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ABSTRACT 

Background: Intimate partner violence, IPV, is the most common type of violence against women. IPV 

includes emotional, mental and sexual abuse in a relationship from a present or former partner.  

 

Aims: To depict the social situation and health condition of women exposed to IPV in Uppsala, Sweden, 

seeking health care at an out-patient clinic for abused women, Kvinnofridsmottagningen, to increase 

knowledge and improve further care.  

 

Method: 186 women, seeking Kvinnofridsmottagningen between 2010-2012, were interviewed by a nurse, 

regarding their health, social situation and their exposure to violence. They were also asked to fill in four 

different forms to assess their mental health. Data were analysed using the SPSS statistics computer 

programme v 20.  The level of significance was set to p <,050, using the Pearson’s chi-squared analysis (X2). 

 

Findings: Eighty-four percent of the women had been exposed to physical violence within the last year and 

the majority were also victims of sexual abuse, harassment or both. Fifty-nine percent of the women had 

acquired physical injuries related to violence during the past year. Most women suffered from stress 

related somatic symptoms, especially the women whose mental health was deeply affected according to 

the self-assessment. The self-assessed general mental health was poor, according to eighty-two percent of 

the women. Eighty-three percent had psychopathological symptoms of anxiety and sixty-one percent had 

symptoms of depression. Fifty-four percent suffered from feelings of shame and inferiority. Eighty-four 

percent had symptoms congruent with post-traumatic symptoms.  

 

Conclusion: The result of this descriptive study illustrates the negative impact that IPV has on the exposed 

women’s wellbeing and psychological health.   

 

 

 

Key words: Intimate partner violence, domestic violence, women’s health 
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SAMMANFATTNING 

Våld i nära relationer är den vanligast förekommande typen av våld mot kvinnor i världen. Våldet 

innefattar fysisk, psykisk och sexuellt våld samt hot och trakasserier.  

 

Målet med denna studie var att göra en kartläggning av 186 kvinnor som sökt Kvinnofridsmottagningen i 

Uppsala mellan 2010 och 2012 efter att ha utsatts för våld i en nära relation. 

 

Kvinnorna skattade sin psykiska hälsa de senaste månaderna som dålig, med hög förekomst av oros- och 

depressionssymptom, skamkänslor och symptom som vid PTSD. 84 % av kvinnorna hade utsatts för fysiskt 

våld och ofta ådragit sig fysiska skador till följd av detta. Vanligen förekom också hot, trakasserier och/eller 

sexuellt våld utöver det fysiska våldet. 

 

Resultaten åskådliggör hur utsatthet för våld utövat av en närstående man påverkar kvinnans fysiska och 

psykiska hälsa negativt och i stor utsträckning. Det stämmer till stor del överens med tidigare forskning om 

våld i nära relationer.  

 

Medvetenhet om våld som orsak till skador och ohälsa är viktigt för att kvinnor ska kunna få rätt diagnos 

och hjälp när de söker sjukvård. Kunskap om olika faktorers betydelse kan leda till att förebygga mäns våld 

mot kvinnor genom adekvat insatta resurser och därmed minskade skadeverkningar. 

 

 

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, våld mot kvinnor, kvinnors hälsa. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Våld i nära relationer internationellt 

Mäns våld mot kvinnor är ett världsomfattande problem, som förekommer inom alla typer av 

samhällsgrupper, etniska grupper och ålderskategorier. Varje våldshandling är ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna.1 Förenta Nationerna, FN, har definierat mäns våld mot kvinnor som det grövsta uttrycket för 

bristande jämställdhet mellan könen, och anser att våldet bidrar till att upprätthålla kvinnors underordning 

jämte männen. Enligt FN:s beräkningar utsätts var tredje kvinna i världen för våld någon gång under sin 

livstid.2 En rapport från Världsbanken uppskattade att våld mot kvinnor leder till att ca 3,5 miljoner kvinnor 

och flickor dödas årligen.3 År 2008 startade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon en kampanj för att 

uppmärksamma allmänheten om mäns våld mot kvinnor och öka den politiska viljan och resurser för att 

stoppa denna diskriminering och öka jämställdheten mellan könen.4 

 

1.2 Våld i nära relationer i Sverige 

I en svensk undersökning från 2001 hade nästan varannan kvinna (46 %) varit utsatt för våld, eller hot om 

våld, av en man under sin livstid. I två tredjedelar av dessa fall utövades våldet av en man som kvinnan 

hade en nära relation till.5 År 2011 polisanmäldes 27 972 fall av kvinnomisshandel, enligt 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ.6 I knappt hälften av fallen hade kvinnan en nära relation med förövaren. I 

genomsnitt dödas tjugo kvinnor årligen i Sverige av en närstående. Sjutton av dessa kvinnor dödas av en 

nuvarande eller före detta manlig partner.7 

 

Den exakta omfattningen av våldet mot kvinnor är svårt att klarlägga, såväl i Sverige som internationellt, då 

det finns ett stort mörkertal kring våldsbrott och definitionen av en våldshandling skiljer sig mellan olika 

länder.2 Myndigheterna har ett ansvar att minska mörkertalet och det är varje stats skyldighet att 

förebygga och bekämpa våld mot kvinnor.2 Enligt BRÅ anmäls endast cirka en fjärdedel av 

misshandelsbrotten riktade mot kvinnor.6 Under 2000-talet har den svenska regeringen satsat medel på att 

kartlägga våldsproblematiken, organisera jourboenden och utforma handböcker. Nationellt centrum för 

kvinnofrid, NCK, är ett kunskapscentrum som arbetar på regeringens uppdrag för att höja kunskapsnivån 

om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer.8 NCK arbetar även med 

utveckling av omhändertagande för våldsutsatta kvinnor och har en öppenvårdsmottagning, 

Kvinnofridsmottagningen, KFM, vid Uppsala Akademiska sjukhus.9 
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1.3 Definition av våld i nära relationer 

Svenska regeringen ansluter sig till FN-deklarationens definition från 1993 av mäns våld mot kvinnor: 

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för 

kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det 

offentliga eller det privata livet.” 10 

 

Våld i nära relationer innefattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt hot och trakasserier. Fysiskt våld 

innebär allt från knuffar och slag till kvävningsförsök och användande av vapen. Psykiskt våld inbegriper 

nedbrytande psykologiska handlingar, som isolering, verbala kränkningar och skambeläggande. Med 

sexuellt våld menas att tvinga eller försöka tvinga en person till sexuell aktivitet genom fysiskt våld eller 

hot.7  

 

1.4 Våldets struktur och dynamik 

Våld är inget entydigt fenomen. Gränserna mellan våldsformerna är flytande och handlingarna går sällan 

att helt särskilja från varandra - man talar om ”våldets kontinuum”.5 Fysiskt våld förekommer mycket sällan 

utan hot om våld eller verbala kränkningar. Inom en relation där det förekommer fysiskt våld ingår nästan 

alltid också sexuellt våld. Kontinuumtanken syftar till att se sambanden mellan olika typer av våld och 

uppfatta alla former av våld som lika allvarliga.11 Samhällets syn på våld tenderar däremot att ha tydliga 

avgränsningar mellan olika våldshandlingar, vilket inte alltid stämmer överens med hur kvinnan själv 

definierar sina upplevelser. Detta gör det svårt att definiera våldet och därmed problematiskt för kvinnor 

att själva beskriva sina upplevelser.12 En ytterligare försvårande omständighet i att beskriva våld är 

föreställningarna om våld som ett individuellt problem, som bara utförs av sjuka eller avvikande män.  

 

Studier som undersöker varför våld uppstår kan utgå från individbaserade förklaringar, där förövarens 

beteende studeras, eller strukturella förklaringar, där man undersöker samhälleliga könsstrukturer.12 I båda 

perspektiven beskrivs våldet ha sin grund i maktutövning. Syftet med våldet är att uppnå makt och kontroll 

genom att skada och skapa rädsla. Utmärkande för våld i nära relationer, jämfört med övergrepp av en 

okänd gärningsman, är att våldet ofta pågår en längre period och tenderar att öka i intensitet samt att 

våldet utförs av en närstående person som offret älskar. Genom våldet uppnår mannen kontroll, både 

kortsiktigt genom själva misshandeln och långsiktigt, genom den fysiska och/eller psykiska isolering som 

följer. Genom att ihållande växla mellan våld och värme binds kvinnan starkare till mannen.13 Acceptansen 

för våldet ökar i takt med att våldet fortgår. Kvinnan kan överta mannens tolkningar av våldet och hans 

verklighetsuppfattning, så kallad internalisering, vilket gör att våldet rättfärdigas av båda parter. Ett 
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angrepp som skulle definieras som en våldshandling kan av kvinnan efter en tid av våld tolkas som en 

naturlig följd av att hon har gjort något felaktigt. Detta bidrar till normaliseringsprocessen, där 

våldshandlingarna blir en förväntad och accepterad del av vardagen.13 Att kvinnan kan se 

våldshandlingarna som något annat än just våld minimerar allvarligheten. Men att bagatellisera 

våldshandlingarna kan också vara ett sätt att hantera händelserna och att slippa se sig själv som en 

”misshandlad kvinna” och att se sin sambo/make som ”misshandlare”.13 

 

Det finns flera omständigheter som hindrar kvinnan från att bryta relationen. Det kan vara de psykiskt 

nedbrytande processer som våldet för med sig samt normaliseringen av våldet. Känslor som kärlek, hoppet 

om att åter få en bra relation, rädsla, hat och medlidande kombinerade med en vilja att förstå mannen och 

hoppet om att han ska förändra sig kan göra att kvinnan stannar i förhållandet. Därtill finns också 

eventuella praktiska hinder, som ekonomiskt beroende och gemensamma barn.14
 

 

Uppbrottsprocessen påbörjas då den våldsutsatta försöker bryta relationen med partnern. För att uppbrott 

ska ske krävs flera samverkande faktorer.7 En viktig del är att den våldsutsatta erkänner för sig att hon har 

blivit utsatt för brottsliga handlingar. Medvetenheten för våldet och utsattheten kommer gradvis. 

Uppbrottet sker ofta efter ett särskilt allvarligt misshandelstillfälle, där offret börjar frukta för sitt, eller sina 

barns, liv. Vanligen har kvinnan tidigare försökt lämna mannen, men återvänt. 13  

 

Det finns en stor skillnad mellan hur kvinnorna ser på våldet när de är i relationen och när de är ute ur den. 

De får en retrospektiv förståelse för våldet och vågar definiera våldet som just våld. Detta kan kallas 

avnormaliseringsprocessen, som är en social process som kan ske då kvinnans isolering brutits och då 

mannen inte längre har kontroll över henne och inte kan utsätta henne för våld.5 Personer som har lämnat 

en våldsam relation uppger ofta att de känner skam för att de inte lämnat relationen tidigare. 

 

Möjligheter för släkt och vänner att påverka uppbrottsprocessen handlar om hur de beter sig gentemot 

kvinnan, men också vid vilket tillfälle de agerar. En vän som ifrågasätter förövarens beteende vid ”fel” 

tillfälle, kan leda till att kvinnan knyter an till våldsutövaren än hårdare. Att lyssna på den utsatta, utan att 

ha förutfattade meningar, och hjälpa kvinnan att bryta isoleringen är två nyckelfaktorer.7 

 

1.5 Våldets påverkan på hälsan 

Att bli utsatt för våld påverkar hela kvinnans livssituation och är en riskfaktor för fysisk såväl som psykisk 

ohälsa. Hälsokonsekvenserna av våld i nära relationer innefattar ett brett spann, från akuta skador 

orsakade av fysiskt våld till kroniska besvär med smärtproblematik och psykisk ohälsa som depression, 

ångestsyndrom och självmord.15, 16 Kvinnors utsatthet för våld i nära relationer är att betrakta som ett 
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folkhälsoproblem som i hög grad belastar hälso- och sjukvården.17 Kvinnor som är utsatta för 

återkommande våld söker sjukvård i stor utsträckning.18 Det finns flera studier som har visat starka 

samband mellan våld och ohälsa, och det finns även studier som pekar mot ett dos-responssamband, det 

vill säga att ju grövre våld en person har utsatts för, desto sämre hälsa.19, 20 Sjukvården kan vara den första 

instansen som våldsutsatta kvinnor får kontakt med till följd av våldet. Om sjukvårdspersonal har kunskap 

om våldets konsekvenser för hälsan och kan identifiera dessa kvinnor kan kvinnornas behov bättre 

tillgodoses. Trots kunskapen om problemets omfattning är kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer en underdiagnostiserad grupp inom hälso- och sjukvården. Studier uppskattar att bara 3-10 % av 

offren för våld i nära relationer identifieras inom sjukvården.21 

 

Få kvinnor söker sjukvård akut till följd av fysiska skador orsakade av våldet. 13 % av kvinnorna som deltog i 

den svenska omfångsundersökningen Slagen Dam uppgav att de någon gång hade drabbats av fysiska 

skador orsakade av en partner. 5 Av dessa hade en fjärdedel sökt sjukvård. Av dem som sökte sjukvård var 

en tiondel i behov av att vårdas kvar på sjukhus.5 

 

Skador orsakade av fysisk misshandel innefattar allt från blåmärken till hjärnskakning. 

Tabellen nedan visar förekomsten av olika typer av fysiska skador efter en misshandel av en partner. 

 

Typ av skador vid senaste misshandeln. Jämförelse mellan Sverige 20015 och Norge 200422:  

 Sverige 2001 (n = 873) % Norge 2004 (n = 580) % 

Blåmärken 82,4 58,3 

Rivmärken  8,3 

Sår 24,5  

Skärskada  4,5 

Fraktur 4,5 3,1 

Tandskada 5,4 2,2 

Inre skador 2,9 1,9 

Hjärnskakning 7,8 3,8 

Annat 12,7 14 

Sökte vård 25,8 13,7 

 

De fysiska skadorna tillsammans med rädslan och stressen som förekommer vid våld i nära relationer kan 

leda till kroniska smärttillstånd, som huvudvärk, ryggsmärta och fibromyalgi. Kvinnor som har utsatts för 

våld i nära relationer rapporterar högre förekomst av gastrointestinala symtom, som aptitförlust och 

magsmärtor. De får ofta diagnosen funktionell tarmrubbning, vanligen IBS (irritable bowel syndrome), som 

även associeras med kronisk stress. Trots att våldet upphör, kan dessa mag-tarmsymtom kvarstå.18 Risken 

att drabbas är två till fyra gånger högre för våldsutsatta kvinnor.23 
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Det är tre gånger vanligare med gynekologiska besvär hos kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld än 

de som inte har blivit det.  Risken att drabbas ökar om kvinnan dessutom är utsatt för fysiskt våld i 

relationen. De gynekologiskt relaterade problemen innefattar sexuellt överförbara sjukdomar, vaginala 

blödningar, infektioner, minskad sexlust, oönskad graviditet, samlagssmärta och kronisk bäckensmärta.18 

 

Bröstsmärta är ett symtom som rapporteras i större utsträckning bland våldsutsatta kvinnor. Högt 

blodtryck är också vanligare.24 Anledningen till detta är inte fullt klarlagd, men troligen handlar det om en 

kombination av genetiska förutsättningar, livsstil (där rökning är en betydande faktor) och stressen som 

uppkommer av att leva i ett våldsamt förhållande. Sympatiska nervsystemet aktiveras som en reaktion på 

stress för att göra kroppen redo för flykt. Denna aktivering leder till fysiologiska effekter som pulsökning 

och förhöjt blodtryck.25 

 

Risken för våldsutsatta kvinnor att drabbas av psykiska besvär är minst dubbelt så hög som hos icke 

våldsutsatta. Kvinnor utsatta för våld har upp till fem gånger ökad risk att söka för symtom relaterade till 

ångest eller depression, jämfört med icke utsatta kvinnor.15  Sömnsvårigheter och social dysfunktion är 

ytterligare symtom som kan uppträda som en konsekvens av våldsutsatthet.18 Utsatta kvinnor uppgav i en 

svensk omfångsundersökning en högre konsumtion av läkemedel mot depression, ångest och 

sömnsvårigheter under den senaste månaden, jämfört med genomsnittsbefolkningen.5 

 

64 % av kvinnor med erfarenhet av våld rapporterar att våldet har haft en negativ effekt på deras psykiska 

hälsa.5 Den vanligaste effekten var vrede och hat, följt av rädsla och låg självkänsla. Självmordstankar var 

relativt vanligt förekommande. Bland de kvinnor i undersökningen Slagen Dam som uppgav att de hade 

försökt ta sitt liv någon gång, hade 75 % varit utsatta för våld. Studier har gjorts där man har kunnat 

sammankoppla utsatthet för våld och självmord.18 

 

I undersökningen Slagen Dam uppgav drygt 20 % av kvinnorna att de kände sig deprimerade.5 Våldet anses 

kunna trigga fram en förstagångs-episod av depression.18 En redan existerande depression kan förvärras 

hos kvinnor som utsätts för våld.18 Depression bland våldsutsatta kvinnor har associerats med andra 

stressfaktorer som ofta förekommer tillsammans med våld i en nära relation, exempelvis stress i vardagen, 

att ha många barn, skilsmässa och att tvingas till sexuellt umgänge av sin partner.18  

 

Alkohol- och drogmissbruk är vanligare hos kvinnor som har blivit utsatta för våld.18 Däremot är det svårt 

att avgöra om missbruket har uppstått som en följd av våldet, eller om missbruket redan var etablerat 

innan kvinnan hade blivit utsatt för våld. Om båda parterna i ett förhållande missbrukar är risken för 

våldsutsatthet större. 18 De kvinnor som drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, kan börja 
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använda alkohol eller droger för att hantera sitt tillstånd.18 Svenska undersökningar har däremot inte 

kunnat påvisa någon hög alkoholkonsumtion bland våldsutsatta kvinnor. 5, 26 

 

Prevalensen av post traumatiskt stressyndrom, PTSD, är nästan fyra gånger högre hos kvinnor som har 

blivit utsatta för våld än hos de som inte har blivit det.18 Faktorer som påverkar graden av PTSD är våldets 

allvarlighetsgrad, tidigare livstrauma och hur dominant partnern är. PTSD yttrar sig på olika sätt, men med 

tre typer av olika psykiska symtom: återupplevande av situationen (flashbacks), undvikande av det som 

påminner om händelsen samt hyperreaktivitet, vilket innebär känslor av ilska, irritabilitet och 

koncentrationssvårigheter.27 Dessa symtom kan förekomma vid en akut stressreaktion också, men ska då 

ha försvunnit efter fyra veckor. PTSD uppträder inom ett halvår från den traumatiska händelsen, och kan 

bli kronisk.27 
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2. SYFTE 

Syftet med denna studie var att göra en grundlig kartläggning av situationen för kvinnor som blivit utsatta 

för våld i en nära relation och gjorde nybesök på KFM vid Uppsala Akademiska sjukhus under perioden 

2010-2012.  

 

Beskrivningen av de våldsutsatta kvinnornas hälsa kan ses som ett komplement till den bild som 

framkommer utifrån kriminalstatistik och prevalensstudier. Resultaten kan bidra till det interna 

kvalitetsarbetet och utveckling av arbetsinsatserna på KFM. I och med att en tidigare, liknande studie har 

gjorts på KFM (dåvarande RKC) möjliggörs en långtidsuppföljning inom området. 

 

Det är en deskriptiv studie som berör det närmast föregående året innan kvinnans första besök vid KFM. 
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3. METOD 

3.1 Deltagare och procedur 

Kvinnor som hade blivit utsatta för partnerrelaterat våld och sökt vid Kvinnofridsmottagningen vid Uppsala 

Akademiska sjukhus mellan 2010 och 2012, fick vid första besöket träffa en sjuksköterska. Vid besöket 

användes en strukturerad anamnes med frågor som ställdes av sjuksköterskan, som sedan journalförde 

svaren. Efter anamnestagandet tillfrågades kvinnan att själv fylla i fyra skattningsskalor, för att spegla 

hennes psykiska allmäntillstånd. 

 

Uppgifterna hämtades ur de sparade journalerna och enkäterna. Dessa var numrerade och innehöll inga 

personuppgifter. 

 

3.2 Instrument 

Följande fem enkäter skulle ifyllas av deltagarna i studien: 

 

Strukturerad anamnes (bilaga 1) 

-  användes som ett verktyg för att hjälpa kvinnorna att beskriva sin situation och få insikt om sina 

våldserfarenheter för att kunna påbörja bearbetningen av dem. Anamnesbladet ifylldes av sjuksköterskan 

under samtalet med kvinnorna och utgjorde också grund för sjuksköterskornas dokumentation. Frågor som 

ingick var kvinnans kontaktväg till KFM, livssituation, våldserfarenheter under det senaste året, skador, 

förekomst av somatiska symtom, rättsliga åtgärder, läkemedelsanvändning och vårdkonsumtion. Frågorna 

hade gjorts så konkreta som möjligt, för att minska utrymmet för omtolkningar av våldet. I stället för att 

fråga ”har du misshandlats?” förekom flera frågor med exempel på våld, som: ”har förövaren kastat något 

på dig som skulle kunna göra dig illa?”.  

 

Följande självskattningsskalor användes för att få en uppfattning om kvinnans psykiska hälsa: 

GHQ-12 (General Health Questionnaire) (bilaga 2) 

- ett formulär som används för att objektivt mäta det generella psykiska välbefinnandet. Det har utvecklats 

för screening av psykisk ohälsa inom öppenvården. Formuläret innefattar 12 påståenden där patienten får 

ange hur väl påståendet stämmer in med hur man har känt sig de senaste veckorna. En poängsumma över 

tre poäng räknas som tecken på signifikant nedsatt välbefinnande.28  

 

HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) (bilaga 3) 

-  en självskattningsskala för ångest och depression, bestående av 14 påståenden där patienten uppger hur 

ofta hon upplever tankar som kopplas till ångest eller depression. Udda tal är oros- och ångest-relaterade 
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frågor, medan jämna tal är depressions-relaterade. Max-poäng på vardera del är 21 poäng. Över 8 poäng 

inom vardera kategori anses talande för oro och ångest respektive depression.29  

 

ISS (Internalized Shame Scale) (bilaga 4) 

- innefattar 30 påståenden som handlar om hur ofta patienten upplever känslor av internaliserad skam, 

otillräcklighet och underlägsenhet. Över 50 poäng indikerar smärtsamma och möjligen problematiska 

nivåer av dessa känslor. Över 60 poäng anses vara tecken på mycket höga nivåer av de nämnda negativa 

känslorna och kan associeras med symtom på depression eller oro och ångest. 30  I denna rapport har cut-

off-gränsen satts till 50 poäng.  

 

IES-R (Impact of Event Scale – Revised) (bilaga 5) 

-  består av 22 påståenden angående hur patienten reagerar på situationer som påminner om tidigare 

traumatiska händelser, till exempel våldserfarenheter, och kan således indikera symtom på PTSD. 

Påståendena mäter återupplevande, undvikande och överspändhet. IES-R-summan är maximalt 88 poäng. 

Över 32 poäng anger trolig förekomst av PTSD, men formuläret är inte ensamt diagnostiskt för PTSD.31  

 

3.3 Databehandling  

Insamlat data matades in i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics v 20, som användes för att utföra 

analyserna. Statistiken är främst deskriptiv. För beskrivning av samband och skillnader användes Pearson’s 

chi-squared-analys (X2). Signifikansnivån för skillnader och samband sattes till p<  0,05. Samband och 

skillnader söktes mellan sjukskrivning, läkemedelsanvändning, polisanmälan, relation till förövaren, fysiskt 

våld, psykisk ohälsa och vårdkonsumtion. 

 

Då bortfallet har varit över 3 % redovisas resultatet i tabellform i stället för med diagram. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Uppgifterna som studien bygger på har samlats in för att följa upp Kvinnofridsmottagningens resultat på 

gruppnivå, som ett internt kvalitetsarbete. Anonymiteten garanterades genom att enkäterna inte var 

märkta med personuppgifter. Det är retroaktivt inte möjligt att koppla uppgifterna till en viss deltagare.  
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4. RESULTAT 

Deltagarna hade sökt KFM mellan 2010 och 2012, efter att ha blivit utsatta för våld i en nära relation. 

Uppgifter från anamnesen kunde insamlas från 186 kvinnor. 146 kvinnor hade fyllt i samtliga enkäter, men 

sällan besvarat alla frågor. Två kvinnor hade inte fyllt i någon av självskattningsskalorna. 

 

Siffrorna redovisas i heltal, varför summan av procentsatserna ibland inte blir 100 %. 

 

4.1 Anamnes 

Ålder 

Deltagarnas ålder vid nybesök på KFM var mellan 19 och 72 år. Medeltalet var 37 år och medianåldern var 

36 år. Åldersmässigt var det en jämn fördelning av kvinnor i åldrarna 19 till 50. Från 50 till 72 års ålder var 

det färre kvinnor (19 kvinnor, 10 %) som gjorde nybesök vid KFM. 

 

 

 

Kontaktväg 

71 av de 174 kvinnor (41 %) som angett kontaktväg till KFM hade själva tagit kontakt med mottagningen. 

Var femte kvinna kom till KFM via någon annan instans inom hälso- och sjukvården. Hos var tionde kvinna 

hade kontakt med polis föranlett besöket på KFM. En femtedel av kvinnorna hade angett ”annan” 

kontaktväg. Detta innefattade telefonlinjer, vänner eller arbetskamrater som uppmanat kvinnan att ta sig 
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till KFM. Var tjugonde kvinna kom i kontakt med KFM via ”annan myndighet eller organisation”, till 

exempel socialtjänsten. 

 

 

Bostad 

67 kvinnor besvarade frågan om bostad. Var femte (14 stycken) uppgav att de hade bostadsproblem. Åtta 

kvinnor angav vilken typ av bostadsproblem de hade. Av dessa var fyra inneboende hos vänner eller 

släktingar, tre saknade bostad, och en hade bostad på annan ort.  

 

Relation till förövaren 

131 kvinnor besvarade frågan om sin relation till förövaren vid besöket på KFM. 27 % bodde tillsammans 

med förövaren och var fortfarande tillsammans med denne. 10 % procent bodde fortfarande med 

förövaren men höll på att separera. 29 % höll på att separera från förövaren men bodde inte tillsammans 

med denne. 34 % hade redan separerat från förövaren.   
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Barn med förövaren 

Av de 117 kvinnor som besvarade frågan hade 89 kvinnor (76 %) barn under 18 år. 82 kvinnor hade 

besvarat frågan om de hade barn under 18 år tillsammans med förövaren. Av dessa hade 76 % barn med 

förövaren. 8 % av kvinnorna befann sig i en pågående vårdnadstvist.  
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Polisanmälan och skyddsåtgärder 

48 % av de 153 kvinnor som besvarade frågan om de hade polisanmält sin partner hade gjort det. 

 

129 kvinnor hade besvarat frågan om kontaktförbud eller andra ej närmare specificerade skyddsåtgärder. I 

12 % av fallen hade förövaren fått besöksförbud gentemot kvinnan. 9 % uppgav att någon annan 

skyddsåtgärd vidtagits. 5 % angav både kontaktförbud och andra skyddsåtgärder.  

 

 

 

 

 

Fysiskt våld senaste året 

171 av kvinnorna besvarade frågorna om fysiskt våld. Av dessa svarade 143 kvinnor (84 %) ja på minst en 

av frågorna om fysiskt våld. Två tredjedelar hade blivit knuffade, fasthållna eller släpade av en närstående 

man senaste året. Nästan hälften av kvinnorna hade utsatts för slag med knytnäve eller annat föremål, 

eller blivit sparkade. Mer än var tredje kvinna hade erfarit att mannen tagit strypgrepp på henne eller att 

mannen försökte kväva henne. Var femte kvinna hade utsatts för kniv- eller vapenhot. En stor andel av 

kvinnorna uppgav att de utsatts för annat våld, som inte närmare specificerades.  

 

Typ av fysiskt våld Ja % Ja, antal Antal svar (n) 

Fått något kastat på sig 31 50 163 

Blivit knuffad  68 113 166 

Utsatts för knytnävsslag 46 76 165 

Utsatts för strypgrepp 37 60 163 
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Fått huvudet bankat i något 30 46 155 

Utsatts för kniv- eller vapenhot 22 35 161 

Annat våld 66 106 161 

 

 

Sexuellt våld 

170 kvinnor besvarade frågorna om sexuellt våld. Av dessa hade 29 % utsatts för någon form av sexuellt 

våld under det gångna året. Drygt var sjätte kvinna uppgav att hon hade tvingats till sexuell aktivitet genom 

att bli hotad, fasthållen eller skadad på annat sätt. Ungefär lika många hade utsatts för försök till påtvingad 

sexuell aktivitet. 16 % av kvinnorna hade svarat ja på frågan om de tvingats till sexuell aktivitet när de inte 

kunnat försvara sig, till exempel på grund av att de var drogade eller sov.  

 

 Procent Antal Antal svar (n) 

Sexuellt våld totalt 29 50 170 

Tvingats till sexuell aktivitet 18 30 165 

Försök till påtvingad sexuell aktivitet 20 32 158 

Tvingats till sexuell aktivitet utan att kunna 

försvara sig 

16 27 166 

 

Hot och trakasserier 

142 av de 173 kvinnor (82 %) som besvarade minst en av frågorna kring hot och trakasserier utsatts för en 

eller flera typer av hot eller trakasserier. Totalt hade 66 % av kvinnorna blivit utsatta för någon form av hot. 

Mer än hälften av kvinnorna uppgav att de hade blivit utsatta för hot om fysiskt våld under det senaste 

året. 44 % hade utsatts för telefontrakasserier.  

 

Typ av hot, trakasserier Ja % Ja, antal Antal svar (n) 

Hotats fysiskt 51 84 164 

Hotat med att skada 

någon annan 

30 47 158 

Telefontrakasserier 44 69 157 

Blivit störd på arbetet 27 40 148 

Övriga ovälkomna 

handlingar 

46 59 129 
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Våld totalt 

155 kvinnor besvarade någon av frågorna om våld. Fysiskt våld kombinerat med hot eller trakasserier 

förekom hos 52 %. Fysiskt våld kombinerat med sexuellt våld, utan förekomst av hot eller trakasserier, 

rapporterades i 4 % av fallen. 21 % hade utsatts för samtliga tre efterfrågade typer av våld.   

Sexuellt våld förekom alltid tillsammans med antingen hot och/eller fysiskt våld.  

6 % svarade nekande på samtliga frågor angående fysiskt, sexuellt och psykiskt våld under det senaste året.  

 

 

 

Fysiska skador 

59 % av kvinnorna hade utsatts för en eller flera typer av fysisk skada senaste året. Knappt hälften av 

kvinnorna hade utsatts för våld som gett dem blåmärken. Nästan lika många hade skadats så att de fått 

värk någonstans i kroppen. ”Annan skada” innefattade bland annat brännmärken, svimning och ont i 

käken.  
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Fysiska symtom 

165 kvinnor svarade på frågor om de hade fysiska symtom. Kvinnorna fick ange om nämnda symtom 

förekom i vanlig utsträckning, oftare än vanligt eller inte alls. Vanligaste symtomet var ökade 

sömnsvårigheter, vilket 72 % uppgav att de upplevde mer än vanligt. Huvudvärk, magbesvär och 

hjärtklappning förekom mer än vanligt hos nästan hälften av kvinnorna. 8 % uppgav högre förekomst än 

vanligt på samtliga efterfrågade fysiska symtom under senaste månaden. 11 % hade inte upplevt fysiska 

symtom i högre utsträckning än vanligt.  

 

Symptom Mer än vanligt % Som vanligt % Inte alls % Antal svar (n) 

Huvudvärk 57 24 19 161 

Värk i kroppen 49 23 28 156 

Magbesvär 57 20 23 157 

Hjärtklappning 52 18 30 156 

Illamående 44 14 42 156 

Yrsel 48 19 33 153 

Darrhänthet 46 15 39 156 

Sömnsvårigheter 72 15 13 163 
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Läkemedelsanvändning 

Drygt 90 kvinnor hade besvarat frågan om vilka läkemedel de hade använt under de senaste tre 

månaderna. Nästan hälften av kvinnorna använde smärtstillande läkemedel. Ungefär var tredje använde 

sig av ångestdämpande läkemedel, antidepressiva läkemedel och/eller sömnmedel. Till övriga mediciner 

räknades allergi-läkemedel och p-piller, vilket 29 % använde sig av.  

 

28 % använde enbart smärtstillande. 5 % använde enbart ångestdämpande. 7 % använde enbart 

antidepressiva läkemedel. 6 % använde enbart sömnmedel. Vanligast var således en kombination av 

smärtstillande, ångestdämpande, antidepressiva eller sömnmedel. 

 

 

 

 

Sjukskrivning och vårdkontakt 

128 kvinnor hade besvarat frågan om sjukskrivning och 28 av dem var sjukskrivna (22 %).  

 

Vanligast sjukvårdsinstansen som kvinnorna hade haft kontakt med under det senaste kvartalet till följd av 

våldet var primärvården, som 40 % hade besökt. Nästan var femte kvinna hade behövt söka akut sjukvård 

under de senaste tre månaderna på grund av våldet. Var femte kvinna som besvarat frågan hade haft 

kontakt med psykiatrin under den senaste tremånadersperioden. 7 % hade haft kontakt med en 

psykoterapeut. 
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Primärvård 40 52 128 

Akuten 24 28 119 

Psykiatrin 21 24 115 

Psykoterapeut 7 7 101 

 

 

81 av de 143 kvinnor (57 %) som besvarade minst en av frågorna angående vårdkontakt hade sökt sjukvård 

inom primärvård, akut och/eller psykiatri de senaste tre månaderna. 

28 % hade sökt enbart primärvården, 8 % hade sökt enbart på akuten och 10 % hade sökt enbart 

psykiatrisk vård. 9 % hade sökt vård inom två eller alla tre vårdinstanser. 

 

 

 

 

Stöd 

Majoriteten av kvinnorna i studien uppgav att familj och vänner var ett viktigt stöd. 59 % sökte stöd hos 

sina vänner. Drygt var tredje kvinna vände sig till sina föräldrar. Nästan lika många vände sig till någon 

annan familjemedlem, släkting eller arbetskamrat. Socialtjänsten och kvinnojourer vände sig en av åtta 

kvinnor till. Var tionde kvinna hade varit i kontakt med Siri, som är ett skyddat kvinnoboende i Uppsala. 

Annan form av stöd har funnits hos bland annat läkare, kurator, maken, polisen eller präst, vilket uppgavs 

av 22 %. 
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4.2 Psykisk hälsa 

GHQ 12 – Psykiskt välbefinnande 

159 kvinnor fyllde i skalan. Maximal poäng är 12. Medelvärdet var 7,1 poäng och medianen 7 poäng. 82 % 

av kvinnorna hade över tre poäng på GHQ-12, vilket anses vara tecken på nedsatt psykiskt välmående 

under de senaste veckorna.  

 

Poäng på GHQ-enkäten Andel % Antal 

0-3 18 28 

4-8 47 75 

9-12 35 56 
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HADS Hospital anxiety and depression scale 

155 kvinnor besvarade enkäten. Medelvärdet för frågorna gällande oro var 13 poäng. Medelvärdet för 

frågorna gällande depression var 9,5 poäng. Över 8 poäng inom vardera kategorin anses talande för oro 

respektive depression. Max-poäng på vardera delen är 21 poäng. 

 

41 % av kvinnorna som besvarat HADS-formuläret hamnade i gruppen med högst poäng (15-21 poäng) 

gällande tecken på oro. Poängen gällande depression var lägre, där 18 % av de svarande hamnade i 

gruppen med högst poäng. 

 

  % 0-8 poäng % 9-14 poäng % 15-21 poäng 

Oro 17 48 41 

Depression 49 43 18 
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ISS Internalized shame scale 

149 kvinnor besvarade enkäten. Medelvärdet var 53,5 poäng och medianen 55 poäng. 57 % av kvinnorna 

hade en poängsumma på 50 poäng eller högre, vilket tyder på besvärande nivåer av internaliserad skam, 

otillräcklighet och underlägsenhet. 
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IES-R The impact of event scale – revisited 

153 kvinnor besvarade enkäten. Medelvärdet var 51,2 poäng och medianen var 51 poäng. 84 % hade en 

poängsumma >32 poäng, som anger trolig förekomst av PTSD. IES-R-summan är maximalt 88 poäng. 

 

 

 

 

 

Psykisk hälsa - total 

130 kvinnor fyllde i samtliga fyra skalor för skattning av psykisk hälsa (GHQ12, HADS, ISS, IES-R). 

 

Av dessa hade 4 % en poängsumma under cut off-gränsen på alla fyra enkäter, vilket talar för att deras 

psykiska välbefinnande var gott. De visar enligt enkäterna inte tecken på oro, depression, internaliserad 

skam eller PTSD. 

 

43 stycken kvinnor (33 %) hade patologiskt hög poäng på alla fyra enkäter, vilket innebär att personerna 

mådde psykiskt dåligt och visade tecken på oro, depression, internaliserad skam och PTSD. 
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4.3 Samband och skillnader 

Sjukskrivning  

Det fanns en signifikant skillnad i symtom mellan sjukskrivna och icke sjukskrivna rörande sömnsvårigheter, 

som förekom i högre utsträckning hos de kvinnor som var sjukskrivna (p = ,024). 

 

Symptom Mer än vanligt %, 

sjukskriven 

Mer än vanligt %, 

inte sjukskriven 

x
2
 

Huvudvärk 54 56 ,629 

Värk i kroppen 54 45 ,517 

Magbesvär 67 53 ,273 

Hjärtklappning 72 52 ,185 

Illamående 40 43 ,855 

Yrsel 56 46 ,272 

Darrhänthet 54 45 ,500 

Sömnsvårigheter 89 65 ,024 

 

Vidare undersöktes samband mellan sjukskrivning och psykisk hälsa mätt med skattningsskalorna; 

sjukskrivning och typ av våld man utsattes för; samt sjukskrivning och läkemedelsanvändande. Inget 

signifikant samband hittades vid dessa jämförelser. 

 

Läkemedel  

Den grupp kvinnor som hade högst poäng på GHQ-enkäten (8-12 poäng) använde antidepressiva 

läkemedel i signifikant större utsträckning än övriga (p = ,012). Tabellen visar läkemedelsanvändning för 

kvinnor med 8 poäng eller högre respektive 7 poäng eller lägre på GHQ-12-skalan. 

 

Typ av läkemedel Ja % GHQ >7p Ja% GHQ <8p x
2
 

Smärtstillande 47 51 ,673 

Ångestdämpande 37 29 ,413 

Antidepressiva 50 24 ,012 

Sömnmedel 30 27 ,710 

 

 

Kvinnor som hade drabbats av fysiska skador under senaste året använde smärtstillande läkemedel i större 

utsträckning (p = ,054).  

 

Typ av läkemedel Ja %, fysiska skador Ja %, ej fysiska skador x
2
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Smärtstillande 53 35 ,054 

Ångestdämpande 32 33 ,994 

Antidepressiva 39 33 ,865 

Sömnmedel 38 23 ,183 

 

Polisanmälan 

Polisanmälningar hade gjorts i mindre utsträckning bland de kvinnor som vid nybesöket var 

sammanboende med förövaren (p = ,031). Av de kvinnor som hade separerat eller höll på att separera från 

förövaren hade drygt hälften (55 %) gjort en polisanmälan, medan endast en tredjedel (33 %) av kvinnorna 

som fortfarande bodde med förövaren hade gjort en polisanmälan.  

 

Fysiska skador rapporterades oftare hos de kvinnor som gjort en polisanmälan. I gruppen av kvinnor som 

gjort en polisanmälan hade 85 % uppgett att de utsatts för fysiska skador det senaste året. Bland de 

kvinnor som inte hade gjort en polisanmälan rapporterades fysisk skada i 43 % av fallen (p = ,000).  

 

Kvinnorna som hade polisanmält våldet hade högre förekomst av huvudvärk och värk i kroppen (p = ,008 

respektive ,022).  

 

Symptom Mer än vanligt % och 

polisanmält 

Mer än vanligt % och 

ej polisanmält 

x
2
 

Huvudvärk 71 45 ,008 

Värk i kroppen 64 40 ,022 

Magbesvär 61 56 ,644 

Hjärtklappning 53 62 ,601 

Illamående 50 40 ,481 

Yrsel 57 44 ,266 

Darrhänthet 56 43 ,354 

Sömnsvårigheter 78 66 ,248 

 

 

Graden av psykiskt välbefinnande skattat med GHQ-12 hade inget samband med vilka kvinnor som gjorde 

en polisanmälan. 

 

Relationen till förövaren 

Det var vanligare att kvinnor som var sammanboende med förövaren inte hade rapporterat fysiska skador 

det senaste året (p = ,000).  
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Större andel kvinnor hade blivit tvingade till sexuell aktivitet i gruppen av kvinnor som hade separerat från 

förövaren (p = ,045). 30 % av dem hade blivit tvingade till sexuell aktivitet, medan 12 % som hade en annan 

relation till förövaren hade utsatts för samma sak. Vad gäller försök till tvång av sexuell handling eller tvång 

till sexuell handling när man inte kunnat försvara sig sågs ingen signifikant skillnad. Inte heller hot och 

trakasserier skiljde sig i förekomst beroende på relation till förövaren.  

 

Kvinnor i pågående separation, som inte bodde med förövaren, hade högre förekomst av illamående (p = 

,017). Inga övriga skillnader gällande fysiska symtom och förhållande till förövaren, hittades. 

 

Den psykiska hälsan utifrån enkäterna GHQ, HADS, ISS och IESR skiljde sig till viss del beroende på kvinnans 

relation till förövaren. Kvinnor som fortfarande bodde med förövaren hade lägre poäng på GHQ-12 och 

HADS-delen för oro. 

 Sammanboende % Pågående separation 

% 

Har separerat % 

GHQ>3 39 (p = ,009) 46 (p =,249) 73 (p =,932) 

HADS oro>8 41 (p =,053) 53 (p =,423) 71 (p =,386) 

HADS depression>8 45 (p =,196) 45 (p =,332) 63 (p =,236) 

ISS >50 38 (p =,515) 49 (p =,291) 71 (p =,653) 

IES-R >32 35 (p =,068) 50 (p =,786) 74 (p =,931) 

 

 

Psykisk ohälsa  

43 kvinnor hade poängsummor över cut-off-gränsen på samtliga fyra skattningsskalor angående psykisk 

hälsa. 42 av dessa hade besvarat frågor om somatiska symtom. Tabellen anger hur många kvinnor som har 

uppgett att symtomen har förekommit mer än vanligt den senaste tiden. De 43 kvinnor som fått höga 

poäng som tecken på psykisk ohälsa i enkäterna led i större utsträckning även av värk i kroppen, 

magbesvär, yrsel, darrhänthet och sömnsvårigheter. 

 

 Patologiska skattningsskalor, 

symptom mer än vanligt % 

Ej patologiska skattningsskalor, 

symptom mer än vanligt % 

x
2
 

Huvudvärk 69 51 ,055 

Kroppsvärk 68 40 ,015 

Magbesvär 76 51 ,025 

Hjärtklappning 61 52 ,665 

Illamående 50 39 ,068 
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Yrsel 66 40 ,018 

Darrhänthet 68 39 ,004 

Sömnsvårigheter 93 63 ,005 

 

 

Vårdkonsumtion 

Kvinnor som hade sökt sjukvård inom primärvård, akutmottagning eller psykiatri hade i större utsträckning 

utsatts för fysiska skador (p = ,036). 73 % av kvinnorna som sökt någon form av sjukvård de senaste tre 

månaderna innan besöket på KFM, hade ådragit sig fysiska skador under året. De kvinnor som inte hade 

sökt sjukvård innan besöket på KFM rapporterade fysiska skador i hälften av fallen (52 %). Typen av fysisk 

skada skiljde sig inte emellan grupperna, och inte heller typen av våld. Den psykiska hälsan var också 

likartad oberoende om kvinnan hade sökt vård under de senaste tre månaderna eller inte. 

 

Fysiska symtom i form av huvudvärk och yrsel var mer vanligt förekommande hos de som sökt vård under 

den gångna tremånadersperioden (p = ,017 respektive ,032). I övrigt fanns ingen signifikant skillnad mellan 

symtom och vårdkonsumtion. 

 

Den psykiska hälsan var också likartad oberoende om kvinnan hade sökt vård under de senaste tre 

månaderna eller inte. 
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5. DISKUSSION 

Kvinnorna i denna studie hade alla sökt sig till Kvinnofridsmottagningen i Uppsala efter att ha varit utsatta 

för våld av en nuvarande eller före detta partner. Kvinnorna tillhörde en selekterad grupp, där alla hade 

utsatts för våld i en nära relation.  

 

Huruvida kvinnornas sociala situation var representativt för kvinnor i allmänhet gick inte att säga, då ingen 

information om yrke, utbildning eller hur de bodde insamlades. Det vanligaste kontaktsättet var att 

kvinnorna själva tog initiativ till att söka KFM. Att kvinnorna till stor del bodde i Uppsala med omnejd 

innebar eventuellt en högre medvetenhet kring KFM, och kvinnorna kände således till var de kunde söka 

för att få hjälp. En femtedel av kvinnorna kom till KFM via hälso- och sjukvården. Det visar på betydelsen av 

att personalen på sjukhus och inom primärvård är medvetna om våldsproblematiken i samhället och vet 

vilka resurser som finns för utsatta kvinnor.  

 

5.1 Våldet och dess fysiska och psykiska påverkan på hälsan  

Resultaten visar att kvinnorna i undersökningen uppvisar tecken på fysisk och psykisk ohälsa. 84 % av 

kvinnorna rapporterade att de utsatts för fysiskt våld, ofta i kombination med sexuellt våld samt hot och 

trakasserier. För mer än hälften av kvinnorna hade det fysiska våldet lett till skador främst i form av 

blåmärken och kroppslig värk. De upplevde ofta stressrelaterade symtom i form av hjärtklappning och 

illamående, vilket även Campbell har visat.32 

 

Sex procent av kvinnorna i undersökningen svarade nekande på alla frågor om våldsutsatthet det senaste 

året. Mest sannolikt är att de hade blivit utsatta för våld, men för en längre tid tillbaka än ett år, men nu 

beslutat sig för att söka hjälp. En annan anledning kan vara att de blivit övertalade att söka KFM men själva 

inte kommit till insikt om våldet. 

 

Flertalet av kvinnorna i undersökningen hade påtagligt nedsatt psykiskt välbefinnande, med höga poäng på 

självskattningsskalorna. Endast 4 % av kvinnorna skattade sin psykiska hälsa som god på alla fyra 

skattningsskalor. Enligt en tidigare studie utförd på KFM av Stenson med flera hade 87 % av kvinnorna som 

besökte RKC ett GHQ12-värdeöver tre poäng26, vilket överensstämde med siffrorna i denna studie (82 %). I 

Stensons studie hade kvinnorna fått fylla i samma enkät tre månader efter första besöket.26 Då hade 

procentandelen kvinnor som fick mer än tre poäng sjunkit till 46 %. Kvinnorna befann sig i en psykisk 

och/eller fysisk krissituation vid nybesöket vid KFM och hade följaktligen höga poäng, som förväntat sjönk 

efter hjälpinsatserna.26 Kvinnornas självbild var också påverkad vid nybesöket; många kände sig 

otillräckliga, underlägsna och skamfyllda, vilket svaren på ISS-enkäten indikerade.  Dessa känslor kan göra 
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det svårt för kvinnan att lämna sin förövare, eftersom dessa mindervärdeskomplex leder till negativa 

tankebanor och avsaknad av tilltro till sin kapacitet att klara sig självständigt. De höga poängen på IES-R 

visade också på våldets genomgripande påverkan på kvinnornas psykiska hälsa, med återupplevelser av 

våld, oro för att råka ut för mer våld och undvikande beteende för att slippa tänka på våldet. Symtomen är 

tecken på PTSD, vilket enligt Campbell var nästan fyra gånger vanligare bland våldsutsatta kvinnor.18 

Ångest-, oros- och depressionstecken förekom även det i stor utsträckning. Enligt Bonomi et al 15 var just 

dessa symtom vanliga orsaker att söka vård då en kvinna som utsatts för våld tog kontakt med sjukvården.  

 

Kvinnor som hade sökt sjukvård de senaste tre månaderna rapporterade fysiska skador i högre 

utsträckning. Däremot var skattningen av deras psykiska hälsa inte annorlunda jämfört med de kvinnor 

som inte hade sökt sjukvård. Det skulle ju kunna förväntas att de kvinnor som ansåg sig må dåligt hade 

kontakt med primärvård eller psykiatrin. De kanske befann sig i en situation då de helt enkelt inte orkade 

söka vård, eller så hade de haft kontakt med sjukvården tidigare, men längre än tre månader tillbaka. 

 

Drygt en tredjedel av kvinnorna använde ångestdämpande och/eller antidepressiva läkemedel och knappt 

en tredjedel brukade sömnläkemedel.  Det var en avsevärt högre andel än den senaste månadens 

läkemedelsanvändning bland icke våldsutsatta kvinnor, där tre procent använde ångestdämpande, 

lugnande och/eller antidepressiva samt sju procent använde sömnmedel.5 Antidepressiva läkemedel intogs 

i högre grad av kvinnor som hade höga poäng på samtliga fyra skattningsskalor, tydande på avsevärd 

psykisk ohälsa. De led även i större utsträckning av somatiska symptom, vilket visade hur stor psykisk 

belastning kan ta sig kroppsliga uttryck.  

 

Kunskap om samband mellan våldsutsatthet och sjukskrivning kan på sikt leda till att utveckla kvaliteten 

och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen. Enligt RKC:s rapport från 2006 var 25 % långtidssjukskrivna 

eller hade sjukbidrag på grund av våldet vid nybesöket på RKC.26 Andelen sjukskrivna på grund av våldet i 

den här studien var 22 %. Med tanke på att alla kvinnor som sökte var utsatta för våld, i hög grad led av 

kroppsliga symptom och skattade sin psykiska hälsa som dålig, var det ändå anmärkningsvärt att nästan 80 

% inte var sjukskrivna. Det kan vara ett tecken på att kvinnorna var vana vid en våldsfylld vardag och hade 

normaliserat våldet. I den tidigare studien från 2006 var sjukskrivningsgraden lägre tre och nio månader 

efter nybesöket (20 % respektive 14 %).26 Den hjälp och det stöd som hade givits efter besöket kan ha 

hjälpt kvinnorna att bli arbetsföra igen. 

 

5.2 Relation till förövaren 

Kvinnor som fortfarande bodde med förövaren mådde lite bättre än de som inte gjorde det, enligt 

skattningsskalan GHQ-12. Både fysiska skador och sexuellt våld under det senaste året var mer vanligt 
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förekommande bland kvinnor som inte längre bodde med förövaren. Förövaren kan bli extra aggressiv då 

kvinnan vill avsluta relationen5, vilket kan förklara varför fler kvinnor som inte bodde med förövaren hade 

fått fysiska skador och blivit utsatta för sexuellt våld. 29 % av kvinnorna angav att det blivit utsatta för 

sexuellt våld det senaste året. Det sexuella våldet förekom nästan alltid ihop med fysiskt våld. En etablerad 

sexuell relation kan dölja att det sker sexuella handlingar mot ena partens vilja, varför en 

underrapportering av sexuellt våld då kvinnan fortfarande är tillsammans med förövaren kan tänkas. 

 

5.3 Polisanmälan 

Hälften av kvinnorna (48 %) hade gjort en polisanmälan vid nybesöket på KFM, vilket motsvarade 

polisanmälningsfekvensen på 51 % i Stensons rapport.26 Det var en avsevärt högre andel än BRÅ:s 

uppskattning om att mellan en fjärde- och en femtedel av våldsbrotten i en nära relation polisanmäls.6 Den 

höga anmälningsfrekvensen i denna undersökning kan vara ett tecken på att de som polisanmälde brottet 

var mer benägna att söka hjälp och därför även uppsökte KFM. Det kan också bero på att kvinnorna som 

kom till KFM fick hjälp via polisen att söka dit. Emellertid sågs inget signifikant samband mellan kvinnor 

som polisanmält brotten och också själva tagit kontakt med KFM. En tredje förklaring till den höga 

anmälningsfrekvensen i studien kan vara att kvinnorna som gjort en polisanmälan hade blivit så skadade 

fysiskt, att sjukhusvård var nödvändigt och att de via sjukvården slussades vidare till KFM. Fysiska skador 

och värk rapporterades överensstämmande nog i högre utsträckning bland kvinnor som gjort en 

polisanmälan.  

 

I de fall då sexuellt våld var inblandat var polisanmälningsfrekvensen högre, vilket går emot generella 

uppfattningar om att sexuellt våld anmäls i särskilt liten utsträckning.5 Det sexuella våldet förekom alltid 

tillsammans med någon annan form av våld, och man kan tänka sig att våldssituationen var väldigt 

omfattande och att kvinnan då kunde uppfatta situationen som allvarlig och därmed gjorde en 

polisanmälan.   

 

Studier visar på att mörkertalet är stort vad gäller mäns våld mot kvinnor.5, 33 Antalet anmälda fall har dock 

ökat under en längre tid, vilket inte nödvändigtvis beror på en ökning av våldet, utan på att fler kvinnor 

väljer att anmäla våldet. En vanlig anledning till att inte göra en polisanmälan efter att ha blivit utsatt för 

våld i en nära relation är att kvinnan anser händelsen vara för obetydlig.5 För att utsatta kvinnor ska känna 

att de kan polisanmäla alla former av våld och hot är det viktigt att samhället inte bagatelliserar våldet, 

utan ser allt våld som allvarligt. 
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5.4 Barnen 

Svarsfrekvensen på frågan om hur många barn kvinnan hade med förövaren var knappt 50 procent. Det 

kan vara känsligt och svårt för våldsutsatta kvinnor att prata om barnen, som ofta har bevittnat våldet mot 

sin mamma eller själva också utsatts för våld.5   

 

Tre fjärdedelar av kvinnorna som besökte KFM hade barn under 18 år tillsammans med förövaren.  

Att ha barn tillsammans med förövaren innebär att förövaren även efter en separation möjligen är 

inblandad i kvinnans liv för att barnet binder dem samman. Den återkommande kontakten med förövaren 

är också något som särskiljer våld i nära relationer från andra våldsformer där förövaren är okänd.  

 

Tillsammans hade kvinnorna 164 barn under 18 år, som troligen har bevittnat våld under sin uppväxt och 

själva riskerat att utsättas för fysiskt våld. Även om barnen inte blivit fysiskt utsatta, är barn som bevittnar 

våld att betraktas som brottsoffer enligt socialtjänstlagen.34 Barnen kan, likt sina mödrar, vara i behov av 

stöd och hjälp för att bearbeta upplevelserna.35 Att dokumentera om kvinnan som söker hjälp vid en 

kvinnofridsmottagning har barn som bevittnat våldet kan således vara av värde, för att säkerställa att en 

uppföljning av barnets situation sker. Barnet har även rätt att söka brottsskadeersättning efter att ha 

bevittnat brott som skadat dess trygghet och tillit till en närstående, vilket kräver att utsattheten finns 

dokumenterad.36 

 

5.5 Bortfall och svagheter 

Svarsfrekvensen var mycket varierande kring de olika frågorna inom anamnes-delen och ingen av frågorna 

besvarades av alla deltagare. Det berodde på att anamnestagandet skedde muntligt, med en sjuksköterska 

som använde den strukturerade anamnesen som mall. Frågorna i anamnesen var till för att hjälpa 

kvinnorna att beskriva sin situation och få insikt om sina våldserfarenheter, men om kvinnan själv styrt 

mycket av samtalet var det således inte alltid möjligt, och inte heller väsentligt, att ställa exakt varje fråga. 

 

Det förekom inga frågor om psykiskt våld i den strukturerade anamnesen under den tid som 

informationsinsamlingen gjordes, till exempel om förövaren har fått kvinnan att känna sig underlägsen. Nu 

har frågor gällande den typen av våld lagts till i anamnesen, vilket bidrar till att få fram en bredare bild av 

hur våld i nära relationer ser ut. 

 

Om sambanden som hittades i den undersökta gruppen även gäller generellt för kvinnor utsatta för våld i 

nära relationer går inte att säga, eftersom det rör sig om en tämligen liten grupp kvinnor. Många samband 

stämmer dock överens med tidigare forskning.  
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För att få en bättre uppfattning om hur kvinnans situation påverkas av hjälpinsatserna inom sjukvård är 

långtidsuppföljning av våldsutsatta kvinnor något som bör undersökas vidare inom forskningsområdet. 

 

6. SLUTSATS 

Våld utövat av en närstående man påverkade kvinnans fysiska och psykiska hälsa negativt och i stor 

utsträckning. Det stämmer till stor del överens med tidigare forskning om våld i nära relationer. 

Medvetenhet om våld som orsak till skador och ohälsa är viktigt för att kvinnor ska kunna få rätt diagnos 

och hjälp när de söker sjukvård. Kunskap om olika faktorers betydelse kan leda till att förebygga mäns våld 

mot kvinnor genom adekvat insatta resurser och därmed minskade skadeverkningar.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 
Strukturerad anamnes vid våld i nära relation   Nybesök 
        

Personnummer   -  
Namn: 
Datum: 

  
Kontaktväg 

Genom egen kontakt                                   □ 
Genom hälso- och sjukvården    □ 

Genom polisen        □ 

Genom socialtjänsten □ 

Genom annan myndighet eller 
organisation □ 

Annan, ange hur □ 
Ej svar □ 
 
 

Relation till förövaren 

Sammanbor med förövaren 
Ja □ □ Nej □ Ej svar 

Pågående separation 
Ja □ □ Nej □ Ej svar 

Har separerat 
Ja □ □ Nej □ Ej svar 

 
Bostadssituationen  ...........................................................................................  
 
Barn: 
Barn under 18 år,                              antal ................................................. ålder ......................  
 
Barn under 18 år med förövaren,      antal ............................................. ålder ......................  
 
 

Pågående vårdnadstvist      ja □         nej □          ej svar □       ej tillämpligt □ 

   

 

Våld 
Fysiskt våld senaste året. Har förövaren: Ja Nej Ej svar 

Kastat något på dig som skulle kunna göra dig illa?    

Knuffat dig, hållit fast dig eller släpat dig?    
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Slagit dig med knytnäven, slagit dig med något hårt 
föremål eller sparkat dig? 

   

Tagit stryptag på dig eller försökt kväva dig?    

Bankat ditt huvud mot något?    

Hotat med eller använt kniv, skjutvapen, eller annat 
vapen? 

   

Varit våldsam på annat sätt?    

 
 

Sexuellt våld senaste året. Har förövaren: Ja Nej Ej svar 

Tvingat dig till någon form av sexuell aktivitet genom att hota                            
dig, hålla fast dig eller göra dig illa på annat sätt?                            

   

Försökt tvinga dig till någon form av sexuell aktivitet genom 
att hota dig, hålla fast dig eller göra dig illa på annat sätt?               

   

Tvingat dig eller försökt tvinga dig till någon form av sexuell  
aktivitet när du inte kunnat försvara dig, för att du t.ex. varit  
sovande eller drogad?                                                                        

   

 
Skador senaste året:  Ja  nej  ej svar   
Om ja: 

□ Blåmärken skrubbsår  □ Missfall 

□ Sår □ Inre skador 

□ Sträckning muskelbristning □ Hjärnskakning 

□ Benbrott □ Värk/smärta i kroppen 

□ Tandskada □ Annan skada, ange vad: 

 

 

Hot och trakasserier senaste året. Har förövaren: Ja Nej Ej svar 

Hotat att skada dig fysiskt?    

Hotat att skada någon annan?    

Utövat telefontrakasserier (oönskade telefonsamtal, SMS)?    

Sökt upp på arbetet eller stört, påverkat arbetet på annat sätt?    

Exempel: 
 

Utfört ovälkomna handlingar?    

Exempel: 
 

Rättsligt    

Polisanmälan    

Kontaktförbud     

Andra skyddsåtgärder    

 
 

Hälsa 
Har du under senaste månaden lidit av följande: 

 Mer än vanligt   Som vanligt Inte alls 

Huvudvärk     

Återkommande värk någon annan stans i    
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kroppen 

Magbesvär    

Hjärtklappning eller oregelbunden 
hjärtrytm 

   

Illamående eller kräkning    

Yrsel    

Darrhänt    

Sömnsvårigheter    

 
Läkemedelsanvändning senaste 3 månaderna 

Ja □  Nej □ Ej svar □ □ Smärtstillande □ Antidepressiva 

   □ Ångestdämpande □ Sömnmedel 

   □ Övriga mediciner…………………………..   

Sjukskriven just nu p.g.a. pågående våld  Ja □ Nej □ Ej svar □  

 
Vårdkontakter senaste 3 månaderna p.g.a. symtom enligt ovan eller skador av våldet 

Primärvård  Ja □ Nej □ Ej svar □ 
Akutsjukvård Ja □ Nej □ Ej svar □ 
Psykiatri  Ja □ Nej □ Ej svar □ 
Psykoterapeut Ja □ Nej □ Ej svar □ 
 
Annat   ........  .................................................................................  
  

Tidigare stöd p.g.a. våldet: 

□ Kvinnojour   □ Familjerådgivning   

□ Brottsofferjour □ Psykiatrin 

□ Socialjour □ Annan sjukvård   

□ Socialsekreterare □  Annan instans. Ange vilken…………….     

□ Advokat   □ Ej svar 

 
 Ny kontakt 

Accepterar kontakt om 3 månader Ja □ Nej □ Ej svar □ 
Accepterar kontakt om 1 år Ja □ Nej □ Ej svar □ 
Kontaktväg   Brev □ Telefon □………………… 
Alternativ kontaktväg (person som kan ge upplysning) .............................................      
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Bilaga 2 
 

Personnummer   -      
Namn: 
Datum: 
 
GHQ 12      Nybesök 
 
 
Ange hur väl följande påstående stämmer in på hur du har känt dig under de senaste veckorna: 
 
 
 

 Stämmer 
helt 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
inte alls 

1. Jag kan koncentrera mig på vad jag gör.     

2. Jag har svårt att sova p.g.a. problem och 
svårigheter. 

    

3. Jag känner att jag spelar en betydelsefull roll 
för andra. 

    

4. Jag känner mig kapabel att fatta beslut.     

5. Jag känner mig väldigt pressad.     

6. Jag kan inte klara av de dagliga problemen.     

7. Jag kan uppskatta det positiva i tillvaron.     

8. Jag kan ta itu med svårigheter.     

9. Jag känner mig olycklig och nedstämd.     

10. Jag har känt att mitt självförtroende har 
minskat. 

    

11. Jag har tänkt på mig själv som en betydelselös 
person. 

    

12. Jag har känt mig ganska lycklig på det hela 
taget. 
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3 Aldrig 

8. Allting känns trögt: 

3 Nästan alltid 

2  O f t a  1  

I b l a n d  0  

A l d r i g  

Bilaga 3 
 

HADS 

(självskattningsskala) 

Namn Datum 

Läs igenom varje påstående och ringa in det alternativ som bäst beskriver hur du har känt dig den senaste veckan. 

Fundera inte för länge över dina svar; din spontana reaktion inför varje påstående är förmodligen mer korrekt än ett svar 

som du tänkt på länge. 
1. Jag känner mig spänd eller nervös: 

3 Mestadels 

2 Ofta 

1 Av och till 

0 Inte alls 

2. Jag uppskattar fortfarande saker jag 
tidigare uppskattat: 

0 Definitivt lika mycket 

1 Inte lika mycket 

2 Endast delvis 

3 Nästan inte alls 

3. Jag har en känsla av att något hemskt 
kommer att hända: 

5. Jag bekymrar mig över saker: 

3 Mestadels 

2 Ganska ofta 

1 Av och till 

0 Någon enstaka gång 

6. Jag känner mig på gott humör: 

3 Aldr ig 

2 Sällan 

1 Ibland 

0 Mestadels 

7. Jag kan sitta stilla och känna mig 
avslappnad: 

0 Definit ivt  

3 Mycket klart och obehagligt 

1 Vanligtvis 

2 Inte så starkt nu 

2 Sällan 

1 Betydligt svagare nu 0 

Inte alls 

4. Jag kan skratta och se det roliga i 
saker och ting: 

0 Lika ofta som tidigare 

1 Inte lika ofta nu 

2 Betydligt mer sällan nu 

3 Aldrig 
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0 Aldrig 

1 Ibland 

2 Ganska ofta 

3 Väldigt ofta 

3 FulIständigt 

2 Till stor del 

1 Delvis 0 

Inte alls 

11. Jag känner mig rastlös: 

3 Väldigt ofta 

2 Ganska ofta 

1 Sällan 0 

Inte alls 

3 Väldigt ofta 

2 Ganska ofta 

1 Sällan 

0 Aldrig 

14. Jag kan uppskatta en god bok, 
ett TV- eller radioprogram: 

0 Of ta 

1 Ibland 

2 Sällan 

3 Mycket sällan 

9. Jag känner mig orolig, som om jag hade 
”fjärilar” i magen: 

12. Jag ser med glädje fram emot 
saker och ting: 

0 Lika mycket som tidigare 

1 Mindre än tidigare 

2 Mycket mindre än tidigare 

3 Knappast alls 

 
10. Jag har tappat intresset för hur jag ser ut: 13. Jag får plötsliga panikkänslor
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Bilaga 4 
 

Personnummer   -  
Namn: 
Datum: 
 
ISS Internalized Shame Scale 
 
Instruktioner: Nedan är en lista med påståenden som beskriver känslor eller upplevelser som du 
kanske har ibland, eller som är välkända för dig för att du har haft dessa känslor och upplevelser 
länge. De flesta av dessa påståenden beskriver känslor och upplevelser som för det mesta är 
smärtsamma eller negativa på något sätt. En del människor har sällan eller aldrig haft några av dessa 
känslor. Alla har haft några av dessa känslor någon gång, men om du märker att dessa påståenden 
beskriver hur du ofta känner dig så kan det vara smärtsamt bara att läsa dem. Försök vara så ärlig 
som möjligt i dina svar. 
Läs noggrant varje påstående och ringa in den siffran till vänster om meningen som stämmer bäst 
med hur ofta du känner eller upplever det som beskrivs i påståendet. Använd skalan nedan. Hoppa 
inte över något påstående. 
    
   Skala 

0 1 2 3 4 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Nästan alltid 

  

0   1   2   3   4 1. Jag känner det som att jag aldrig riktigt duger. 

0   1   2   3   4 2. Jag känner mig på något sätt utanför. 

0   1   2   3   4 3. Jag tror att människor ser ner på mig. 

0   1   2   3   4 4. I stort sett är jag benägen att betrakta mig som framgångsrik. 

0   1   2   3   4 5. Jag klandrar mig själv och nedvärderar mig själv. 

0   1   2   3   4 6. Jag känner mig osäker på vad andra tycker om mig. 

0   1   2   3   4 7. Jämfört med andra känns det som att jag aldrig håller måttet. 

0   1   2   3   4 8. Jag betraktar mig själv som mycket liten och obetydlig. 

0   1   2   3   4 9. Jag upplever att jag har mycket att vara stolt över. 

0   1   2   3   4 10. Jag känner mig oerhört otillräcklig och full av tvivel på mig själv 

0   1   2   3   4 11. Jag känner mig på något sätt defekt som person, som att det är något i grunden fel 
på mig. 

0   1   2   3   4 12. När jag jämför mig med andra känner jag mig inte lika betydelsefull som de. 

0   1   2   3   4 13. Jag är livrädd för att mina brister ska avslöjas inför andra. 

0   1   2   3   4 14. Jag upplever att jag har flera goda egenskaper. 

0   1   2   3   4 15. Jag märker hur jag strävar efter perfektion men ständigt misslyckas. 

0   1   2   3   4 16. Jag tror att andra kan se mina brister. 

0   1   2   3   4 17.  Jag skulle kunna slå till mig själv, när jag gör ett misstag. 

0   1   2   3   4 18.  På det hela taget är jag nöjd med mig själv. 

0   1   2   3   4 19. Jag skulle vilja försvinna från jorden yta när jag gör något fel. 

0   1   2   3   4 20. Jag ältar smärtsamma händelser om och om igen, tills jag blir helt överväldigad av 
dem. 

0   1   2   3   4 21. Jag känner att jag är åtminstone lika mycket värd som andra. 

0   1   2   3   4 22. Ibland känns det som att jag skulle gå sönder i tusen bitar. 

0   1   2   3   4 23. Det känns som att jag har tappat kontrollen över min kropp och mina känslor. 

0   1   2   3   4 24. Ibland känner jag mig inte större än ett sandkorn. 
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0 1 2 3 4 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Nästan alltid 

 

0   1   2   3   4 25. Ibland känner jag mig så utsatt och avslöjad att jag skulle vilja sjunka genom  
      jorden.                               

0   1   2   3   4 26. Jag har som ett tomrum inom mig, som jag inte lyckas fylla. 

0   1   2   3   4 27. Jag känner mig tom och otillfredsställd. 

0   1   2   3   4 28. Jag har en positiv inställning till mig själv. 

0   1   2   3   4 29. Min ensamhet är mer som tomhet. 

0   1   2   3   4 30. Det känns som att någonting saknas. 
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Bilaga 5 
 

Personnummer   -           
Namn: 
Datum:      
  

                Senaste veckan 
IES-R      
Den här delen av frågeformuläret handlar om hur du reagerar på stress och påfrestningar i ditt liv. Av 
speciellt intresse är hur du reagerar med avseende på våldet.  
Här följer ett antal påståenden som beskriver hur man kan tänka och handla i förhållandet till det du 
varit med om. Läs igenom varje påstående och sätt ett kryss vid det svar som stämmer bäst med hur 
det varit för dig under veckan som gått. 
 

 Inte 
alls 

Lite Måttligt Mycket  Väldigt 
mycket 

1. Sådant som påmint mig om våldet har gjort mig 
känslomässigt berörd. 

     

2. Jag har haft svårt att sova p.g.a. tankar på våldet.      

3. Andra saker har fått mig att tänka på våldet.      

4. Jag har känt mig lättirriterad och arg.      

5. Jag har undvikit att bli berörd när jag tänkt på, 
eller blivit påmind om våldet. 

     

6. Jag har tänkt på våldet även när jag inte har 
velat. 

     

7. Jag har upplevt det overkligt, som om det aldrig 
har hänt. 

     

8. Jag har undvikit saker eller situationer som kan 
påminna mig om våldet. 

     

9. Bilder från våldet har plötsligt dykt upp i mina 
tankar. 

     

10. Jag har varit skärrad och lättskrämd.      

11. Jag har undvikit att tänka på våldet.      

12. Jag har många känslor omkring våldet inom mig, 
men jag har inte tillåtit mig att känna dem. 

     

13. Mina känslor kring våldet har varit liksom 
”bedövade”. 

     

14. Jag har kommit på mig själv med att bete mig och 
känna mig som om jag var tillbaka vid tiden när 
våldet startade. 

     

15. Jag har haft svårt att somna.      

16. Jag har haft perioder med starka känslor omkring 
våldet. 

     

17. Jag har försökt glömma våldet.      

18. Jag har haft svårt att koncentrera mig.      
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Personnummer   -      
Namn: 
Datum: 
 
 
 

  Inte 
alls 

Lite Måttligt Mycket Väldigt 
mycket 

19. Sådant som påmint mig om våldet har      
förorsakat fysiska reaktioner såsom   

      svettning, svårt att andas, illamående eller  
      hjärtklappning.                      

     

20. Jag har drömt om våldet.      

21. Jag har känt mig vaksam och på min vakt.      

22. Jag har undvikit att prata om våldet.      
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