yttre extremiteter, kraftig illamående, kräkning och dehydrering. Shneyderman 
och Kiely (2013) beskriver därmed att våld i nära relation med sin partner orsakar viktökning, 
infektioner samt blödningar innan vecka 24.  
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Bacchus, et al. (2003) konstaterar att fysiskt våld bidrar till att kvinnan har en ökad risk för 
sexuellt överförbara sjukdomar samt bäcken- inflammatoriska sjukdomar. Därutöver uppger 
studien av Bacchus et al. (2003) att fysiskt våld av förövaren lämnar spår som blåmärken över 
kroppen och/eller ansiktet. Att kvinnorna därtill kommer in till sjukhus för brutna ben och 
hjärnskakningar är mer vanligt i våld i nära relation. Enligt Salmon, et al. (2013) och Keeling 
(2012) beskrivs att fysiskt våld mot en gravid kvinna kan orsaka missfall samt i värsta fall 
moderns eller fosterdöd.  

Enligt Jeanjot, et al. (2008) beskrivs att fysiskt våld bidrar till abdominala trauman, ökar antal 
aborter med dess bidragande konsekvenser, placenta abruption, prematura hinnbristningar, 
förvärkar, för tidigt födda barn samt moderkaksavlossning som tidigare ovannämnda studier 
har påvisat. IJeaniot, et al. (2008) upplyser att kvinnor som blir fysiskt utsatta av våld i en 
nära relation har en högre tendens att röka tobak och dricka i högre utsträckning alkohol 
under och efter sin graviditet. 

Psykiska påverkan  
Psykisk ohälsa och depression är mer frekvent hos kvinnor som blir våldsutsatta under 
graviditeten (Woolhouse, et al. 2011: Alhusen, et al. 2014: Shneyderman & Kiely, 2013: 
Bacchus, et al. 2003: Almeida, et al 2013: Jeanjot, et al. 2008: Tavoli, et al. 2016: Palhoni, et 
al. 2014). Alla former av våld har påvisat av Woolhouse, et al. (2011) ökar risken för 
depression efter förlossning, dock är psykiskt våld oavsett i frånvaro av fysisk eller sexuellt 
våld starkt associerat till depression efter förlossning.  

Att uppleva ångest och depression efter våld i hemmet har påvisat öka om kvinnan blir 
misshandlad under graviditeten (Bacchus, et al. 2002: Almeida, et al. 2013: Jeanjot, et al. 
2008: Palhoni, et al. 2014 ). Woolhouse, et al.(2011) konstaterar vidare att kvinnor som har 
rapporterat in psykisk våld och fysisk våld i hemmet har därmed påvisat att lida av 
postpartum depression symtom efter 3, 6 och 12 månader. Kvinnorna som deltog i 
Woolhouse, et al. (2011) studie rapporterade inte enbart in depression utan samtidigt 
rapporterades det in våld i hemmet som ett bidragande effekt av depressionen. I studien 
motsvarade 48 procent av kvinnorna blivit våldsutsatta under graviditeten utav de 1507 
kvinnor som deltog.  

En ökad ångest och depression under en lång period med våld i hemmet bidrar det med en 
ökad post-traumatisk stress syndrom (PTSD) upp som ett frekvent problem. Detta i sin tur 
leder till att kvinnan lider utav lågt självförtroende, upplever mer psykosomatiska besvär, 
missbruk av olika substanser ökar samt att kvinnan kan få självmordstankar och skada sig 
själv (Bacchus, et al. 2003: Palhoni, et al. 2014: Örman, Torstensson-Levander, Bahtsevani & 
Sunnqvist, 2015). Enligt Palhoni, et al. (2014) konstateras att psykiskt våld bidrar därmed till 
att kvinnan likväl kan uppleva olika slags fobier som påverkar hennes dagliga liv och att 
kvinnan utvecklar olika störningar som försämrar kvinnans livskvalitet ytterligare.  

Alhusen, et al.(2014) och Jeanjot, et al. (2008) beskriver att negativ stress inte bara är negativt 
för kvinnans välbefinnande utan likväl fostrets utveckling. Stress hormoner som frisläpps från 
hypotalamus och hypofysen kan ha en påverkan på förvärkarna (Alhusen, et al. 2014). Glover 
och O´ Connor (2006) beskriver att stress under graviditeten ger svåra och allvarliga 
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personlighetsstörningar och särskild anknytningen mellan mor och barn försämras. Bacchus, 
et al. (2003) beskriver att samtliga kvinnorna som deltog i studien har rapporterat in 
åtminstone en stressrelaterad händelse under det året de var gravida. Stressen kvinnorna 
utsätts för under dessa våldsutsatta situationer skapar en hel del ångest vilket påverkar deras 
dagliga liv, denna ångest håller dessutom kvinnorna uppe om nätterna och de lider av 
sömnsvårigheter och därför använder de sig i högre utsträckning av både legala och illegala 
droger exempelvis av sömntabletter och lugnande medel (Jeanjot, et al. 2008: Finnbogadòttir 
et al. 2016: Palhoni, et al. 2014). Överdosering av dessa tabletter enligt Jeanjot, et al. (2008) 
under graviditeten kan ge allvarliga konsekvenser på foster och den neonatala utvecklingen.   

När en kvinna oavsiktlig blir gravid inverkar det direkt på kvinnans mentala hälsa, kvinnan 
upplever sig olycklig och beskriver detta som något ovälkommet (Shneyderman & Kiely, 
2013: Finnbogadòttir, et al. 2016). Därtill kan de psykiskt våldsutsatta kvinnorna uppvisa en 
känsla av osäkerhet, en konstant inre rädsla, ökad beskyddande karakteristiska drag gentemot 
sina tidigare barn samt en emotionell ostabilitet under hela graviditeten (Shneyderman & 
Kiely, 2013: Palhoni, et al. 2014).  

Barnets påverkan av våld 

Den allmänna påverkan  
Våld under graviditeten är en känslomässig period för kvinnan vad gäller fysiska samt 
psykiska påfrestningar. Våldet påverkar kvinnans dagliga liv, kvinnans hälsa och välmående. 
All ångest och smärta som kvinnan får genomlida påverkar därmed fostretutvecklingen både 
under och efter förlossningen (Alhusen, Ray, Sharps & Bullock, 2014: Almeida, et al. 2013).  
Våldets påverkan på fostrets kan leda till ökad sjukligheten hos fostret, en negativ foster 
utveckling under samt efter förlossning (Alhusen, Ray, Sharps & Bullock, 2014).  

Almeida, et al.(2013) beskriver att anknytningen mellan foster och modern påverkas hos de 
kvinnor som blir utsatta av våld av sin partner under under graviditeten. Detta påverkar 
barnets utveckling under skolåren och kan skapa psykiska besvär framöver. Eftersom att 
våldet i en nära relation påverkar moderns inställning negativt har kvinnan signifikant högre 
negativa tankar om sig själv som mor. Detta gör att kvinnan tenderar att bli mer aggressiv 
gentemot barnet och en god samspel mellan mor och barn etableras inte (Almeida, et al. 
2013).  

Fysiska/Psykisk påverkan  
Blir kvinnan utsatt av våld under graviditeten ökar det risken för prematur förlossning samt att 
barnet till följd av detta lider av låg födelsevikt, förlängd neonatal intensiv sjukvård och 
fosterdöd (Alhusen, et al. 2014: Shneyderman & Kiely, 2013: Almeida, et al. 2013: Salmon, et 
al. 2013: Jeanjot, et al. 2008: Kearney, et al. 2003). Barnet efter födelsen kan få ett försämrat 
immunförsvar samt neurologiska funktionsnedsättningar som präglar livet ut (Alhusen, et al. 
2014). Därmed konstaterade Alhusen, et al. (2014) och Jeanjot, et al. (2008) hos kvinnor som 
blir våldsutsatta under graviditeten ökar risken att föda barn som är mindre än normalt för 
deras gestationsvecka. Oftast definieras small for gestational age (SGA) en vikt under 10:e 
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procentilen enligt befolknings födelsevikt. Vilket ger negativa följder som kan sträcka sig upp 
till vuxenåldern (Alhusen, et al. 2014).  Alhusen, et al.(2014) beskriver att SGA ger förhöjd 
mortalitet risk det första året efter barnet är fött. Därmed har både studien av Alhusen, et al. 
(2014) och Glover och O ´Connor (2006) påvisat att barn som föds SGA har lägre kognitiv 
förmåga, är i behov av ökad emotionell kontakt, lider av ökad hyperaktivitet samt ökad risk 
för kroniska hjärtproblem, stroke, diabetes mellitus typ två, fetma samt metaboliska problem 
senare i livet.  

Att nyfödda barn till de våldsutsatta kvinnorna upplever sig mer osäkra i sitt dagliga liv och 
lider av desorienterad anknytning, ökad rädsla, aggression, blir lätt retliga, kan utveckla olika 
former av störningar samt ett regressivt beteende beskrivs därmed tydligt i Alhusen, et al. 
(2014) studie. Det Glover och O´Connor (2006) framhäver i sin studie gällande den 
psykologiska påverkan är att barnet upplever sig mer ångestfull under vuxenlivet, får 
beteende störningar samt språkliga och inlärningssvårigheter.  

Jeanjot, et al. (2008) beskriver därmed att fysiskt våld kan bidra till livmoder-tillväxthämning, 
utökad risk för urin och könsorgans infektioner samt korioamnionit. Detta är en fara både för 
kvinnan och barnet och behövs behandlas med antibiotika (Jeanjot, et al. 2008). Det Glover 
och O´Connor (2006) betonar i sin studie är kvinnor som blir utsatta av våld under 
graviditeten föder barn med ett för litet huvudomfång samt att barnet kan få fysiologiska 
förändringar (kluven gom). 

Mötet med vården & Coping av våld  
 
Vårdpersonalens oavsiktliga fel  
Enligt Woolhouse, er al. (2011) beskrivs det att screening för depression är begränsad från sex 
till tolv veckor efter graviditet, vilket för närvarande rekommenderat inom sjukvården. Detta 
är Woolhouse, et al. (2011) kritisk emot och menar att majoriteten av kvinnorna som utvecklar 
depression 3,6 och 12 månader efter förlossning missas av vården. Dessa deprimerade 
våldsutsatta kvinnorna hamnar därför utanför vårdpersonalens räckhåll och inga stödinsatser 
sätts in. Woolhouse, et al. (2011) betonar vikten av att bygga på vårdpersonalens kompetens i 
och med att vårdpersonalen bör vara uppmärksamma på depressiva symtom samt våld i nära 
relation.  

Enligt Salmon, et al. (2013) beskrivs våld i hemmet som ett brott och därav skall våldet 
behandlas som sådant. Ett oavsiktligt fel enligt Salmon, et al. (2013) är att vårdpersonalen inte 
rutinmässigt frågar samtliga kvinnor om våld i hemmet vid besök hos barnmorskan. I Jeanjot, 
et al. (2008) studie beskrivs det att en del vårdpersonal underskattar screenings metoder av 
våld och att de istället kan ”läsa av och känner igen” vilka typer som drabbas av våld i 
hemmet.  Woolhouse, et al. (2011) betonar dock att screening av både våld samt depression 
under hela graviditets förloppet upp mot ett år efter förlossning bör verkställas snarast för att 
de utsatta kvinnorna inte skall lida. Det är viktigt att agera tidigt för att förbättra kvinnans 
emotionella status för att i längden rädda barnet (Woolhouse, et al. 2011: Tavoli, et al. 2016). 
Bacchus, et al.(2003) bevisar i sin studie att användning av screening med frågor om våld och 
depression fångar upp andelen misshandlande kvinnor och därför är det ytterst viktigt att all 
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vårdpersonal förklarar sig villiga att lyssna till kvinnan avslöjanden av misshandeln genom att 
tillhandahålla kvinnorna skriftlig information till kvinnorna i väntrummet och sedan ställa 
specifika frågor om misshandel.  

Anledningen att vårdpersonalen inte ställer frågan om våld är på grund av att de inte har 
tillräckligt med kunskap om hur de skall gå till väga med informationen, rädslan av att 
förolämpa kvinnan, brist på tid, att relationen mellan vårdpersonalen och den gravida kvinnan 
inte är välgrundad. Vårdpersonalen betonar därmed att de är oroliga av att öppna ”Pandora 
Boxen” och därför undviker frågan om våld samt tron att våld i hemmet inte är en giltig 
hälsofråga (Bacchus, et al. 2003: Salmon, et al. 2013: Jeanjot, et al. 2008: Tavoli, et al. 2016). 
Studien av Jeanjot, et al. (2008) fortsätter med att förklara att det likaså kan bero på en del 
språkliga eller kulturella hinder eller det faktum att kvinnan alltid kommer till 
mödravårdcentralen med sin partner, vilket gör det svårare för barnmorskan att ställa frågan 
om våldet.  

Glover och O´Connor (2006) beskriver att det finns ett flertal lovande stödinsatser som kan 
hjälpa vårdpersonalen att fånga upp kvinnor med ångest och stress. Vårdpersonalen kan göra 
upp ett schema tillsammans med den våldsutsatta kvinnan där samtal och möjlighet till frågor 
tas upp, stress reducerande program kan upprättas samt erbjuda relationsterapi (Glover & O
´Connor, 2006; Bacchus, et al.2002). Alhusen et al. (2014) betonar vikten av att 
vårdpersonalen tidigt bör uppmärksamma om kvinnan blir våldsutsatt för att på så vis hjälpa 
den framtida generationen av mödrar och barn. Almeida, et al.(2013) frambringar vikten av att 
barnmorskan på bästa möjliga sätt bör öka moderns medvetande och förståelse av hur hennes 
känslor, kvinnans handlande samt beteende påverkar fostret och det nyfödda barnet, för det i 
längden kommer förbättra den framtida utvecklingen av barnet.  

Almeida, et al. (2014) lägger stor betydelse på att vårdkedjan samarbetar och att 
vårdpersonalen har den kunskap och träning att känna igen och bedöma fallen om våld i 
hemmet. Genom att vårdpersonalen har denna kunskap om våld och vilken påverkan det har 
på fostret och modern själv så kan de agera på ett förebyggande sätt och ge en mer konkret 
information om var kvinnan kan vända sig för hjälp. Alhusen, et al.(2014) fortsätter med att 
vårdpersonalen bör fokusera på att ha samtal med bägge partnerna och med ungdomar om hur 
en hälsosam parrelation skall vara. Samtidigt betonar Shneyderman och Kiely (2013) att 
vårdpersonalen bör öka sin kunskap gällande olika former av våld samt hur dessa utformar 
och ger symtom hos den våldsutsatta gravida kvinnan.    

Coping 
Enligt Leneghan, Sinclair och Gillien (2015) uppgav en kvinna i studien att hon är mer van 
med ett ohälsosamt förhållande och har ingen aning om hur ett hälsosamt förhållande skall 
vara och därför väljer att stanna kvar med förövaren. Enligt Finnbogadóttir, et al. (2016) 
beskrivs detta fenomen som ett ”normaliserings process” vilket menas med att våldet har 
blivit en del av det normala i deras relation. Leneghan, et al. (2015) tar samtidigt upp att ett 
flertal kvinnor inte riktigt hade kännedom om vad våld är, eftersom att våld tolkas olika.  
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Denna kontinuerliga påfrestningen, stressen. ångesten och depressionen kvinnorna befinner 
sig i är enligt Shneyderman och Kiely (2013) något som gör att dessa gravida börjar hantera 
situationen genom att ta illegala droger, alkohol samt tobak. Enligt Jeanjot, et al. (2008) fann 
skribenterna ingen signifikant skillnad mellan kvinnor som blir våldsutsatta och icke-
våldsutsatta gällande användning av droger, alkohol eller tobaksrök, dock en ökning på 
antidepressiva läkemedel samt sömntabletter. Bacchus, et al. (2002) beskriver att kvinnorna 
som blir våldsutsatta har mer förskrivna lugnande, antidepressiva samt smärtstillande medel 
än kvinnor som inte blir våldsutsatta. Studien uppger att kvinnorna i större utsträckning söker 
vård för mer psykiatriska anledningar/sjukdomar. Almeida, et al.(2013) däremot konstaterade 
att kvinnor som blir våldsutsatta i en nära relation söker upprepade gånger vård för mer 
somatiska anledningar.  

I studien av Salmon, et al.(2013) beskriver samtliga gravida kvinnor att de lärde sig att leva 
med sin våldsamma förövare. Kvinnorna uppgav att de oftast var tvungna att vara försiktiga 
och avvakta förövarens beteende för att minimera risken att bli slagna. Kvinnorna i studien 
som intervjuades enligt ovannämnda källa hade förståelse för att förövarens beteende var fel. 
Men hoppades på att förövaren skulle förändras samtidigt som att kvinnorna såg sig själva 
som en del av problemet och därför valde kvinnorna att stanna kvar i relationen. Därmed var 
kvinnorna i studien rädda och upplevde en stark oro över att berätta om våldet till 
vårdpersonalen. Kvinnorna upplevde en rädsla över att förövaren skulle få kännedom om att 
de har berättat om våldet samt den risken att barnen skulle omhändertas utav Socialtjänsten 
(Salmon, et al., 2013; Finnbogadóttir, et al., 2016). Enligt Jeanjot et al. (2008) konstaterades 
därmed att rädslan är en betydande roll i varför kvinnan stannar kvar hos den våldsutsatta 
relationen med förövaren.       

Önskemål & stödinsatser från barnmorskan 
Kvinnorna önskar att vårdpersonalen skall ställa frågan om våld i hemmet under deras besök 
hos barnmorskan och göra det som en rutin att fråga samtliga kvinnor om våldet (Bacchus, et 
al., 2002; Salmon, et al., 2013; Jeanjot, et al., 2008). Enligt Jeanjot et al. (2008) är 
barnmorskan den enda kontakten den gravida kvinnan har med sjukvården under hela 
graviditeten och genom att ställa frågan om våld kan det bidra till ett erkännande av 
problemet.  

Önskemålen från de våldsutsatta kvinnorna är att all vårdpersonal själva måste inleda 
konversationen om våldet med kvinnorna. Ett flertal kvinnor beskrev att de var rädda och 
skämdes av att ta upp våld i hemmet med vårdpersonalen, dock uppgav samtliga kvinnorna att 
de gärna avslöjar misshandeln och våldet i hemmet till vårdpersonalen om de upplever att de 
är icke-dömande, stödjande samt om vårdpersonalen frågar om våldet på ett sentimentalt sätt 
(Bacchus, et al., 2003; Salmon, et al., 2013). Kvinnorna i Salmon et al., (2013) studien 
uppgav att det gärna avslöjar våldet i hemmet och förväntar sig ett lämpligt svar tillbaka från 
barnmorskan. Kvinnorna förväntar sig därmed att barnmorskorna skall vara medvetna om att 
de våldsutsatta kvinnorna har en inre rädsla av att bli avslöjade och att Socialtjänsten är ett 
skrämmande faktum. Att ha en barnmorska som informerar om olika möjligheter och 
stödinsatser som finns ökar chansen för de drabbade våldsutsatta kvinnorna att göra en 
förändring i det dagliga livet (Salmon, et al., 2013; Finnbogadóttir, et al., 2016). Frågan om 
kvinnorna förstod innebörden av varför frågan ställdes om våld uppgavs vara självklart för 
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samtliga i Salmon, et al., (2013) studie, kvinnorna begrep att det handlade om barnmorskans 
oro gentemot modern själv och fostrets utveckling. Kvinnorna i studien ovan uppgav inte alls 
ta detta som en kränkande och stöttande fråga, snarare tvärtom. Dock uppgav kvinnorna i 
Bacchus, et al., (2003) att de ville enskilt sitta med barnmorskan och samtala om våldet utan 
att bli ifrågasatt om deras skador eller berättelser. 

Att kvinnorna dessutom önskar en mer kontinuerlig kontakt med vårdpersonalen, en nära 
relation med vårdpersonalen som skapar en starkare förtroende för dem, är något som åter 
upprepas. Önskemålet om att barnmorskan visar mer medkänsla samt viljan att lyssna till de 
våldsutsatta kvinnornas problem är något kvinnorna verkligen vill (Bacchus, et al. 2002: 
Salmon, et al. 2013). Enligt studien av Almeida, et al.(2013) beskriver kvinnorna att de därtill 
vill att barnmorskor visar hänsyn och förståelse till de våldsutsatta kvinnornas kultur, 
eftersom att det i vissa kulturer fortfarande är accepterat.   

De våldsutsatta gravida kvinnorna vill gärna att barnmorskan skall ha kunskap om våldets 
påverkan, stödja och hjälpa och följa upp kvinnorna med information samt ge tiden att bara få 
tala ut om situationer de har varit med om (Bacchus, et al. 2003: Salmon, et al. 2013: 
Finnbogadóttir, et al. 2016). Bacchus, et al. (2003) fortsätter i studien beskriva att kvinnorna 
önskar att barnmorskan gav mer information om bland annat olika kommunala hjälpinsatser 
som finns för våldsutsatta kvinnor, tillflykts skydd samt andra hjälpinsatser som juridisk 
rådgivning och terapi. Samtidigt konstaterades det i studien av Leneghan, et al. (2015) att 
både den våldsutsatta kvinnan samt vårdpersonalen ansåg att den prenatala perioden under 
graviditeten är en godtagen möjlighet att prata om ett hälsosamt förhållande. Samtliga 
deltagarna i studien ansåg att samtal utökar deras medvetande och med ett informerat och 
samarbetsvilligt aktiv arbete mellan partnerna emellan resulterar i slutändan till ett 
hälsosammare förhållande utan våld (Leneghan, et al. 2015).   

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Att hitta artiklarna ansåg författaren inte som ett större problem eftersom att det är ett globalt 
hälsoproblem. Våld förekommer i olika former och detta fanns en del forskning om redan. 
Det som var svårt med artiklarna var att urskilja moderns fysiska och psykiska påverkan på 
fostrets fysiska och psykiska påverkan. Eftersom att de gick in i varandra ibland och olika 
studier uppgav inte exakt samma sak.  

Författaren använde sig av databaserna CINAHL och PubMed vid artikelsökningarna. Dessa 
två databaser är tillförlitliga och författaren kunde själv välja hur brett område artiklarna 
skulle sökas inom. Författaren valde advanced för att ta del av alla artiklar som rörde just det 
ämnet som berörde studien. Med olika sökord och kombination av dessa sökord kunde 
författaren hitta artiklar som berörde litteraturöversiktens syfte. Författaren valde att översätta 
de svenska sökorden till engelska med hjälp av Svensk MeSH (Medical Subject Headings). 
Detta underlättade att hitta de artiklar som var relevanta för studien.  
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Det som ansågs vara svårare var att översätta artiklarna från engelska till svenska med tanke 
på svårigheter i språket. Engelska är inte författarens modersmål, och under arbetets gång 
lästes artiklarna flera gånger och genom noggrannhet vid översättning tros författaren ha fått 
en helhets uppfattning av artikeln. Men feltolkning av data eller den egna förförståelse kan ha 
påverkat resultatet. Enligt Kristensson (2014) finns det ofta någon form av felaktighet. Det 
viktigaste är att författaren funderar på hur stora fel det handlar om. Författaren granskade 
texten ur artiklarnas sammanhang vid översättning och genom att författaren säkerställer 
innebörden och innehållet så det inte ändras, minskade missförståndet. Men fel vid 
översättning kan inte uteslutas. Eventuella översättningsfel och missförstånd är inte avsiktliga.  

Författaren valde att basera sin studie på båda kvalitativa och kvantitativa studier. Av den 
anledningen att kvalitativa studier är observationer av människans egna upplevelser som 
samlas upp med hjälp av till exempel intervjuer (Polit & Beck, 2016). Författaren valde att ha 
studier som använde sig av denna metod för att få fram kvinnans erfarenhet och upplevelse. 
Författaren hade stort intresse av att höra kvinnans syn på våldets påverkan och hur det 
påverkade hennes graviditet. Viktigt att poängtera här är att kvalitativa studier inte har en 
absolut sanning och heller inget fel när det gäller individens egna erfarenheter (Henricson och 
Billhult, 2012). Men på grund av detta valde därför författaren att inkludera kvantitativa 
studier. Detta eftersom att kvantitativa studier mäter olika företeelser som kan klassificeras i 
olika kategorier eller siffror (Polit & Beck, 2016). Det gav författaren en klarare och mer 
djupare insikt i hur stor omfattning våldet kan påverka graviditeten samt underlättade det för 
författaren att se samband mellan olika variabler. Valet att använda sig av både 
studiemetoderna var för att få en bredare helhetsbild av hur våldet i nära relation kan påverka 
den gravida kvinnan och barnets utveckling. Dock kan det diskuteras om styrkan av 
validiteten med tanke på att studierna inte är baserade på en hel befolkning utan bara en 
utvald grupp av människor. Resultatet av studierna kan därför vilseleda den verkliga bilden av 
ämnet.  

Författaren använde sig utav integrerad analys metod, detta för att få del av all information 
och innehåll om ämnet. En integrerad analys är ett systematisk och objektivt sätt att beskriva 
och kvantifiera studiens syfte (Kristersson, 2014). Vid denna metod fick författaren olika djup 
och inriktningar i ämnet, beskrivningar, uppfattningar, upplevelser och innebörden av ämnet 
från de som är utsatta. Detta skapade gynnsammare förutsättning till att författaren samlade 
all material och information som behövdes för att utföra studien och besvara på syftet på ett 
optimalt sätt.  

Begränsningar som gjordes av författaren var att författaren valde att granska endast artiklar 
på engelska och svenska. Detta kan ha lett till att värdefulla artiklar på andra språk inte kunde 
inkluderas i studien. Dock är detta på grund av att författaren själv inte behärskar ett annat 
språk än dessa två. Det är möjligt att det finns flera artiklar från andra länder som kanske 
skulle passa bättre till studien i fråga, dock på grund av att artiklarna var skrivna på ett annat 
språk så valdes dessa artiklar inte att inkluderas. Något annat som gjorde att studien 
begränsades oavsiktligt var att fem utav femton artiklar var från Storbritannien, en från 
Brasilien, en från Australien, två från Sverige, en från Iran, två från USA, en från Portugal, en 
från Irland samt en från Belgien. Detta kan missleda resultatet med tanke på att inte flera 
länder är involverade i studien. Det kan vara så att just våld i nära relation förekommer mer/
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mindre i just England. Att författaren valde de flesta artiklarna som var från England beror 
främst på att de artiklarna ansågs bäst besvara studiens syfte. Även språket ledde till att just 
de artiklarna valdes till studien eftersom att engelska är det språket författaren behärskar. 
Därmed valde författaren att enbart inkludera artiklar som utformades efter år 2000. Detta för 
att få en så uppdaterad datainsamling som möjligt. Något som dessutom begränsade 
artikelsökningen var sökorden som författaren valde att använda. Något som författaren själv 
anser var en styrka i artikelsökningen var de valda sökorden, eftersom att de ansågs sig vara 
de mest lämpliga för att besvara studiens syfte. Andra sökord skulle missvisa artikelns syfte. 
Att författaren valde endast PDF-filer och fulltext finder är ännu en sak som kan ha lett till att 
studien begränsades ytterligare. Det finns risk att författaren på grund av detta har missat en 
del relevanta artiklar på grund av valet av de formaten.  

Analysen av artiklarna gjordes noggrant av författaren genom att läsa studierna flera gånger 
för att få bättre kännedom av resultatet. Att läsa och granska en studie flera gånger tog sin tid, 
dock var det effektivt med tanke på att på så sätt kunde författaren ta del av allt material i 
artiklarna. En svaghet som uppmärksammades av författaren var att denna litteraturstudie var 
sammanställd av en person. Eftersom att författaren enbart kunde gå efter sin egen granskning 
så valdes de studier som författaren själv ansåg besvarade studiens syfte och därmed utgick 
författaren från sitt eget perspektiv. Detta kan ha uttryckts genom valet av begränsningar vid 
artikelsökning samt teman valda under resultat delen. För att inte en studie enbart skall 
bekräftas av ens egna synpunkter och uppfattningar kan det undvikas genom att två personer 
kritiskt värderar och granskar varandra under arbetets gång (Polit & Beck, 2016). Författaren 
gate en handledare och en examinator till hjälp under arbetes gång som granskade studien 
regelbundet. Utöver det rådfrågades framtida barnmorskekollegor om råd och 
förbättringsförslag under arbetes gång. Detta för att minimera feltolkning och författarens 
egen uppfattning och förförståelse om ämnet. Därmed anser författaren att det hittades 
tillräckligt många studier som svarade på litteraturöversiktens syfte för att få en så väsentlig 
helhetssyn på våldets påverkan.  

Något som författaren ansåg vara en styrka i studien var att alla de vetenskapliga artiklarna 
som granskades förutom en (Glover & O`Connar, 2006) bedömdes antingen medelgod eller 
hög kvalitet. Detta var på grund av att författaren inte kunde få grepp om hur många som 
deltog i själva studien. Bedömningen gjordes i enlighet med Sophiahemmets högskolas 
bedömningsmall (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999: Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). 

Majoriteten av alla studier som inkluderades i studien hade granskats av en etisk kommitté. 
Det fanns ett fåtal som inte granskats av en kommitté. Därför har författaren själv gjort ett 
etiskt övervägande för att säkerställa att det är en etisk försvarbar studie (Forsberg & 
Wengström, 2013). Granskningen skedde med det tre etiska principerna i åtanke; välgörenhet, 
respekt för människans värdighet och rätvisa (Polit & Beck, 2016). Detta gjorde att studien 
värderades högre ur ett etiskt perspektiv samt att studiens validitet efter att ha etiskt granskats 
av författaren därmed höjdes. Författaren uppmärksammade under läsningens gång att 
samtliga artiklar valde att inte ha med våldsutsatta gravida kvinnor under arton år. Detta för 
att forskarna vill skydda deltagarna och själva forskningen från eventuella risk förhållanden 
(Polit & Beck 2016). Forskarna ville försöka minimera risken av skada någon under studien 
och i några artiklar som lästes var bortfall dels på grund av att kvinnorna själva inte ville delta 
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i studien. Detta respekterades av forskarna och i deras studie förklarade författarna själva vad 
eventuella bortfallet berodde på. Detta tyder på att samtliga författarna i dessa artiklar var 
självkritiska och detta gjorde att deras studie förstärktes ytterligare. Att samtliga artiklar valde 
att ha med gravida kvinnor som var över arton år, är nödvändigt för att minska riskerna för 
skada, dock finns det stor risk att resultatet kan vara missledande på grund av att många 
gravida kvinnor under arton inte är inkluderade i artiklarna.  

Resultatdiskussion 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle där människor delar olika tankar och uppfattningar om 
våldets betydelse och påverkan (NCK, Att våga ställa frågan om våld, u.å.). De faktorer som 
kan påverka människans syn på våld kan vara människors etnicitet, kultur, religion, kön samt 
bakgrund. Cross- Sudworth (2009) styrker detta genom att beskriva att olika religioner, 
kulturer och traditioner beroende på vilken etnicitet individen tillhör accepterar våld. Att en 
del kvinnor inte tycks besväras av detta förtryck och kräkning som i Sverige anses vara 
olagligt och därmed straffbart är något som är accepterat hos vissa (SFS 1962:700). I en del 
länder är våld i en parrelation accepterat och är en del av deras ”uppfostran” till att bli en 
lämplig och bättre fru. För dessa kvinnor som levt med detta sedan de själva har varit barn, 
anses inte våld vara våld fören hon blivit slagen med ett föremål. Dessa olika tolkningar av 
våld som för alla upplevs olika är något som bör uppmärksammas. Flertal kvinnor som blir 
utsatta för våld dagligen kan tillslut inte skilja på våld och kärlek, kvinnorna hamnar i en så 
kallat normaliseringsprocess där våldet blir en del av kvinnornas vardag (Finnbogadóttir, et 
al., 2016). Inom vissa kulturer är det kvinnans ”plikt” att tillfredsställa förövaren i allt vad det 
innebär, vilket i sin tur bidrar till att synen på det sexuella våldet inte räknas som någon 
utlopp för våld hos dessa kvinnor. I en del kulturer karakteriseras kvinnorna som 
tillbakadragna, undergivna samt passiva vilket utgör att kvinnan tillhör förövaren. Detta gör 
att kvinnan är förövarens ägodel och därför har förövaren all rätt att utsätta kvinnan för våld. 
Att förövaren är den som dominerar över kvinnan är något som faller naturligt för dessa 
kvinnor. Denna syn är så pass inpräglad i deras liv att kvinnans enda sociala plikt är att 
acceptera förövarens kontrollbehov. För en del är detta tänk helt ofattbart medan det för andra 
är en oföränderlig sanning.    

Likaså gällande det psykiska våldet, att bli kränkt och allt som har med psykiskt våld upplevs 
inte av vissa kvinnor som våld. Omedvetet kan det därför påverka dessa kvinnors livskvalité 
(Tavoli, et al. 2014). Att de våldsutsatta kvinnorna har mer frekventa missfall och allt fler 
aborter än de icke-våldsutsatta kvinnorna är en känd faktor och att det dessutom kan påverka 
kvinnan negativt, skapar en ytterligare psykisk omedveten påfrestning. Därför är vikten av att 
stödja och informera dessa kvinnor om våldet och dess påverkan betydligt viktigare. 
Barnmorskan bör vara påläst och ha kunskap om våldets olika former, därmed vara 
uppmärksam, visa intresse samt empati för att sedan snabbt sätta in eventuella åtgärder för 
den våldsutsatta gravida kvinnan. Flertal kvinnor har en rädsla inom sig, en rädsla att säga 
ifrån och stå upp för sig, en rädsla att lämna förövaren, samtidigt som de har en rädsla för att 
söka hjälp och skapa en ny förändring. En del kvinnor börjar se sig själva som orsaken eller 
problemet till våldet. De börjar ta skulden på sig själva och se brister hos sig vilket sänker 
deras självförtroende, det psykiska våldet kan vara en utlösande faktor. Det psykiska våldet är 
en påfrestning för både kvinnan och fostret.  
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Dock finns det en del kvinnor som föredrar det fysiska våldet före det psykiska. En del 
kvinnor kan föredra att bli slagna, eftersom att det gör ont för stunden, de kränkande orden är 
för dessa kvinnor svårare att bearbeta. De lägger sig i minnet och kan påverka dessa kvinnor 
resten av deras liv. Det är klart att det fysiska våldet därmed lägger spår på kvinnan mentalt 
och kan påverka kvinnans framtida förhållande. Men oftast är det fysiska våldet associerat 
med nuet, kvinnorna blir slagna och sedan är det över. Att det fysiska våldet förknippas med 
fobin över sin egen kropp har konstaterats ha ett starkt samband. Att kvinnorna upplever ett 
missnöje och en avsky över sin kropp och skäms över sina blåmärken är något som därmed 
bör beaktas av barnmorskan för att stärka och höja kvinnans livskvalitet och välbefinnande. 
Oftast upplever dessa kvinnor skam samt en inre rädsla från samhället och därför försöker de 
täcka sina blåmärken. De vill inte att samhället eller någon skall veta av deras problem och 
drar sig därför tillbaka. Men det värsta är oftast inte de blåmärken som syns på utsidan utan 
snarare de blåmärken som inte syns men är helt förstörda från insidan som skadar allra mest 
(Keeling, 2012)  

För att nå ut till just dessa kvinnor, som under en längre tid blivit förtryckta och kränkande är 
en utmaning. Dock är det inte något omöjligt, det skall enbart göras på rätt sätt. Barnmorskan 
i detta fall bör ha goda kunskaper och veta hur hon skall framföra frågan om våldet samt vara 
kunnig i hur ett samtal inte blir för informerat eller ansträngande för detta kan skrämma iväg 
kvinnan. Barnmorskan skall på ett mottagligt sätt och med rätt attityd möta upp kvinnan i 
hennes berättelse och undvika vissa ordval som kan upplevas kränkande för kvinnan. 

Barnmorskans roll är att uppmärksamma kvinnan och hela hennes graviditet därtill är det 
viktigt att barnmorskan prioriterar kvinnans och fostrets hälsa högt. För att detta skall 
verkställas bör därför barnmorskan etablera en god relation för att erhålla en god 
kommunikation med den gravida kvinnan. Barnmorskan skall försöka bevara sin profession 
och agera proffesionellt och samtidigt kunna vara en vän till kvinnan. Oftast har de 
våldsutsatta inte någon att prata med och därför är barnmorskan den enda räddande faktorn i 
detta fall. Därför är det viktigt att som barnmorska ta dessa utsatta kvinnor på allvar och ha 
kunskap om hur hon ska bemöta och stödja dem. Kvinnorna befinner sig i en sårbar situation 
och det gäller för barnmorskan att fånga upp dem och bemöta de på bästa möjliga sätt. Att 
fråga om våld som en del av anamnesen vore det mest optimala enligt Nationellt centrum för 
kvinnofrid ([NCK], (Att våga ställa frågan om våld, u.å.), studier har bevisat att kvinnor mer 
än gärna vill att barnmorskan skall fråga om våldet i hemmet dock bör barnmorskan försöka 
med alla möjliga knep få kvinnan att vara själv med barnmorskan. En del barnmorskor uppger 
att det dock inte angår dem om de sker våld i hemmet, att våld inte är en giltig hälsofråga 
(Bacchus, et al. 2003: Salmon, et al. 2013: Jeanjot, et al. 2008: Tavoli, et al. 2016). Detta är 
något som bör diskuteras, eftersom vetenskapen har bevisat på att våld bidrar till negativa 
utfall både för moder och foster så är våldfrågan nog lika viktig som alkoholfrågan i 
anamnesen. Det är snarare bara ursäkter till att inte behöva ta upp ämnet eftersom att det kan 
upplevas för ”känsligt”.  Samt en annan ursäkt till varför våldet inte tas upp av barnmorskan 
är oftast att kvinnan inte behärskar det svenska språket men då skall vården se till och ansvara 
för att det finns en tolk att erbjuda med kvinnans samtycke. För det är då kvinnan ser att 
vården verkligen visar att de anstränger sig och försöker hjälpa kvinnan att öppna upp sig och 
berätta om sin våldssituation. Dock garanterar inte detta att alla kvinnor avslöjar sin situation 
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men möjligheten finns och kvinnan är då inte lika utlämnad. Hon blir därmed medveten om 
att våldet är ett problem och kan sakta men säkert bearbeta sina känslor. Om barnmorskan 
därmed försöker informera om vad våldet bidrar med inte enbart moderns fysiska samt 
psykiska lidande utan likaväl fosterutvecklingen och hur barnet i vuxenålder påverkas av 
våldet. Detta ger kvinnan en klarare bild över att hon inte är själv i detta. Kvinnan kanske här 
börjar tänka om och börjar tänka på fostret istället.   

Det har framkommit i flera studier att kvinnorna gärna avslöjar sin situation om de känner att 
vårdpersonalen är icke-dömande. Samtidigt som de vill ha ett bra svar och stöd tillbaka från 
vårdpersonalens sida. Instanser som socialtjänsten skrämmer kvinnorna och som barnmorska 
är det viktigt att vara medveten om detta och visa förståelse. För att kunna hjälpa dessa utsatta 
kvinnor ställs det vissa krav på vårdpersonalen, information till kvinnor om olika möjligheter 
och stödinsatser som finns ökar chansen till att kvinnorna kan göra en förändring i det dagliga 
livet.  

I Alhusen, Ray, Sharps, och Bullock (2015) studie beskrivs att kvinnor som blivit utsatta för 
våld under graviditeten inte går på sina besök på mödravårdscentralen eller så kommer de in 
senare än rekommenderat, närmare in på tredje trimetern. Dessutom missar kvinnorna fler 
besök, oftast tre eller fler besök jämfört med en kvinna som inte är våldsutsatt. Redan här 
skall barnmorskan reagera, en alarmerad klocka bör ringa hos barnmorskan. Enligt Williams, 
Foster och Watts (2013) bör barnmorskan finna ordentliga åtgärder för att skydda kvinnan och 
det ofödda barnet, att ha goda kunskaper om våld i nära relation samt vilka stödinsatser som 
kan erbjudas bör finnas nära till hands. Det är dessutom viktigt att polisen och all innefattande 
hälsopersonal engageras snarast för att förbättra hälsan både för kvinnan och det ofödda 
barnet. Våld är och bör betraktas som ett brott för alla. Genom att koppla in polisen och 
socialtjänsten, psykologer och speciella program som kvinnan kan delta i för att få stöd kan 
hjälpa kvinnan på vägen. En gemenskap med olika instanser inom vården, socialtjänsten, 
polisen är nyckeln till en minskning av våld i nära relationer.  

Enligt WHO, (2013) har minst en av tre kvinnor upplevd våld i en nära relation och 35 
procent har erfarenheten om våld under sin livsstil. Dock var det enbart 17000 kvinnor i 
Sverige som polisanmälde sina partner år 2016 (Brottsförebygganderådet, 2016). Mörkertalet 
är stort i Sverige och värden över för den delen. Kvinnorna anmäler inte förövaren i den mån 
de borde göra. Detta är skrämmande och helt obegripligt, att veta att det är ett flertal kvinnor 
ute i världen som lever med våld i ett otryggt hem. Att få barn och vara gravid med den 
förövaren som utövar våld över kvinnan är ohyggligt. Att kvinnan hela tiden måste anpassa 
sig efter mannens behov och inte få möjligheten att leva ut sitt fulla liv är kränkande. Den 
isoleringen och ensamheten dessa kvinnor upplever är något fruktansvärt, att kvinnorna då 
lider utav både depression, ångest, posttraumatisk stress syndrom och suicidala tankar är inte 
något att förvåna sig av. Men som barnmorska är det därför så mycket viktigare att ta vara på 
dessa kvinnor, screena alla kvinnor om våld. Ha detta i åtanken att ställa frågan om våldet, till 
och med om kvinnan inte erkänner och berättar om våldet så är ämnet trots allt öppnat.  

Utvecklingen av fostret sker under hela graviditeten, dock är den känsligaste perioden enligt 
Risberg (2016) den första trimestern. Hur kvinnorna hanterade de våldsutsatta situationerna 
påvisades vara individuellt, och ett flertal kvinnor började röka tobak, dricka alkohol, använda 
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sig av illegala och legala substanser exempelvis sömntabletter och/eller lugnande samt andra 
droger. Trots att första trimestern är den känsligaste perioden, så sker det en utveckling av 
fostret under hela graviditeten. Det är därför oklart hur mycket egentligen dessa substanser 
påverkar fostrets utveckling. Det beror dessutom på hur mycket av substanserna kvinnan 
konsumerar under graviditeten. Oavsett mängden av substanserna skall det inte tas då 
evidensen har påvisat ha en negativ inverkan på foster utvecklingen.  
   
Att vara gravid i sig är en stressig upplevelse för en del kvinnor, med alla dessa anatomiska 
och hormonella förändringar (Jeanjot, et al. 2008). Däremot att utöver graviditeten behöva 
handskas med en våldsam förövare i hemmet är ytterligare en faktor som bidrar till ett ökat 
stress påslag för kvinnan. Att inte knyta an till sitt foster under graviditeten, att inte känna sig 
lycklig över att vara gravid är oundvikligt för dessa kvinnor. De har ingen talan gällande 
preventivmedel. Trotts att det finns olika former av preventivmedel som kvinnor kan använda, 
vågar kvinnorna inte använda dem. Eftersom att förövaren oftast har en sådan kontroll över 
kvinnan.  

Artiklarna som granskades har inte kunnat påvisa i vilken trimester stressen kunde drabba 
fosterutvecklingen allra mest. Det kan troligtvis bero på att det är svårt att mäta just detta, 
samt om det skulle göras så skulle det inte vara etiskt korrekt. Att åstadkomma en negativ 
stress påslag som påverkar kvinnan negativt är inte en etiskt försvarbart studie (Polit & Beck, 
2016: Vetenskapsrådet, 2016).    

Slutsats 

Aktuell forskning har påvisat att oavsett vilken form av våld det förekommer i hemmet så 
påverkar det kvinnans livskvalitet negativt och barnets utveckling under graviditeten samt 
efter förlossning. Därmed är kvinnor som utsätts för våld i en nära relation villiga att berätta 
om våldet. Kvinnornas önskemål är att barnmorskorna ställer frågan om våld vid deras besök 
på mödravård centralen oavsett om kvinnor nekar till våld. Kvinnorna vill att barnmorskorna 
skall ha den utbildningen, kunskapen och erfarenheten för att bidra till stöd och information 
om våld. Att informera och skapa en trygg miljö för kvinnan samt ha rätt attityd är egenskaper 
som kvinnan gärna vill att barnmorskan skall ha, även om våldet inte identifieras vid första 
besöket så kan detta vara det första steget mot ett liv utan våld.   

Vidare forskning  

Fortsatta studier med både kvalitativa och kvantitativa metoder bör göras kontinuerligt, för att 
prioritera och utbilda fler om våldets negativa utfall. Därmed bör vidare studier bör göras om 
kvinnan verkligen är införstådd med att våldet påverkar graviditeten negativt så mycket som 
det gör. Studier om att utbilda och ge mer kunskap till den våldsutsatta kvinnan. Eventuellt att 
ändra rutiner i Sverige, att barnmorskan åtminstone 1-2 gånger besöker kvinnan i hemmet 
under deras prenatala period. Detta bidrar till att de gravida kvinnorna i deras hemmiljö kan få 
ett bättre samspel och tillit till barnmorskan. Därmed bör vidare studier göras gällande hur 
mycket barnmorskorna egentligen använder sig av screening av våld i hemmet för kvinnor 
med olika etniciteter.  
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                  BILAGA 1
     
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ 
och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvaliteten är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg 

kvalitet. 

KOD OCH 
KLASSIFICERI
NG

                                                   VETENSKAPLIG 
KVALITET

I = Hög kvalitet II = 
Medel

III = Låg kvalitet

Randomiserad kontrollerad studie/
Randomised controlled trial 
(RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper.

Större välplanerad och 
välgenomförd 
multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt 
stort för att besvara 
frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder.

*

Randomiserad studie 
med få patienter/
deltagare och/eller för 
många delstudier, vilket 
ger otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, 
otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/
Clinical controlled trial ( CCT) är 
prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller 
flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad.

Välplanerad och 
välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt 
stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder.

*

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder.

Icke- kontrollerad studie (P) är 
prospektiv men utan relevant och 
samtida kontrollgrupp.

Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter/
deltagre och adekvata 
statistiska metoder.

*
Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder.

Retrospektiv studie (R) är en 
analys av historiskt material som 
relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis 
journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl 
planerad och välgenomförd 
studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, 
material och metoder. 

*
Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder.

Kvalitativ studie (K) är vanligen 
en undersökning där avsikten är 
att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten kan också 
vara att utveckla begrepp och 
begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller).

Klart beskriven kontext 
(sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-
process; 
datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna 
tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. 
Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik

*

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning.
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Bacchus, 
L 
Mezey, G 
Bewley, 
S 
2003 
Storbrita
nnien 

Experiences 
of seeking 
help from 
health 
professionals 
in a sample of 
women who 
experienced 
domestic 
violence 

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
kvinnornas 
erfarenhet 
av att söka 
hjälp utav 
vårdpersonal
en och 
bedöma 
kvinnornas 
psykologiska 
hälsa. 

Metoden 
författarna 
använde var 
semi-
strukturerade 
intervjuer med 10 
kvinnor 
postpartum (14 
månader). Denna 
datainsamling 
togs emot 
antingen hemma 
hos kvinnan själv 
eller på sjukhus. 
Kvinnorna fick 
antingen ett 
skriftligt brev 
hemskickat eller 
ett telefonsamtal 
om de ville delta i 
undersökningen. 
Kvinnorna fick en 
tydlig förklaring 
både skriftligt och 
muntligt gällande 
studiens syfte. 
Varje intervju 
varade mellan 
2-3 timmar, var 
inspelade med 
kvinnans 
samtycke eller 
nedskrivet om så 
väl kvinnan 
önskar. Kvinnan 
fick sedan ta del 
av 
anteckningarna 
som togs under 
samtalets gång. 
Intervjuerna 
transkriberades 
utav författarna, 
och de använde 
sig utav 
innehållsanalys 
och kodade upp 
olika teman och 
subteman. 

n=16 Kvinnorna upplevde att 
vårdpersonalen inte hade 
tillräckligt med kunskap 
gällande misshandel eller 
våld i hemmet. De vålds 
drabbade kvinnor upplevde 
att vårdpersonalen inte 
hade tid, rädsla att ställa 
frågan fel, dessutom 
upplevde en kvinna i 
studien att vårdpersonalen 
inte ställer frågan för de 
själva är osäkra inom detta 
ämne. Och därav låter allt 
vara på en ytlig nivå. De 
våldutsatta kvinnorna vill 
ha någon som lyssnar och 
visar stöd. Kvinnorna vill 
gärna ha en kontinuerlig 
kontakt med en och samma 
person för att på så sätt 
känner sig kvinnorna 
trygga. De vill gärna att 
vårdpersonalen ska vara 
stödjande, icke-dömande, 
visa empati och förståelse 
och fråga frågor som är 
relevanta. Attityden kring 
hur vårdpersonalen talar 
med dessa kvinnor har en 
stor inverkan på om 
kvinnan vill fortsätta 
berätta om våldet eller inte.  
Studies resultat visade 
dessutom att dessa kvinnor 
lider utav depression, 7 av 
16 kvinnor lid av allvarliga 
depressioners symtom.  
De våldutsatta kvinnorna 
vill gärna att frågan om 
våld skall komma från 
vårdpersonalen på detta 
sätt underlättar det att 
prata om våldet i hemmet.  
Studiens resultatdel 
betonade vikten av att 
vårdpersonalen bör 
kontinuerligt få kunskap 
och utbildning kring våld i 
hemmet samt vilka 
insattser och stöd som kan 
erbjudas.  

I 
K
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Woolhou
se,H  
Gartland
, D 
Hegarty, 
K 
Donath, 
S 
Brown, 
SJ 
2011 
Australia
n

Depressive 
symtoms and 
intimate 
violence in 
the 12 
months after 
childbirth: a 
prospective 
pregnancy 
cohort study 

Syftet med 
denna studie 
byggde på 
en 
longitudinell 
datainsamlin
g som 
samlades in i 
en 
prospektet 
kohort studie 
för att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
depressiva 
symtom 
under och 
efter 
graviditeten 
och våld i 
parrelationer 
efter 12 
månader 
efter födsel. 
Dessutom 
undersöktes 
i vilken 
utsträckning 
relationen av 
moders 
socio-
demografisk
a karaktär 
och moderns 
historik av 
desperation 
under och 
efter 
graviditeten.  

Det var kvinnor 
som valdes ut 
både från hög-
risk och låg-risk 
prenatal 
vårdcentraler. 
Kvinnorna som 
valdes ut var 
mellan 1 April 
2003 till 31 
December 2005. 
Kvinnorna som 
deltog i studien 
skulle uppfylla 
några kriterier, 
bland annat att 
kvinnan skulle 
vara en 
omföderska, 
fostret skulle vara 
född efter 24 
veckan, kvinnan 
skulle vara ≥ 18 
år och dessutom 
ha tillräckliga 
kunskaper inom 
engelska språket.  
Alla kvinnorna 
som stämde in 
under dessa 
kritiker mejlades 
och dessutom 
erhöll en inbjudan 
skriftligt för att 
delta i studien 
och därmed fick 
kvinnorna en 
kopia på några 
basfrågor. 
Därefter följdes 
kvinnorna upp 
med en mail som 
påminnelse.  
Frågorna var 
uppdelade efter 
3,6 och 12 
månader 
postpartum.   
Gällande de 
socio-
demografiska 
data insamlingen 
gällde kvinnor där 
de inkluderade 
kvinnans ålder, 
reaktions- status, 
kvinnans 
födelseland, 
kvinnans inkomst 
innan 
graviditeten samt 
den högsta 
utbildningsstatus. 
Forskarna 
använde sig utav 
Edinburgh 
Postnatal 
Depression scale 
(EPSD) och 

n= 
1537 
   
(30)

Majoriteten av kvinnorna i 
studien rapporterade 
depressiva symtom senare 
än 3 månader. Resultatet 
visade dessutom att 
vårdpersonalen borde 
regelbundet fråga och 
rapportera in kvinnans 
mentala hälsa under de 12 
månaders period än att 
enbart fråga om kvinnans 
hälsa i början av 
graviditeten. Dessutom har 
depression en stark 
koppling till våld i nära 
relation efter 12 månaders 
postpartum.  

Vårdpersonalen bör ta nytta 
av att vara medvetna om 
att våld i nära relation är 
relaterat och har en stark 
påverkan på kvinnans 
postnatala depression 
syndrom och dess 
hantering av postnatal 
stress.   

      II 
       R
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Shneyde
rman, Y 
Kiely, M 
2013 
USA

Intimate 
partner 
violence 
during 
pregnancy: 
victim or 
perpertrator? 
Does it make 
a difference?

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
skillnaden 
mellan olika 
former av 
våld hos 
gravida 
kvinnor och 
därmed 
undersöka 
riksfaktorer 
såsom 
alkohol, 
illegala 
droger, tobak 
användning 
och om 
graviditeten 
var planerad 
samt om 
kvinnan 
upplevde en 
depression.   

Kvinnorna som 
deltog i studien 
var Afro- 
Amerikaner.  
Kvinnorna valdes 
ut från 6 
prenatala 
vårdkliniker 
under juli 2001 
till oktober 2003. 
Kriterier för att 
kvinnorna skulle 
delta i 
undersökningen 
var att kvinnorna 
själva skulle 
klassa sig som 
afro-amerikaner, 
>18, ≤28 fyllda 
graviditetsvecka, 
medborgare i DC 
samt tala 
engelska. Om 
journalen visade 
på att de hade 
druckit eller 
använde illegala 
droger under 
graviditeten 
frågade forskarna 
om de ville delta i 
både grupp och 
enskilt under 
graviditets vecka 
22-26, 34-38 
samt 8-10 veckor 
postpartum. 
Under mötet/
intervjun med 
kvinnorna 
använde 
forskarna sig utav 
en Conflict tactics 
scale där 
kvinnorna fick 
gradera antalet 
frekventa 
våldsammanhang 
i hemmet. 
Kvinnorna som 
intervjuades fick 
svara om de 
själva var offren, 
förvaren eller om 
våldet i hemmet 
är ömsesidigt.  

n= 
2913 
 
(151
5)        

Resultatet visade i denna 
studie att kvinnor som 
rapporterade in våld i 
hemmet tenderar att börja 
dricka alkohol, använda 
illegala droger och utsätter 
sig mer för rök lukt (tobak 
användning) och var 
mindre glada över deras 
graviditet. Studien drog 
slutsatser om att vare sig 
kvinnan är offret, förövaren 
eller om våldet i hemmet är 
ömsesidigt så påverkar 
detta fostrets utveckling. 
Användning av droger och 
tobak är ett kontinuerligt 
problem som påverkar 
fostret negativt. Men 
kvinnan som drabbas allra 
mest för bland annat 
depression, låg födelsevikt, 
tidiga blödningar, förtidig 
födsel och neonatal död är 
de kvinnor som klassades 
sig som offer i hemmet. Att 
leva i hemmet med våld 
skapar en inre stress och 
osäkerhet hos kvinnan 
vilket skapar en negativ 
fosterutveckling.  
Vårdpersonalen bör dock 
vara uppmärksamma och 
medvetna om hur det skall 
omhängde ta en kvinna 
beroende på vilken vålds 
klass som hon klassificerar 
sig.  Eftersom att studien 
påvisar att det är en 
skillnad i hur det skall få 
stöd och behandlas inom 
sjukvården. 

     II 
    RCT
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Glover, V 
O
´Connar, 
T 
2006 
Storbrita
nnien   

Maternal 
anxiety: its 
effect on the 
fetus and the 
child. 

Syftet med 
denna studie 
var att öka 
medvetandet 
om att 
ångest och 
stress 
påverkar 
fostret och 
barnens 
fortsatta 
utveckling. 

Författarna sig 
utav olika 
metoder bland 
annat intervjuer 
och användning 
av olika 
mätningsmetoder 
för ångest och 
stress för att 
komma fram till 
deras resultat. 

Moderns upplevelse av 
ångest och stress under 
garviditeten kan ha en 
påverkan långt framför 
eftersom att det påverkar 
utvecklingen at barnet.  
De ökar risk för bland annat 
lågfödelsevikt, förtidigt 
födelse, mindre omfång 
runt huvudet, lägre 
poängtering gällande 
appgar samt barnets 
neurologiska gradering 
efter förselse är lägre, att 
barnet blir huveraktivt, sen 
spårkutveckling, att barnet 
själv upplever ångest samt 
möjlighet att födas med en 
öppen gomspalt.   

Viktigt att vårdpersonalen 
agerar och fångar upp 
dessa kvinnor för att 
förbättra deras emotionella 
status eftersom det i 
längden kommer hjälpa 
barnets utveckling. Det 
finns en massa lovande 
hjälpinsatser och stöd som 
vården kan bidra med bland 
annat gruppträffar, schema 
lägga dagarna, erbjuda 
samtal samt ett program 
kvinnorna kan delta i för att 
minska stress, parrelations 
rådgivning eller också 
terapi.  

        
III 
        R
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Almeida, 
C.P 
Sa,E 
Cunha, F 
Pires, E 
2013 
Portugal 

Violence 
during 
pregnancy 
and its effects 
on mother-
baby 
relationship 
during 
pregnancy

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
effekten av 
våld under 
graviditeten i 
en mor-
foster 
relation. 

Författarna 
gjorde en 
tvärsnittstudie 
där 
datainsamlingen 
ägde rum mellan 
2008-2009. 
Kvinnorna togs 
kontakt av en 
sjuksköterska 
eller en 
obstetriker som 
frågade om de 
ville delta i denna 
undersökning.  
Författarna 
använde sig av 
tre olika 
mätinstrument 
(Conflict tactic 
scale, maternal 
foetal attachment 
scale och 
maternal 
attiitudes scale)

n=20
4 
  (20)

De våldutsatta kvinnorna 
har en smärre anknytning 
till sitt foster jämfört med 
kvinnor som inte blivit 
våldutsatta. Dessutom 
påvisade de våldutsatta 
kvinnorna har en mer 
negativ attityd gällande 
graviditeten. Kvinnan som 
blir våldutsatt under 
graviditeten ser dessutom 
ned på sin egen kompitens 
att bli en god mamma. 
Upplever en konstant stress 
och en inre rädsla vilket 
påverkar utvecklingen av 
fostret. Kvinnan upplever 
en mycket hög nivå av 
ångest, depression och 
känslomässig stress. Efter 
födsel har det visat sig att 
barnen blir andningen 
osäkra, och desorienterade, 
blir hyperaktiva, ökad 
rädsla, aggressiva, lätt 
irriterade och har ett mer 
stöttande beteende.  
Kvinnorna söker oftast vård 
som somatiska besvär och 
stannar längre kvar i 
sjukhuset efter förlossning. 
Kvinnan har det svårt att 
relatera sig till barnet, kan 
inte knyta an till barnet 
efter förlossning. Kvinnan 
känner sig olycklig, hopplös 
som blivande moder. 
Vårdpersonalen bör i detta 
fall öka kvinnans 
medvetande och förståelse 
av hur hennes bettende och 
känslor kan påverka 
fosterutvecklingen och 
utvecklingen av barnet 
efter födseln. 
Vårdpersonlen bör agera 
och informera om våldet på 
ett förebyggande sätt och 
därtill informera om vilja 
stödinsattser som vården 
kan bidra med.   

    II 
    RCT
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Salmon, 
D 
Barid, K-
M 
White, P 
2013 
Storbrita
nnien 

Women´s 
views and 
experiences 
of antenatal 
enquiry for 
domestic 
abuse during 
pregnancy 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
acceptansen 
av prenatala 
gravida 
kvinnor om 
deras 
misshandel 
från ett 
perspektiv 
av kvinnan 
själv från de 
som söker 
mödravården
. Därmed 
undersöka 
och öka 
förståelse för 
de kvinnor 
som har 
avslöjat om 
sin 
misshandel 
och vilken 
stöd de har 
fått.  

Författarna 
använde sig utav 
både kvalitativa 
och kvantitativa 
element. De 
använde sig utav 
intervju för att få 
kvinnans 
upplevelse och 
syn och 
erfarenhet om 
hur kvinnan 
upplevde 
avslöjande av sin 
misshandel och 
hur kontakten var 
med 
mödravården. 
Därmed använde 
sig de sig av den 
kvantitativa 
metoden för att 
räkna ut kvinnans 
acceptans och 
påverkan av 
misshandeln i 
hemmet. 
Datainsamlingen 
gjordes från 
2010-2011.  

    
n=23
6 
    
(64) 

Inter
vjuad
: 7 
styck
en

Majoriteten av kvinnorna 
upplevde att de var 
bekvämt/bra att 
barnmorskorna 
(vårdpersonalen) frågade 
om våld/misshandel i 
hemmet. Dessutom 
upplevde majoriteten av 
kvinnorna att det var 
barnmorskans ansvar att 
fråga om våld. Kvinnorna 
var glada över att frågan 
ställdes oavsett om 
kvinnorna inte alltid 
upplevde att det kunde 
prata om det. Att tala om 
våld i mödravården 
upplevde kvinnorna var 
positivt. Att kontinuerligt 
fråga om våld upplevde 
dessa kvinnor var bra, 
eftersom att man inte alltid 
känner sig säker första 
gången man träffas på 
mödravården. Kvinnorna 
vill bli bemötta med kunnig 
personal som kan stötta, 
vägleda och informera 
kvinnorna och våldets 
påverkan och vilja 
stödinsattser som finns.  
Kvinnorna viste oftast att 
mannens bettende var fel, 
men valde att stanna kvar i 
hopp om att han skulle 
förändras och i vissa fall 
ansåg kvinnorna att de 
själva var orsaken till 
mannens vrede. Kvinnorna 
upplevde en osäkerhet att 
bli betrodda av 
vårdpersonalen, skämdes 
och var rädda av vilka 
konsekvenser som skulle 
tillkomma om våldet skulle 
komma upp på tal.  
Att kvinnan blir våldutsatt 
påverkar kvinnan och 
barnet med en mängd olika 
sätt. Det kan leda till 
missfall, låg födelsevikt, 
foster skador, dödsfödelse 
och kan leda till att kvinnan 
död. 
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Alhusen,
J.L.,  
Bullock, 
L., 
Sharps, 
P.,  
Schmink
ey, D.,  
Comstoc
k, E., 
Campbel
l, J 
2014 
USA 

Intimate 
Partner 
Violence 
During 
Pregnancy 
and Adverse 
Neonatal 
Outcomes in 
Low-Income 
Women

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
svårighetgra
den av den 
våldutsatta 
kvinnans 
upplevelse 
under den 
perinatala 
perioden 
fram till 
födelsen och 
de utfall 
detta bidrar 
till hos 
spädbarnet. 

Forskarna 
använde sig utav 
en randomiserad 
kontrollerad 
studie. Forskarna 
använde sig utav 
ett 
studieprotokoll 
där de fick ett 
informerat 
samtycke från de 
institutionella 
granskningsmänn
ens godkännande 
från två 
akademiska 
delstater. 
Deltagarna som 
valdes ut fick ett 
intyg om 
sekretess och de 
valdes ut med 
fokus på att 
kvinnorna skulle 
vara lågt inkomst 
gravida kvinnor 
som upplevde 
våld i nära 
relation under 
graviditeten. 

    
n=23
9

Forskarna fick fram resultat 
som påvisade att kvinnor 
som upplever våld i nära 
relation under graviditeten 
är förknippade med en 
mängd negativa gravida 
utfall, inklusive låg födelse 
vikt, SGA, PTB och neonatal 
död. Kvinnor utsätts för en 
mängd ohälsosamma 
psykologiska påfrestningar 
redan långt innan de blir 
gravida, detta påverkar 
moderns hälsa och framtida 
graviditet. Den rollen som 
vårdgivaren har är att 
uppmärksamma dessa 
kvinnor tidigt. Barnmorskan 
bör lägga större vikt på att 
förstärka kvinnans hälsa, 
vidare förklarar studien att 
de bästa vore om man 
kunde förhindra våld i nära 
relation genom att fokusera 
på att hålla diskussioner, 
föreläsningar som är 
särskild inriktade med fokus 
på barn och ungdomar. Våld 
i nära relation är ett stort 
folk-hälso problem, ju 
tidigare det upptäckts och 
ett ingripade görs kommer 
hälsan för kvinnan att 
förbättras och den 
kommande generationen 
mödrar och spädbarn 
likaväl.  
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Lenegha
n, S 
Sinclair, 
M 
Gillen, P 
2015 
Nordliga 
Irland

Domestic 
abuse in 
pregnancy: “I
´m more 
used to 
unhealthy 
relationship 
so don’t have 
a clue about 
healthy 
relationships.” 

Syftet med 
denna studie 
var att skapa 
en förståelse 
från den 
våldsutsatta 
kvinnans 
perspektiv 
av 
misshandel 
under 
graviditeten 
samt få en 
förståelse 
utav 
förövaren 
samt 
undersöka 
nätverket av 
vårdgivaren. 

Det var en 
kvalitativ studie 
där författarna 
intervjuade 9 
kvinnor som blivit 
våldutsatta och 3 
män som 
misshandlande 
deras kvinnor. De 
använde sig utav 
semi-
strukturerade 
intervjuer och en 
kort 
undersökning. De 
intervjuade 7 
våldsutsatt 
kvinnor som var 
gravida under 
den tiden (under 
intervjuernas 
gång var inte 
männen 
delaktiga), 2 
gravida kvinnor 
med deras 
partner som 
förövaren och 1 
förövare 
intervjuades 
separat samt 18 
vårdpersonal 
intervjuades.  

   
n=30

Gravitideten är en tid av 
både emotionella och 
fysiska förändringar där 
kvinnan och dess partner 
bör vara mer öppna för att 
göra livsändringar och för 
att förbättra hälsa och 
därmed förbättre 
livskvaliten hos den ofödde 
barnet. Barnmorskor är i 
stort behov av att få mer 
utbildning gällande nära 
våld i en parrelation för att 
förbereda sig själva i den 
rollen för att förebygga våld 
under graviditeten.  
Att fråga om våld under 
prenatala perioden på 
mödravården är accepterat 
och anses vara 
barnmorskans uppgift. Man 
bör öka medvetandet om 
våld inte enbart hos 
kvinnan och vårdpersonalen 
utan hos männen likaväl. 
Mer utbildning bör vara 
riktad mot mannen om 
graviditeten, nya rollen som 
far och stresshantering.  
Det finns olika tolkningar 
om vad våld är, resultatet 
utav denna studie påvisade 
att kvinnorna inte viste vad 
våld i en nära relation 
innebar. Tolkningar av våld 
är varierande beroende på 
vem man frågar. Sexuellt 
våld sågs inte ut för någon 
av mödrarna som våld. Våld 
för de som deltog i studien 
ansågs enbart vara det 
fysiska våldet.  

      I 
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Jeanjot, 
I 
Barlow, 
P 
Rozenbe
rg, S 
2008 
Belgien

Domestic 
violence 
during 
pregnancy: 
Survey of 
patients and 
healthcare 
providers 

Syftet med 
studien var 
att uppskatta 
prevalensen 
av våld mot 
postpartum 
kvinnor, 
identifiera 
riskfaktorer, 
utvärdera 
obstetriska 
komplikation
er samt 
utvärdera 
vårdpersonal
ens attityd 
gällande 
screeningen 
av våld.  

Forskarna 
använde sig av 
ett systematiskt 
intervju studie. 
En kvalitativ 
studie där 
kvinnor 
intervjuades och 
screenades för 
våld i hemmet 
tidigt efter 
födseln. Även 
vårdpersonalen 
intervjuades. 

    n= 
253 
    
(53)

Resultatet påvisade att 
kvinnor har sämre hälsa om 
de påverkas av våld i 
hemmet under graviditeten. 
Kvinnorna har en mycket 
mindre social och 
familjerelation, mindre 
stabila relationer med 
vänner och lider av mer 
frekventa affektiva 
störningar. Det kunde inte 
påvisa några signifikanta 
skillnader mellan en 
våldutsatt kvinna och en 
icke-våldutsatt kvinna 
gällande obstetriska 
komplikationer. Dock har 
man påvisat prematura 
värkar och förtidig födsel, 
därmed small gestational 
weight, inter utrinna 
infektioner, genitala 
infektioner samt 
chorioamonik infektion. 
Barnmorskorna/ 
vårdpersonalen i övrigt 
använder sig inte 
systematiskt av att screena 
våld i hemmet under 
graviditeten, detta eftersom 
att vårdpersonalen upplever 
språk och kulturkrockar, 
rädsla av att chocka 
patienten med frågan samt 
otillräckliga kunskaper om 
våld i hemmet för att ge 
kvinnorna de mest 
adekvata och bästa 
stödinsatserna. 
Våld påverkar den gravida 
kvinnan negativt, kvinnan 
lider utav stress och 
depression.   
Ingen signifikans skillnad 
kunde påvisas mellan en 
våldutsatt och en icke-
våldutsatt kvinna gällande 
användning av illegala 
droger, alkohol eller tobak 
rökning dock en ökad 
användning av 
antidepressiva och 
sömntabletter hos de 
våldutsatta gravida 
kvinnorna. De våldutsatta 
gravida kvinnorna upplevde 
mer ångest, hade mer 
historiskt problem med 
depression (tidigare 
journalhandlingar) och 
sömnlöshet.  
De kvinnorna som led utav 
nära våld i hemmet under 
och innan graviditeten hade 
i högre utsträckning mer 
frekventa arborter. Hade 
färre prenatala besök hos 
mödravården. 
Vårdpersonalen 

        I 
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Finnbog
adottr, H 
Dykes, 
A-K 
2016 
Sverige

Prevalence 
and 
incidences of 
domestic 
violence 
during 
pregnancy 
and 
associated 
risk factors: A 
longitudinal 
cohort study 
in the south 
of Sweden

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
prevalensen 
och incidens 
av våld 
under 
graviditeten 
och dess 
riskfaktorer i 
södra 
Sverige samt 
deras 
erfarenhet 
av våld 
historiskt 
sätt. Därmed 
att 
undersöka 
sambandet 
mellan våld i 
hemmet 
under 
graviditeten 
och möjliga 
riskfaktorer. 

De är en 
longitudinell 
kohort studie där 
deltagarna fick 
svara på frågor 
som författarna 
framställde. Det 
var två (den ena 
formuläret med 
122 frågor och 
det andra 
formuläret hade 
93 frågor) 
frågeformulär där 
kvinnorna fick 
svara på vecka 
13 samt vecka 
34. Deltagarna 
fick erhålla dessa 
frågeformulär på 
kliniken i ett 
separat rum, 
hade de några 
frågor var 
vårdpersonalen 
nära till hans för 
att hjälpa dem. 
Sedan använde 
sig författarna av 
statistiska 
analyser för att 
bearbeta deras 
datainsamling. 
Flera 
mätningsinstrume
nt användes för 
att få en klarare 
bild bland annat 
AUDIT, EPDS, 
AAS (abuse 
assessment 
screen) och 
NorAQ. 

   
n=19
39 
    
(430)

Direkt påverkan av 
misshandeln och våldet 
under graviditetens gång är 
ökad risk för en mängd 
psykologiska hälso problem 
samt indirekt trauma mot 
magen som kan skada 
fostret. Våldet kan 
dessutom ge en direkt 
effekt på kvinnans 
immunförsvar (sjuklighet) 
och dödlighet både for 
modern och barnet.  
Depression och 
posttraumatisk stress 
syndrom (PTSD) är mycket 
vanligt hos de våldutsatta 
kvinnorna. Resultatet 
visade att våld ökar risken 
för missfall och frekvensen 
av abort är högre hos de 
våldutsatta kvinnorna. 
Barnmorskorna bör vara 
uppmärksammade på om 
kvinnorna har en historik av 
våld i bakgrunden, om 
kvinnorna är singel/ lever 
själv problem med sömnen 
samt upplever depression 
under graviteten. 
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Kearnet, 
M.H 
Haggerty
, L.A 
Munro, 
B.H 
Hawkins, 
J.W 
2003 
Storbrita
nnien 

Birth outcome 
and maternal 
morbidity in 
abuses 
pregnant 
women with 
public versus 
private health 
insurances 

Studiens 
syfte är att 
jämföra 
effekten av 
när 
förövaren 
nyligen har 
våldsutsatt 
kvinnan och 
undersöka 
hur det 
påverkar 
kvinnan och 
spädbarnets 
hälsa 
beroende på 
om kvinnan 
är allmänt 
eller privat 
försäkrad.  

Forskarna 
intervjuade de 
våldsutsatta 
kvinnorna som 
screenade för 
våld i nära 
relation hos 
mödravården 
under år 
1996-1999. De 
kvinnorna som 
deltog 
intervjuades och 
olika 
mätningsinstrume
nt användes 
bland annat 
Abuse 
assessment 
Screen (AAS). 

  n= 
2457 
    
(402)

Resulatet påvisade i denna 
studie att våld mot kvinnan 
ökade risken för att barnet 
skulle födas med lägre 
appgar-poäng dock var 
detta inte en så stor 
signifikant skillnad mellan 
våldutsatta eller icke-
våldutsatta kvinnor. Det 
studien kunde dra slutsatts 
om var framför allt att de 
våld utsatta kvinnorna som 
enbart hade allmän 
försäkring hade mer 
obstetriska problem, både 
modern och fostret hade 
nedsatt nutritionsdepåer, 
att kvinnan under 
graviteten lider utav ökad 
hyperremesis (kraftig 
illamående och kräkning) 
och hypertoni samt ökad 
blödning vid förlossning, 
vaginala infektioner och 
förtids värkar. Därmed var 
användningen av tokas rök, 
alkohol och illegala droger 
mer hos kvinnor som blir 
våldutsatta. Våld mot 
gravid kvinna ledde till låg 
födelse vikt av barnet samt 
fosterdöd och en mäng 
komplikationer hos 
kvinnan.  

    II 
   RCT   
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Tavoli, 
Z., 
Tavoli, 
A., 
Amirpour
, R., 
Hosseini, 
R., 
Montaze
ri,A.  
2016 
Iran

Quality of life 
in women 
who exposed 
to domestic 
violence 
during 
pregnancy 

Syftet med 
studien är 
att 
undersöka 
livskvaliteten 
hos en grupp 
kvinnor som 
varit utsatta 
för våld 
under 
graviditeten. 

Forskarna 
använde sig av 
en 
tvärsnittsstudie 
där kvinnorna 
screenades med 
ASS för att 
forskarna skulle 
kunna 
kategorisera dem 
i olika grupper. 
Intervjuer 
gjordes samt en 
mängd olika 
mätningsinstrume
nt för att beräkna 
kvinnans 
livskvalitet. 

    
n=26
6 
    
(36)

Resultatet som forskarna 
kom fram till var att våld i 
nära relation mot en kvinna 
som är gravid har en 
signifikant stor påverkan på 
kvinnans livskvalitet.  
Förebyggande och 
upptäckten av våld mot 
gravida kvinnan är ett 
brådskande handling där 
vården (barnmorskan) bör 
agera snabbt för att 
förbättra kvinnans hälsa i 
allmänhet samt kvinnans 
reproduktiva hälsa detta för 
att minimera moderns samt 
neonatala dödsfall.   
Forskarna drog slutsatser 
som att både de fysiska 
samt de psykiska påverkar 
kvinnans livskvalité dock på 
olika sätt. Det fysiska 
våldet påverkade kvinnans 
liv, medans det 
psykologiska våldet 
påverkade mer påverkade 
kvinnans psyke och 
mentala hälsa.  
Ett citat taget från artikeln: 
- ”kämpar för att 

överleva för det 
ofödda barnets skull” 

Detta var ett problem som 
de samtliga gravida kvinnor 
kunde relatera sig till. 
Barnmorskornas erfarenhet 
gällande screening av våld i 
hemmet var låg i Iran, 
detta eftersom att de 
upplevs ha för lite kunskap 
gällande de vanligaste 
symtomen och tecken på 
våld, brist på uppföljning, 
utbildning, kulturella tabu 
och kvinnornas ovilja att 
berätta vill vårdpersonalen 
om misshandeln.   
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Keeling, 
J 
2012 
Storbrita
nnien 

Exploring 
women´s 
experiences 
of domestic 
violence: 
Injury, impact 
and infant 
feeding

Syftet med 
studien var 
att få en 
djupare 
förståelse av 
våldets 
inverkan 
under 
graviditeten: 
Hur våldet 
påverkar 
kvinnans 
uppfattning 
av sig själv 
och deras 
beslut 
gentemot att 
ge 
spädbarnet 
bröstmjölk. 

Författaren valde 
att göra en 
kvalitativ studie 
där kvinnorna 
intervjuades dock 
använde 
författaren en 
annan tillväga 
gångssätt. 
Författaren hade 
inga utformade 
frågor som 
ställdes till 
deltagarna utan 
kvinnorna fick 
berätta vad de 
upplevde och 
kände. Kvinnorna 
fick därmed 
möjligheten att 
avsluta intervjun 
när det kändes 
bäst för dem. 
Kvinnorna 
intervjuades 
enbart 1 gång 
och de varade 
från 25min till 1,5 
timme. Intervjun 
hölls på ett säkert 
”tillflykts plats” 
och spelades in 
med deltagarnas 
samtycke. 

   n: 
15 
     
(9)

Kvinnorna berättade att det 
var en lättnad att få berätta 
till barnmorskorna om 
våldet i hemmet.  
Det var 6 utav 15 kvinnor 
som uppgav under 
intervjun att hur våldet 
påverkade deras 
uppfattning av sig själva 
och hur våldet 
påverkbarare deras beslut 
gällande bröstmjölk.  
Alla deltagarna som deltog i 
studien berättade om deras 
erfarenheter om våldet 
under graviditeten, 2 
kvinnor uppgav ha fått 
missfall relaterat till direkt 
våld mot magen.   
Kvinnorna hade en negativ 
syn på sig själva oh sin 
kropp. De kände sig fula 
och var tvungna att gömma 
sina blåmärken och ärr hela 
tiden. Skämdes och hade 
ingen självkänsla. 
Kvinnorna hade en motvilja 
gällande sin egen kropp, 
och efter födelsen såg 
kvinnorna ännu mer ned på 
sig själva, kvinnorna led 
utav dysfori ( Det är en 
störningen där kvinnorna 
har en bild av sig själv som 
inte stämmer, man lider 
extremt mycket av sitt 
utseende, i så stor 
utsträckning att det sociala 
livet blir lidande). 
Kvinnorna valde att inte ge 
bröstmjölk till barnen detta 
för att de inte upplevde sig 
självsäkra. De var inte 
nöjda med sin kropp och en 
del försökte amma barnen 
men klarade inte av att se 
sig själv eller att bli rörd av 
barnet.  
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Palhoni, 
A.R.G., 
Amaral, 
A-M., 
Mattos 
Penna., 
C.M 
2014 
Brasilien

Representatio
n of violence 
agienst 
vomen and its 
relationship 
to their 
quality of life

Syftet med 
studien är 
att analysera 
den sociala 
påverkan 
våldet har 
gentemot 
kvinnan 
samt 
relationen till 
deras 
livskvalité.

Forskarna 
använde sig utav 
en kvalitativ 
metod där 
intervjuerna 
baserades på 
teorin av sociala 
representationer 
och en annan 
teori vid namn 
Centrala stjärn 
teorin. 
Deltagarna 
intervjuades 
under år 2011. 
Författarna 
förklarade dessa 
teorin med att 
man använder sig 
utav nyckelord 
och mäter 
frekvensen av hur 
många av 
kvinnorna som 
upplevde 
exempelvis 
aggressivitet och 
respektlöshet.  

  n= 
100

Resultatet påvisade att 
kvinnorna led utav rädsla, 
osäkerhet och en 
emotionell ostabilitet. Våd 
mot kvinnan påverkar 
hennes livskvalité. När 
våldet inte har dödliga 
konsekvenser uppger 
studien att våld triggar 
igång ångest, fobier, 
depression, post traumatisk 
stress syndrom och 
störningar hos kvinnan. 
Därmed ökar användningen 
av legala och illegala droger 
och suicid försök. Studien 
betonar vikten av att fånga 
upp kvinnorna tidigt, 
vårdpersonalen bör öka 
medvetandet om att våld 
ha olika former och kan 
lägga olika märken kvar 
hos kvinnan och på så vis 
påverkar detta kvinnans 
livskvalitet mycket negativt. 
Påverkars kvinnans 
livskvalité negativt så har 
de ett mycket mörk utfall 
framöver.  
 

      II 
       K

Örmon, 
K., 
Torstens
son-
Levander
, M., 
Bahtsev
ani, C., 
Sunnqvi
st, C. 
2015 
Sverige 

The life 
course of 
women who 
have 
experienced 
abuse – a life 
chart study in 
general 
psychiatric 
care. 

Syftet med 
studien är 
att utreda 
kvinnornas 
livsförlopp 
inom den 
psykiatriska 
vården som 
har upplevt 
misshandel. 
Därmed 
upplyses 
kvinnornas 
stressnivå, 
upplevelsen 
av våld, 
deras 
mentala 
ohälsa samt 
vården och 
stöttningen 
de får i deras 
livsförlopp. 

Författarna 
använde sig utav 
en kvalitativ 
metod då de 
intervjuade 11 
kvinnor under 
Januari- Mars 
2013. Intervjun 
ägde rum i södra 
Sverige. 
Intervjuerna var 
inspelade och 
varade från 1 
timme till 3 
timmar. Deras 
livs diagram 
skrevs ut och 
deltagarna fick 
själva läsa och 
ändra vissa delar 
om de så väl 
ville. Utav 11av 
deltagarna, 
intervjuades 6 via 
telefon och 4 
träffades 
personligen. 
Informationen 
deltagarna gav 
analyserades och 
då använde sig 
författarna av en 
kvantitativ 
metod.  

n=11 
  (1)

Studien påvisade att det är 
oftast de våldutsatta 
kvinnorna som tidigare 
erfarit våld under sin 
barndom som blir mer 
utsatta i vuxen ålder.  
De kvinnor som upplevde 
misshandel i en parrelation 
upplever en konstant 
stress, ångest, depression, 
suicidala tankar, 
posttraumatisk stress 
syndrom, sömn och 
ätstörningar. Allt detta 
påverkar kvinnans hälsa 
och framtida eventuella 
graviditeter.     
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av 
vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 
Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006,  
sid 84). Evidensbaserad omvårdnad:  
En bro mellan forskning och klinisk verksamhet.  
Lund: Studentlitteratur.   

!17


	BAKGRUND  Våldets olika ansikten
	Graviditetens olika faser
	Våldet i Sverige
	Kvinnans upplevelse av våld
	Kvinnans rädsla
	Anmälningsplikt
	Lagar och författningar
	Barnmorskans ansvar och roll angående information, utbildning och stöd till de våldsdrabbade gravida kvinnorna
	Problemformulering
	SYFTE
	METOD
	Design
	Urval
	Datainsamling
	Dataanalys
	Forskningsetiska övervägande
	RESULTAT
	Moderns påverkan av våld
	Riskfaktorer
	Den allmänna påverkan
	Fysiska påverkan
	Psykiska påverkan
	Barnets påverkan av våld
	Den allmänna påverkan
	Fysiska/Psykisk påverkan
	Mötet med vården & Coping av våld  Vårdpersonalens oavsiktliga fel
	Coping
	Önskemål & stödinsatser från barnmorskan
	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Slutsats
	Vidare forskning
	REFERENSER

