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Alternativ titel (eng.): Effects on Palestinian women’s health of live as refugees and under 

occupation–An integrative literature review 

 

Introduktion: Det uppskattas att 4 573 185 palestinier år 2014, leva som flyktingar, sedan 

Israel-Palestina konflikten påbörjades år 1948. Tredje generationen palestinier lever utan 

erkänt medborgarskap och saknar essentiella fundament, för att uppnå god hälsa. 

Flyktingkvinnor är mer utsatta för hälso-riskfaktorer, speciellt kvinnor i fertil ålder. Syftet är 

att identifiera effekter på hälsan hos palestinska flyktingkvinnor i fertil ålder, i ockuperade 

Palestinska Territoriet och Libanon. Metod: En litteraturöversikt med tio utvalda original 

artiklar har analyserats och sammanställts för att besvara syftet. Resultat: Stress är associerat 

med politisk instabilitet och drabbar palestinska kvinnor, speciellt under graviditeter. Åtkomst 

på hälso-sjukvård är ett problem och drabbar kvinnor vid förlossningar, familjeplanering och 

utgör dödsorsak. Engagemang i religiös verksamhet är en skyddande copingstrategi vid 

kroniskt politiskt våld, även solidaritet stärks. Levnadsförhållanden i flyktingläger kopplas till 

prevalens av fetma, anemi och våld i hemmet. Diskussion: Militär ockupationen förhindrar 

palestinska kvinnors att nå sjukvård. Kvinnor har en indirekt roll i Israel-Palestina konflikten 

med att bidra till befolknings tillväxt. Individer som erfar kroniskt våld utvecklar 

copingstrategier av solidariskt slag för överlevnad. Levnadsförhållanden i flyktingläger är en 

riskfaktor för fetma, övervikt, och anemi bland palestinska kvinnor. Slutsats: Negativa 

effekter bland fertila kvinnor som stress, PTSD, fysiska sjukdomar, fetma och anemia är 

associerat med levnadsförhållanden i flyktingläger. Utvecklande av yttre och solidarisk 

copingstrategi har skyddande effekt vid långvarigt politiskt våld. 

Nyckelord (sv): Palestinier, Flyktingkvinnor, Hälsa, Ockuperade Palestinska Territoriet, 

Libanon 
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Abstract (eng) 

Title: Effects on Palestinian women’s health of live as refugees and under occupation–An 

integrative literature review 

Department: Department of health and learning, University of Skövde 

Course: University Diploma in Public Health Science, 7.5 ECTS 

Author: Lundholm, Elisabeth 

Supervisor: Diana Stark-Ekman 

Pages: 30 

Month and year: may, 2016 (Swedish) 

Alternative title (sv): - Effekter på palestinska kvinnors hälsa av att leva som flykting och 

under ockupation–En litteraturöversikt. 

 

Introduction: It’s estimated to be 4 573 185 Palestinians living as refugees 2014, since the 

start of the Israel-Palestine conflict in 1948. The third generation of Palestinians live without 

recognized citizenship and lack essential fundaments to achieve good health. Refugee women 

are more at risk for health hazards, especially women in fertile age. The aim is to identify 

effects on the health among Palestinian women in fertile age, in occupied Palestinian 

Territories and Lebanon. Methods: An integrative literature review with ten selected original 

articles, which have been analyzed and compiled together. Result: Stress is associated with 

political instability and affect Palestinian women, especially during pregnancies. Access 

public health care is a problem and affected women at birth, family planning and a cause of 

death. Participation in religious organization is a protective copingstrategy when faced with 

chronic political violence, also solidarity is strengthen. Living conditions in refugeecamps is 

associated with prevalence of obesity, anemia and domestic violence. Discussion: The 

military occupation prevent women to access health care. Women have an indirect roll in 

Israel-Palestine conflict to raise the population number. Individuals who experience chronic 

violence develop coping-strategies of solidary trait for survival. Living conditions in refugee 

camps is a risk factor for over-weight, obesity and anemia among Palestinian women. 

Conclusion: Negative effects among fertil women as stress, PTSD, physical illness, obesity 

and anemia is associated with living conditions in refugee camps. Development of external 

and solidary copingstrategy have protective effects on long term political violence.  

Keywords (eng): Palestinian, Refugee-women, Health, Occupied Palestinian Territories, 

Lebanon 
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Introduktion  

Inledning             

Definitionen av god hälsa innebär enligt World Health Organisation (1946a) ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” och utgör en mänsklig fundamental 

rättighet enligt United Nation:s Universal Declaration of Human Rights (1948c). Antal 

människor globalt på flykt uppgår till 59.5 miljoner år 2015 varav hälften är kvinnor enligt 

United Nations High Commissionaire For Refugees (2015a). Orsaker till att människor tvingas 

på flykt är osäkert nationellt säkerhetspolitiskt läge, våld och otillräckliga levnadsförhållanden 

(ibid). År 2014 fanns totalt 19.5 miljoner flyktingar, vilket innebär individer som flyr beväpnad 

konflikt eller förföljelse (UNHCR, 2015d). 

Hälsorisker för kvinnliga flyktingar  

Enligt Giacaman, Abdul-Rahim och Wick (2003) är flyktingar utsatta för ekonomiska, 

politiska, psykologiska och sociala hälsorisker. Militärisk konflikt utgör en akut och även 

kronisk hälsofara med fysiska skador, dödsfall, funktionsnedsättning, psykisk problem och 

hinder till sjukvård (ibid). Att leva som flykting motverkar mänsklig utveckling och 

välbefinnande. Återupprepande erfarenhet av konflikt utgör en social riskfaktor för psykisk 

ohälsa enligt Giacaman et.al., (2003). Att vara kvinna och flykting innebär ökad utsatthet, 

jämfört med att vara man enlig UNHCR (2013b). Kvinnor i fertilålder löper även risk för 

komplikationer i samband med graviditeter. Följande risker beskrivs av UNHCR (2013b): 

fördrivning, avvisning, sexuellt våld och trakasserier, våld i hemmet, missbruk, tortyr, 

trafficking. Varav samtliga utgör riskfaktorer för psykisk ohälsa och fysisk skador. Enligt 

Giacaman et.al., (2003) drabbas flyktingar även av arbetslöshet, födobrist och låg kvalité på 

sjukvård. UNHCR (2013b) rapporterar att krigsrelaterat trauma kan leda till förlorad, inre 

copingförmåga och buffert mot psykisk ohälsa. Mödrars psykiska respons på trauma inverkar 

även på barnets psykiska anpassning enligt Quota, Punamäki, Motgomery och El Sarraj 

(2007). Tonårs flickor är mer sårbara att drabbas av psykisk ohälsa, som depression och 

ångest vid krigsrelaterade trauman än tonårspojkar (ibid).  

Enligt UNHCR (2013b) riskerar tidigare kulturella normer att brytas ner vid flyktingsituation, 

som skyddat kvinnors rättigheter. Flyktingars rättigheter ska enligt UN:s Geneva Convention 

(12 augusti, 1948) skyddas enligt internationell humanitär lagstiftning och gäller även civil 

befolkning under militär ockupation. Enligt UNHCR (2015d) innebär lagen att flyktingar har 
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rätt att söka asyl och betecknas då som asylsökande i en annan nation. Mänskliga rättigheter 

ska skyddas och långsiktig lösning för flyktingar ska eftersträvas (ibid). Flyktingar ska inte 

tvingas återvända när det finns risk för dödlig utkomst och huvudansvar att uppfylla behoven 

har andra nationer (UNHCR, 2015d) och Lautze, Leaning, Raven-Roberts, Kent och 

Mazurana (2004). Sverige erkände den 30 oktober, år 2014 Palestina som en stat och blev den 

135:e nationen i världen att erkänna Palestina enligt Regeringskansliet (2016). 

Bakgrund till palestinska flyktingar                                        

En av globalt största flyktinggrupperna är palestinier, som sedan år 1948 fördrivits till följd av 

konflikten av Israels statsbildning i Palestina och beskrivs som etnisk rensning i en motion till 

Sveriges Riksdag (Motion 2015/16:128), kolonialisering av Giacaman et.al, (2003) och en 

form av apartheid av Bakan & Abu-Laban (2010). År 2016 är det 68 år sedan kriget mellan 

Israel-Palestina utbröt och 50 år sedan Israelisk ockupationen av Palestina påbörjades, vilket 

är den längsta ockupationen i modern historia (ibid). Palestinska flyktingar saknar 

grundläggande socio-ekonomiska förutsättningar för att uppnå god hälsa utifrån UN (1948c). 

Ockuperade Palestinska Territoriet (oPT) är en term stiftad av UN och omfattas enligt 

Giacaman et.al., (2003) av Palestinas landområden som ockuperades av Israel efter Israel-

Palestina kriget år 1967. Där ingår Västbanken, Östra Jerusalem och Gazaremsan med en total 

befolkning på 4 816 503, varav 1.8 miljoner är flyktingar (PCBC, 2016e). År 2002 påbörjade 

Israel bygga en separations mur kring Västbanken, som resulterat i att över 100,000 

palestinier fråntagits laglig rätt till sjukvård i Östra Jerusalem (UN, 2005e). År 2008 fanns 

600 Israeliska militär check-points för kontroll av palestiniers förflyttning, med varierande 

operations tider, vilket resulterat i svårigheter att upprätthålla en vardag och förbindelse 

mellan Västbanken och Gaza saknas (ibid). Gazaremsan omgärdas av stängsel och är bevakat 

av Israelisk militär och beskrivs som ett av världens största fängelse i en motion till Sveriges 

Riksdag (Motion 2015/16:128). Strikt förflyttning av människor och gods råder enligt 

Giacaman et.al (2003) och är en nationell säkerhetsåtgärd enligt Israel. Nya Israeliska 

bosättningar tillkommer i Västbanken, samt Israeliska militär områden, vilket har lett till att 

nya bosättare utövar våld mot palestinier och inkomstkällor. Resultatet är sammandrabbningar 

med dödlig utkomst både för israeler och palestinier och ökad isoleraring för palestinier 

(Regeringskansliet, 2011). 

Hälso-sjukvård i relation till Israel-Palestina konflikten                    
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Social välfärd och hälso-sjukvård i oPT ansvarar Palestinska Myndigheten för, med 

finansiella medel från utomstående donatorer med egna agendor, vilket resulterar i kortsiktiga 

hälsoprojekt enligt Giacaman et.al., (2003). Palestinska Myndigheten innehar ingen 

suveränitet och kontroll över oPT, utan är underordnad Israelisk regering, som beviljar 

tillstånd för hälsoprojekt och godkänner finansiella medel enligt Giacaman et.al., (2003). 

Arbetstillstånd, sjukhusbesök, ambulanstransporter och inrese- och utresepapper för 

palestinier ansöks via Palestinska Myndigheten och beviljas eller avslås av Israeliska 

myndigheter enligt WHO (2013). Konsekvensen är stagnerad utveckling av hälso-och 

sjukvårdssystem för palestinska befolkningen i oPT (ibid). Enligt UN:s Geneva Convention 

(12 augusti, 1948) har en militärisk ockupations makt ansvar att upprätthålla hälso-och 

sjukvård för civil befolkningen under ockupation (ibid). Enligt Stefanini och Ziv (2004) 

uppfyller inte Israels militär ockupation lagstiftning gällande sjukvård till civil befolkning. 

I tabell 1 ges en bakgrund för viktiga årtal i Israel-Palestina konflikten relaterat till 

palestiniers hälso-och sjukvård enligt Giacaman et.al., (2003) och UNRWA (2014b). 

Tabell 1. Årtal i Israel-Palestina konflikten.  

År 1920-1948 1947 1948 1949 1948-1967 1950 1967 

Händelse Storbritannien 
innehar mandat 
över Palestina.  

Efter 2:a 
världskriget 
beslutar UN 
dela Palestina 
i en judisk och 
en arabisk 
stat, för att ge 
judar en egen 
stat.  

Staten Israel 
grundas i 
Palestina. 
Krig bryter ut 
mellan judar 
och 
palestinier. 

UNRWA 
bildas som 
en 
temporär 
akut-hjälp 
till 
palestinska 
flyktingar.  

Västbanken 
under 
Jordanskt 
styre. Gaza 
under 
Egyptiskt.. 
Hälso-sjukvård 
kontrolleras av 
respektive. 

UNRWA 
introducerar 
nytt hälso-
sjukvårds 
system för 
växande antal 
palestinska 
flyktingar. 

Israel ockuperar 
Västbanken, 
Gaza, kapslar in 
Östra Jerusalem. 
Ansvar för hälso-
sjukvård har 
Israels försvars 
myndighet. 
Investerar inte.  

 

1987-1992 1993 1993 1995 2000 2002 2005 2006 

Intifada I-
palestiniers 
motståndskamp 
mot israelisk 
kolonialisering 
och ockupation 
av Palestina.  

Oslo Peace 
Accords 
stiftas.Syfte 
att bli en i 
raden av 
fredssamtal 
och finna 
långsiktig 
lösning. 

Palestinska 
Myndigheten 
bildas, Israel 
överlämnar 
ansvar för 
social välfärd 
i oPT och 
hälso-
sjukvård. 

Kvinnors 
hälsa och 
utvecklings 
styrelse 
grundas i 
oPT med 
fokus på 
familje-
planering.  

Al-Aqsa 
Intifada, 
missnöje över 
Oslo Peace 
Accords, Israels 
kolonialisering, 
ockupation, 
Palestinska 
Myndighetens 
begränsade 
funktion.    

Razzia av Israels 
militär i oPt, 
Separationsmur. 
NGO:s indraget 
inresetillstånd i 
ockuperade 
områden. 
Läkemedel, 
medicinsk 
utrustnings 
komplicerat. 

Israel drar 
tillbaks 
israeliska 
bosättningar 
från Gaza. 
Israel 
kontrollerar 
tillträde 
land, luft 
och havs väg 
till Gaza. 

Donations 
bojkott efter 
politiska 
partiet Hamas 
valseger. 
Mindre 
resurser till 
hälso-sjukvårds 
systemet.  

 

Flyktingar i ockuperade Palestinska Territoriet (oPT)          

UNRWA (2014b) uppskattar att 4 573 185 miljoner palestinier lever i flyktingläger i 

ockuperade Palestinska territoriet, Libanon och Jordanien, vilket omfattar tredje generationen. 
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UNHCR har sedan år 1948 upprättat och bedrivit 49 läger och flertal kvinnocenter med fokus 

på empowerment och yrkesprogram. Befolkningen i oPT kan indelas i registrerade flyktingar 

med utfärdat flyktingkort av UNRWA, icke-registrerade och övrig befolkning (PCBS, 2004f). 

Enligt UNHCR (2014b) lever 762,288 palestinier i flyktingläger på Västbanken, vilket utgör 

en minoritet av befolkningen. I 19 officiella läger lever 26.9 procent, varav 24.6 procent är 

registrerade och 1.9 procent icke-registrerade flyktingar (PCBS, 2004f). I Gazaremsans lever 

1 258 559 flyktingar, vilket är majoriteten av befolkningen, varav 64 procent är registrerade 

och 1.1 procent icke-registrerade. 53.3 procent lever i något av UNRWA:s 8 läger (ibid).  

Levnadsmiljön i flykting lägren är bristande och lägren utsätts kroniskt för politiskt våld och 

regelbundna arresteringar av Israelisk militär, även individer under 18 år frihetsberövas 

(Regeringskansliet, 2011). Medelantal individer per hushåll är 7.73 och innebär hög 

befolkningstäthet (Giacaman et.al., 2003). Enligt Sveriges Riksdag (Motion 2015/16:128) och 

UNHCR (2014b) innebär den höga folktätheten och trångboddheten i Gaza att det år 2020 

kommer vara omöjligt att bo i området. Av total befolkningen är 44 procent arbetslös och 

omkring 80 procent i behov av humanitärt bistånd för överlevnad. Arbetslösheten bland 

palestinska flyktingkvinnor är enligt PCBS (2010b) 71.7 procent. Enligt Giacaman, Mataria, 

Nguyen-Gillham, Abu Safieh,, Stefanini och Chatterji (2007b) utgör män i 90.7 procent 

hushållens överhuvud och palestinskt samhälle är patriarkaliskt, men förstärks av det politiska 

läget (Human Rights Watch, 2010). Årtionden av militärisk ockupation har resulterat i ökat 

våld och diskriminering mot palestinska kvinnor (ibid).  

Enligt statistik av PCBS (2014c) är medelåldern för giftermål bland kvinnor i oPT, 20.3 år 

och andel kvinnor som innehar (PCBS, 2010a) en högre utbildning än gymnasial, 35.6 

procent. Innan Al-Aqsa Intifada hade palestinska kvinnor tillgång till reproduktiv hälsovård, 

exempel information kring familjeplanering, men mellan år 2000-2005 ökade födslar i 

hemmet lavinartat och tillgång på mödravård minskade enligt UN (2005e). Kvinnor som 

föder vid militär check-points har också ökat och år 2000-2002 skedde 33 förlossningar med 

19 dödfödda enligt Giacaman, Abu-Rmeileh och Wick (2007a). Strikt rörelsefriheten 

omnämns ofta, medan övergrepp på kvinnors rätt till trygg förlossningsplats hamnar i skuggan 

av konflikten (ibid). Ambulanser i oPT är illegala i Israel och enligt WHO (2013) blir gravida 

med tillstånd till sjukhusvård i Östra Jerusalem förhörda av Israelisk militär, ibland nekade 

utresa och måste promenera igenom check-point för att byta ambulans. En palestinsk kvinna 

föder i genomsnitt 5 barn enligt Giacaman et.al., (2003).  
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Ockupation drabbar palestinska kvinnor genom militär arresteringar, avrättningar, tortyr, 

tvingade aborter, demolering av bostad, censur, restriktion av religionsutövande och yttrande 

frihet, dödsfall, indragna arbetstillstånd, avsaknad av medborgarskap och mänskliga 

rättigheter, avslag på sjukvård och resedokument, politiskt våld, brist på livsmedel, låg 

inkomst, kollektiv bestraffnings, förnedring, övervakning, hindrande av olika hälso-främjande 

verksamheter, indragna finansiella medel, militär konfrontation, ovisshet, destruktion av 

samhälle och personligsäkerhetsrisk enligt WHO (1988b), Giacaman et.al. (2007a), 

Regeringskansliet (2011), Human Rights Watch (December 19, 2010) och UN (2005e).  

Palestinska flyktingar i Libanon  

I Libanon lever 449,957 registrerade palestinska flyktingar enligt UNRWA (2014b) och flesta 

lever i något av 12 officiella läger, samt finns 9 kvinnocenter upprättade. Vitala rättigheter 

saknas eftersom palestinier inte innehar ett erkänt medborgarskap vilket innebär att arbete 

inom 20 olika professioner är förbjudet Giacaman et.al., (2003). Palestinska flyktingar utgör 

10 procent av den totala befolkningen i Libanon, men står utanför samhället (ibid). UNRWA 

(2015a) rapporterar att uppehållstillstånd är kostsamt och drabbar speciellt palestinier, som 

flytt kriget i Syrien, varav 85.7 procent uppges befinna sig illegalt i landet. Hela 98 procent 

lever på försörjnings stöd av UNRWA och barn födda av palestinier saknar officiella 

identitetsbevis och inget föräldraskap registreras, vilket i sin tur begränsar barnens rättigheter 

(ibid).  

I en studie av Zabaneh, Watt & O'Donnell (2008) där palestiniers hälsa och boendemiljö 

beskrivs i ett icke-officiellt läger i Libanon, framkommer att hälften av alla hushåll endast 

hade ett rum med fler än tre individer. Mer än hälften av alla bostäder kännetecknas av fukt 

och jord och 30 procent av individerna led av kroniska sjukdoms besvär. Zabaneh et al. 

(2008) jämför boende miljön med slum-hus som fanns i England kring förra sekelskiftet.  

Folkhälsovetenskaplig relevans                                                                                      

Whitehead och Dahlbergs (1991) beskriver i modellen för hälsans bestämningsfaktorer 

säkerhetspolitisk stabilitet som en grundpelare till att uppnå god hälsa på individ nivå. 

Kronisk, militärockupation är ett hinder i mänsklig utveckling och leder till destruktion av 

samhällen UN (7 december, 2005e). År 2014 bidrog Svenska staten med 800 miljoner 

svenska kronor (Sveriges Regeringskansli, 2016) till utveckling och humanitärt bistånd av 

Palestina och utgör en av största bidragsgivarna. Totalt kommer Sverige bidra med 1.5 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Zabaneh%20JE%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Watt%20GCM%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22O%5C%27Donnell%20CA%22%7C%7Csl~~rl','');
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miljarder svenska kronor mellan år 2015-2019 i humanitärt bistånd för palestinier (ibid). Att 

leva kroniskt med fråntagna mänskliga rättigheter grundar för en begränsad hälsostatus (UN, 

7 decemeber, 2005e). Fertila kvinnors hälsostatus är inte enbart en jämställdhetsfråga, men 

lägger även grunden för kommande generations hälsa. Flyktingkvinnor är en utsatt risk grupp 

deras agenda bör föras med egna röster, för att utforma hälso-interventioner (Shalhoub-

Kevorkian, 2009). Att undersöka kronisk militär ockupations effekter på hälsan är viktigt för 

att effektivare bemöta behov hos flyktingar i akuta flyktingsituationer, eftersom resurserna för 

att bemöta behoven i en kronisk humanitär katastrof är omfattande (UNHCR, 2015a). Att 

sammanställa forskningsresultat identifierar behov och ger en evidensbaserad 

problembeskrivning över akuta och kroniska hälso-problem och fokusområde för hälso-

interventioner.  

Syfte 

Syftet är att identifiera effekter på fysisk och psykisk hälsa hos palestinska kvinnor, som lever 

under militärisk ockupation och i flyktingläger i fertil ålder mellan 12-46 år, i ockuperade 

Palestinska Territoriet och Libanon.  

Metod  

Design                           

Metod som valts är litteraturöversikt, som enligt Whittemore och Knafl (2005) är den bredaste 

typen av litteraturstudie och används för att beskriva det vetenskapliga kunskapsläget inom ett 

visst ämnesområde. Arbetsprocessen består av att identifiera problemområde, sökning av 

artiklar, utvärdera data, analys av funnen data och redovisa resultat (ibid). Litteraturöversikten 

har genomfört mellan april-juni, år 2016 och sammanställts i en rapport enligt IMRaD, som 

står för introduktion, metod, resultat och diskussion.  

Tio primära studier med både kvalitativa och kvantitativa ansatser har inkluderas och 

induktivt analyserats för att besvara syftet. Kvalitén på primära studier är svår att påvisa enligt 

Whittemor och Knalf (2005). För att uppskatta kvalité har studiepopulationens omfattning, 

etiska principer och metodvalet i förhållande till syftet varit avgörande för att bedöma varje 

artikels tillförlitlighet och kvalité. Författaren innehar ett förutsättningslöst förhållningsätt 

enligt Forsberg och Wengström (2013) och förförståelse för ämnesområdet grundar sig i egen 

erfarenhet av besök i ockuperade Palestinska territoriet, Västbanken under 2016. För 



 
 

13 
 

litteraturöversikten är objektiv beskrivning av ämnesområdet högst prioriterat med bakgrund 

till förförståelse enligt Thuren (2007). 

Datainsamling och urval                                                                      

Sökningen av vetenskapliga artiklar har genomfört vid olika datum mellan 20 mars till 15 

maj, år 2016. Databaser som använts är PubMED, EBESCO, Ovid och PsycARTICLES, 

samtliga omfattar artiklar inom ämnesområdet omvårdnad, biomedicin och hälsa. Flesta 

artiklar hittades via Pubmed. Sökord som använts i olika kombinationer med trunkering och 

boolska operatorer, är palestinian, palestine, refugee, women, woman, camp, health, mental, 

physical, occupied, territories, female, teenage, fertile, psychological, diseases, effects, risks, 

Libanon, Gazastrip, Westbank, UNRWA. Sökorden har valts utifrån nyckelord i vald 

studiefråga och MESH har använts för att identifiera synonyma sökord. Första urval av 

artiklar har skett vid läsning av titlar i sökresultatet (se bilaga 1), som uppfyller inklusions 

kriterierna att de är publicerade senaste 10 åren, är peer-reviewed, original artiklar och 

innehar tillgängligt abstract. Artiklar som inkluderat flera av valda sökord i titel har valts ut 

för läsning av abstract. Utifrån abstractets innehåll i förhållande till litteraturöversiktens syfte 

har sedan urval gjorts. Inkluderade artiklar har varit skrivna på engelska eller svenska. 

Inklusions kriterier har varit artiklar som studerar hälsan, hälsoriskfaktorer associerat till 

militär ockupation och att leva som flykting bland palestinska kvinnor i fertil ålder 12-46 år, i 

ockuperade Palestinska territoriet och Libanon. Studiepopulationer som palestinska tonåringar 

och vuxna gravida kvinnor har inkluderats, eftersom artiklar inom ämnesområdet är 

begränsat. Exklusion av artiklar har gjorts, som studerar palestinska kvinnor i Jordanien och 

Syrien, samt fem artiklar där etiska brister framkommit, som att deltagare blivit betalda för att 

delta i studien. I artiklar där det utöver palestinska flyktingkvinnor ingår andra deltagare har 

kriteriet för inklusion gjorts efter att artikeln lästs och minst 50 procent av deltagarna utgjorts 

av palestinska flyktingkvinnor. En möjlig bias faktor i urvalet av artiklar är att samtliga 

inkluderade artiklar har varit open access artiklar vilket innebär att de inte behövts köpas för 

att läsas. Worldcat Local har använts för att hitta fulltext till artiklar och är tillgänglig via 

Högskolan i Skövde och totalt har 37 abstract lästs.  

Databearbetning och analys                                             

Utvalda artiklar har systematiskt genomlästs tre gånger, varav noteringar för varje artikel förts 

kring etiska överväganden, information i introduktionen, diskussion och slutsats. Ett kritiskt 

förhållningssätts har använts kring författarnas slutsatser och relation till studiepopulation vid 
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kvalitativa studier, även hur studierna sammanfaller med event i den politiska konflikten. 

Därefter har varje artikels essens sammanställts i en översiktstabell, se bilaga 2 (Bryman, 

2011). Noteringar ur artiklarnas resultat har förts och referenser i bakgrund ur artiklar har i 

vissa fall kontrollerats och även använts i litteraturöversiktens introduktion och diskussion. 

Induktiv analys av översiktstabellen har genomförts för att identifiera två teman inom 

huvudkategorierna fysisk- eller psykisk hälsa och redovisats under respektive rubrik i 

resultatet (Bryman, 2011). 

Etiska överväganden                           

Viktiga etiska principer för de primära artiklarna är att skyddande av deltagarnas integritet, 

frivilligt deltagande, konfidentialitet, anonymitet och nyttjande-principen efterföljts (Forsberg 

och Wengström, 2013). Åldersgruppen för litteraturöversikten inkluderar minderåriga och 

krav finns på att samtycke godkänts av både målsman och minderåriga deltagaren själv. 

Samtliga deltagare bör också ha blivit informerade om studien syfte och eventuella negativa 

effekter i förväg. Studiepopulationen utgör en utsatt befolkningsgrupp och saknar 

grundläggande mänskliga rättigheter (UN, 1948c) och etiska principer har utgjort en viktig 

bedömning av kvalitén. Bias risk finns när det gäller beroende förhållande och studier i oPT 

och flyktingläger kräver godkännas av Israel för att bedrivas, vilket kan resultera i bias. 

Artiklar har exkluderats vid misstänkt beroende förhållanden och finansiell ersättning som 

tilldelats deltagarna. Artiklar har refererats och citerats i litteraturöversikten enligt Bryman 

(2011). Studier behöver vara godkända av en etisk kommitté enligt Bryman (2011) och inga 

artiklar med motstridiga resultat har undanhållits. 

Resultat  

Resultatet av litteraturöversikten presenteras i tabell 3 (se bilaga 2) med extrakt ur tio valda 

artiklar. Samtliga studier är retrospektiva med lika antal kvalitativa, som kvantitativa artiklar. 

Syftet med litteraturöversikten var att identifiera effekter på fysisk- och psykisk hälsa och 

under huvudkategorin ”fysisk hälsa” har underteman ”effekter av politisk konflikt på hälso-

sjukvård” och ”fysisk levnadsmiljö som riskfaktor för ohälsa” identifierats. Under 

huvudkategorin psykisk hälsa har ”stress” och ”coping-strategier vid politiskt våld” 

framkommit och resultatet presenteras övergripande under följande rubriker. 

Fysisk hälsostatus bland Palestinska kvinnor 

Effekter av politisk konflikt på hälso-sjukvård                          
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Enligt Bosmans, Nasser, Khammash, Claeys och Temmerman (2008) är moderskap och 

fertilitet en viktig palestinsk kulturell norm och har förstärkts i politiska konflikten med Israel. 

En växande befolkning ses som ett sätt att uppnå mandat över landområden i konflikten. 

Gravida kvinnor i ockuperade Palestinska Territoriet drabbas av stress från svårigheter i att nå 

sjukvård på grund av restriktiv rörelsefrihet i de ockuperade områdena. Det har resulterat i fler 

hemma förlossningar, kejsarsnitt och förlossningar som sätts igång tidigare än beräknat 

datum, för att undvika förlossning utan vårdpersonal. Informanter beskriver kvinnovåld 

kopplat till rådande politik och inte som övergrepp på kvinnors rättigheter (ibid). Enligt Al-

Adili, Shaheen, Bergström och Johansson (2008) skedde fler dödsfall bland singlar under 25 

år, än bland samma åldersgrupp gifta, där 8 procent dödsfall rapporterades i ockuperade 

Palestinska Territoriet mellan år 2000-2001. Vålds-relaterade mord och självmord var två 

gånger så vanligt bland singlar, jämfört med gifta. Dödsfall kopplat till bristande möjlighet att 

nå sjukvård var ett större problem för singel kvinnor. Bland kvinnor under 20 år (år 2000) var 

17.2 procent gifta, jämfört år 2004 rapporterades en minskning till 12.2 procent (ibid). Enligt 

Al-Khatab, Arafat och Musmar (2005) hade 57.9 procent gjort abort vid något tillfälle och 

32.2 procent drabbats av gravid komplikationer på grund av avsaknad åtkomst till 

förlossningsvård. Enligt Cohen och Leichtentritt (2010) saknar palestinska kvinnor, som 

befinner sig illegalt gifta i Israel rätt till sjukvård, eftersom de är palestinier och innehar en låg 

status i Israeliskt samhälle (ibid). 

Fysisk levnadsmiljö som riskfaktor för ohälsa                             

Enligt Rafiq El-Kishawi, Soo, Awad Abed och Manan Wan Muda (2014)  levde 71.8 procent 

av kvinnor mellan 18-50 år på försörjningsstöd av NGO:s i Gazaremsan för överlevnad år 

2012 och 9.1 procent arbetade utanför hemmet. Bland kvinnor boende i urbant område led 

57.0 procent av fetma och övervikt, medan 66.8 procent av kvinnorna i flyktingläger var 

drabbade. Högst prevalens av fetma och övervikt rapporterade bland kvinnor i 

ursprungsområden med 67.5 procent, vilket är en hög prevalens. Medelantal individer per 

hushåll i flyktingläger var 6.82 individer (ibid). Enligt Khader, Madi, Riccardo och Sabatinelli 

(2009) led 38.6 procent gravida kvinnor av anemi i oPT år 2006. Högst förekomst av anemi, 

44.9 procent, rapporterade i Gazaremsan, vilket kopplas till sämre socioekonomiska 

förhållanden. I Västbanken var 31.1 procent av gravida kvinnor drabbade. Av hela 

studiepopulationen led 92.4 procent av mild anemi och hög ålder utgjorde riskfaktor (ibid). 

 Enligt Al-Khatab et.al. (2005) levde 8.06 individer per hushåll i flyktingläger i Västbanken år 

2008, varav 48 procent endast hade 1 fönster för ventilation och 40 procent av hushållen hade 
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fler än 3 individer. Alla hushåll var kopplade till avloppssystem, men diarré och olyckor i 

hemmet var vanligt och 72 procent uppgav sakna säkerhet för sina barn. Av palestinska 

flyktingkvinnor hade 10 procent en gymnasial utbildning och 48 procent endast grund 

utbildning. Medelåldern för giftermål bland flyktingkvinnor var 16-18 år. Bland gifta kvinnor 

led 87.4 procent av någon fysisk sjukdom, där orsak kopplas till boendeförhållanden i 

flyktinglägren (ibid). Enligt Cohen och Leichtentritt (2010) levde palestinska kvinnor, som 

blivit bortgifta med Israelisk-arabiska män under svåra förhållanden. Politiska konflikten med 

Israel utsatte kvinnorna för makt utövande i risk att bli deporterad och tvingas lämna sina barn 

med Israeliskt medborgarskap. Palestinska kvinnor nekas Israeliskt medborgarskap, eftersom 

de är palestinier och befinner sig därför illegalt i Israel och nekas medborgerliga rättigheter 

som sjukvård och assistans av myndigheter och polis. Kvinnorna upplevde även sig som 

utomstående i samhället och talar inte det officiella språket hebreiska i Israel, enligt Cohen 

och Leichtentritt (2010). Palestinska kvinnor lever under svåra förhållanden i oPT och 

familjer med svår ekonomisk situation, ser bortgifte till Israelisk-arabisk medborgare som en 

lösning, varav flesta männen har psykiska problem, är äldre och har varit gift flertal gång 

tidigare. Kvinnor från oPT innehar mycket låg status i Israel och kvinnorna är i ständig risk 

för exploatering av olika slag, även inom makens familj (ibid). Enligt Holt (2013) framkom 

att våld i hemmet var vanligt förekommande bland palestinska kvinnor, som levde i 

flyktingläger i Libanon. Kvinnorna uppvisade en attityd av att vägrar vara offer i rådande 

situation och sammankopplade våld i hemmet till det politiska instabila läget, som bryter ner 

moraliska normer, samt palestinska män som utsätts för tortyr och politiskt våld riskerar att 

utöva våld i hemmet efteråt (ibid). 

Psykisk hälsostatus bland Palestinska kvinnor 

Stress 

Enligt Bosmans et.al. (2008) led gravida kvinnor i oPT av stress kopplat till bristande 

sjukvårds åtkomst och tillgång på förlossningsvård. Enligt Shehadeh, Dawani, Saed, Derluyn 

och Loots (2014) led gifta, palestinska kvinnor i ockuperade Palestinska Territoriet, vars 

make var fängslad av ockupationsmakten, utav långvarig stress. Frustration kopplat till 

fängelsebesök var ett annat problem och uppstod även vid själva färden till fängelset, som 

motarbetades av militär check-points och instabil politisk situation, vilket mentalt upplevdes 

som ett övergrepp (ibid). Sousa (2013) rapportera samband mellan erfarenhet av politiskt våld 

och diagnos av post traumatic stress syndrom, både enstaka erfaret vålds tillfälle och kroniskt 

våld, bland kvinnor i Västbanken. Enligt Cohen och Leichtentritt (2010) var sociala kapitalet 
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begränsat hos palestinska kvinnor i Israel, eftersom kvinnorna inte har laglig rätt att besöka 

oPT och anhöriga från oPT är förbjudna att besöka israeliska medborgare enligt Israelisk lag. 

Kvinnor som gjorde besök i oPT riskerade att nekas inträde till Israel efter besök och en 

ständig oro fanns kring separation från barn (ibid). 

 

Coping-strategier vid politiskt våld 

Enligt Shehadeh et.al. (2014) upplevde palestinska kvinnor med fängslade män, låg egen-

makt över sitt privatliv och över sina livsval, som styrdes av yttre faktorer. Kvinnorna sakna 

psykosocialt stöd från Palestinska Myndigheten och NGO:s och copingstrategier för att 

handskas med situationen var religion, acceptans av situationen, distraktion och olika 

planerings strategier. Kvinnornas barn var en viktig faktor för att fortsätta leva (ibid). Enligt 

Sousa (2013) utgör engagemang i religiös organisation den mest skyddande copingstrategin, 

för att handskas med det politiska våldet. Religiös verksamhets engagemang ingav skydd mot 

psykisk ohälsa och utgör både en social och yttre copingstrategi. Inget samband mellan 

erfaren politiskt våld och skydd från individualistiska coping-strategier och även 0 korrelation 

mellan politiskt våld och uppgivenhet enligt Sousa (2013). Politiskt engagemang visade sig 

ha negativ effekt på psykisk hälsa vid livstids och ihållande våld (ibid). Afifi, Afifi, Nimah 

och Robbins (2013) framkom att 97 procent av kvinnliga och manliga palestinska tonåringar 

upplevde osäkerhet kring säkerhet på makro-eller mikro säkerhet. Makrosäkerhet definieras 

som nationell säkerhet, medan mikrosäkerhet innebär personlig säkerhet. Flest, 86 procent 

rapporterade osäkerhet kring makrosäkerhet, medan 56 procent upplevde osäkerhet kring 

personligsäkerhet. En lägre kontroll över makrosäkerhet kan vara en orsak enligt Afifi et.al. 

(2013). Majoriteten av respondenter hade en god relation till sin moder, men inget samband 

påvisades mellan moderns stöd i att motverka tonåringars hopplöshet kring makrosäkerhet. I 

studien av Afifi et.al. (2013) hade 67 procent upplevt något trauma och 17 procent hade 

tvingats evakuera under farliga event, samt 16 procent hade upplevt onaturligt dödsfall av 

närstående. Överlag framkom en låg nivå av hopplöshet bland respondenterna (ibid). Enligt 

Holt (2013) angav palestinska flyktingkvinnor att politiskt våld var den värsta formen av våld 

och hade influerat kvinnorna till att engagera sig och göra motstånd genom solidariska 

former. Trauma kan enligt Holt (2013) stärka solidaritet i samhället och samtliga kvinnor i 

studien hade utvecklat olika strategier för överlevnad från att utsättas av kroniskt våld (ibid). 

Diskussion 
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Resultatdiskussion 

Flera av artiklarna behandlar olika hälsokonsekvenser av politiskt våld och det finns överlag 

evidens för att palestinska kvinnors fysiska- och psykiska hälsa påverkas negativt av att leva 

kroniskt som flykting och under ihållande militär-ockupation. 

Effekter av politisk konflikt på hälso-sjukvård     

Kvinnornas begränsade möjlighet till frihet lyfts i flera artiklar och fertila kvinnor är indirekt 

involverade i konflikten, eftersom ett högt barnafödande är viktigt för övertag i politiken 

enligt Cohen och Leichtentritt (2010). Moderskap och fertilitet anses vara en kulturell norm i 

det palestinska samhället (Bosmans et.al., 2008), men betydelse har förstärkts till följd av 

konflikten och blivit ett instrument för att upprätthålla legitim rättighet över landområden. 

Enligt Bosmans et.al. (2008) upplever gravida stress kring att nå sjukvård och Al-Adili et.al. 

(2008) anger hinder att nå sjukvård, som en orsak till dödsfall bland kvinnor under 25 år i 

oPT. Även Khader et.al. (2009) rapporteras brist i åtkomst på sjukvård, vilket resulterat i at 

32.2 procent av respondenterna upplevt gravid komplikationer. Konflikten leder till restriktion 

på hälso-sjukvård, varav förlossningsvård innebär extra stress under graviditet och kvinnor 

tvingas föda tidigare än utsatt datum, vilket innebär risk för fostret och är en direkt följd av 

den restriktion som råder över palestiniers rörelsefrihet. Stefanini och Ziv (2004) rapporterar 

att Israels militär ockupation motverkar sjukvårds utveckling för palestinier, även fast 

ansvaret är att säkerställa sjukvård för civila. Kvalitén på sjukvård och mödravård drabbas, 

eftersom ingen långsiktig investering genomförs och prioriteringar styrs av yttre donatorer 

enligt Giacaman, Abu-Rmeileh, Wick (2007a). Förhindrande av sjukvårds åtkomst är en form 

av kollektiv bestraffning enligt Human Rights Watch (19 december, 2010).  

Fysisk levnadsmiljö som riskfaktor för ohälsa     

Enligt en studie av Shalhoub-Kevorkian (2009) med minderåriga i oPT, som utsatts för 

demolering av boende av Israel, leder de svåra levnadsförhållandena till trauman. Den fysiska 

levnads-och boende miljön beskrivs i Cohen och Leichtentritt (2010) och anger medelantalet 

6.82 individer per hushåll i flyktingläger i Gazaremsan och enligt Rafiq El Kishawi et.al. 

(2014) är medelantalet 8.06 individer per hushåll. Många bostäder hade endast ett fönster för 

ventilation, vilket ökar risken för respirationssjukdomar enligt Zabaneh et.al., (2008). Även 

om samtliga hushåll enligt Al-Khatab et.al. (2005) är kopplade till avloppssystem, var diarré 

ett problem, även olyckor generellt i hushållen var vanligt. Det var även en hög prevalens av 

fysisk sjukdom bland gifta kvinnor enligt Al-Khatab et.al. (2005), vilket skulle kunna kopplas 
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till de svåra boende förhållanden som råder i flykting lägren och höga befolkningstätheten. 

Rafiq El Kishawi et.al. (2014) rapporterade en hög prevalens av övervikt och fetma bland 

kvinnorna i Gazaremsan och generellt är de socio-ekonomiska levnadsförhållanden sämre än i 

Västbanken, vilket kan vara en orsak till att energitäta livsmedel konsumeras. Hela 71.8 

procent av kvinnor mellan 18-50 år lever på försörjningsstöd, vilket begränsar möjligheten att 

välja vilka livsmedel som konsumeras, men även militär restriktionen på import av varor, 

begränsar utbud enligt Human Right Watch (19 december, 2010). 

Enligt Khader et.al. (2009) var anemi ett utbrett problem, vilket kan kopplas till de energitäta, 

men oftast näringsfattiga livsmedlen som konsumeras, högt barnafödande och generellt svåra 

levnadsförhållanden som råder. Anemi är ett viktigt hälsoproblem att åtgärda enligt UNRWA 

(2013c), som i Libanon genomfört en intervention för att åtgärda problemet med järn tillskott. 

Khader et.al. (2009) påvisar att anemi är ett problem även i oPT och långsiktiga hälsoinsatser, 

som fokuserar på de socioekonomiska förhållandena förebygger brist på mikronäringsämnen 

bland barnafödande kvinnor. Enligt Ghattas, Sassine, Seyfert, Nord och Sahyoun (2015) 

rapporteras att 41 procent av hushållen i palestinska flyktingläger i Libanon lida av födobrist, 

vilket resulterar i högre prevalens av psykisk ohälsa, utmattning av interna copingstrategier 

och fysisk sjukdom av akut slag (ibid). En högre utbildningsnivå var associerat med mer 

tillgång på föda och bland samtliga hushåll var 20 procent allvarligt drabbade av födobrist, 

vilket innebar konsumtion av billigare och näringsfattigare livsmedel enligt Ghattas et.al. 

(2015). Liknande förekomst föreslås vara orsak till den förekomsten av anemi och fetma 

bland palestinska flykting kvinnor i oPT. Singel kvinnor bemöter förutom den politiska 

konflikten, även svårigheter inom palestinskt samhälle enligt Al-Adili et.al. (2008), 

tillskillnad mot gifta kvinnor, vilket skulle kunna resultera i den högre frekvensen av 

självmord bland singel kvinnor. Våld i hemmet rapporterar framförallt Holt (2013) och enligt 

Human Rights Watch (2010) har det ökat till följd av de försämrade socioekonomiska 

levnadsförhållandena och hälften av alla palestinska kvinnor uppges vara utsatta för någon 

form av våld i hemmet. Våld i hemmet kopplas även till det politiska våldet, som genomsyrar 

samhället, samt fängslande och tortyr av palestinska män, som kan resultera i våld i hemmet 

enligt Holt (2013). Våld i hemmet är ett tabu belagt samtals ämne och flesta kvinnor väljer att 

koppla incidenterna till rådande politik och det påvisar långsiktiga, nedbrytande effekterna av 

en ihållande, politisk konflikt på samhällsnormer (ibid). 

Stress 
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Stress är ett tema som både Shehadeh et.al. (2014), Sousa (2013), Cohen och Leichtentritt 

(2010) och Bosmans et.al. 2008) beskriver. Stress kopplas främst till politisk instabilitet och 

enligt Sousa (2013) har kroniskt våld korrelation till post traumatic stress syndrom. Shehadeh 

et.al. (2014) rapporterar att långvarig stress drabbar kvinnor, vars make fängslats av Israel och 

Cohen och Leichtentritt (2010) rapporterar att bortgifta kvinnor till Israeliska-arab män 

upplever låg kontroll över sin situation och sina livsmöjligheter i att vara utomstående 

samhället och sakna medborgarskap. Stress kan yttra sig i psykosomatiska symptom enlig 

Morrison och Bennet (2012), vilket skulle kunna vara en orsak till den höga prevalensen av 

fysisk sjukdom (Al-Khatab et.al., 2005). Enligt Human Right Watch (2010) lider en hög andel 

barn av psykosomatiska besvär i oPT till följd av konflikten och minderåriga, som fängslas av 

Israel och som hålls frihetsberövade i administrativt förvar under längre perioder riskerar att 

drabbas av olika psykiska besvär och traumatiseras med både kortvariga och kroniska 

hälsoproblem.  

Copingstrategier vid politiskt våld 

Sociala copingstrategier utgör de mest effektiva strategier för att handskas med upprepande 

trauman, politiskt våld och svåra levnadsförhållanden. Palestinska kvinnor har levt flera 

decennier under militär ockupation och har utvecklat copingstrategier för överlevnad, som 

dels även skyddar mot psykisk ohälsa enligt Holt (2013). Både artikel Shehadeh et.al. (2014) 

och Afifi et.al. (2013) rapporterade att religion och engagemang i religiös verksamhet 

användes som copingstrategi för att klara av psykiska påfrestningar. Enligt Sousa (2013) utgör 

religiös verksamhets engagemang både en social och yttre form av copingstrategi. Liknande 

effekt påvisades inte kring politiskt engagemang, som också är en form av social 

copingstrategi. Religions utövande bland palestinier motverkas av Israel enligt Giacaman 

et.al. (2007a). En strategi för att handskas med det politiska våldet var att engagera sig och 

göra motstånd, vilket Sousa (2013) beskriver som en individualistisk form av copingstrategi, 

men påvisades ha negativa effekter vid kroniskt våld. Enligt Giacaman et.al. (2007b) är 

faktorer som självbestämmande, demokrati och politisk frihet viktigt för individens subjektivt 

uppskattade levnads kvalité och copingstrategier med politiskt engagemang, som påvisats i 

litteraturöversiktens resultat kan därför tänkas höja den självrapporterade hälsostatusen. Vid 

kroniskt våld hade sociala copingstrategi mer skyddande effekter från att drabbas av psykisk 

ohälsa, även Holt (2013) rapporterar att solidaritet för samhället eller samhällsmedborgare 

kan stärkas av upplevt trauma och skulle kunna vara en form av copingstrategi vid kortvarig 

erfarenhet av politiskt våld.  
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I Holts (2013) studie hade kvinnor utsatts för våld i hemmet, till följd av den politisk 

situation, vilket har resulterat i ett ökat engagemang i olika solidaritets aktiviteter på 

samhällsnivå. Ökad solidaritet vid nedbrytande av moraliska normer och samhälle skulle 

enligt Morrison och Bennet (2012) kunna utgöra en stress respons hos kvinnor. Enligt 

Morrison och Bennet (2012) reagerar kvinnor vid farofyllda och stressade situationer oftare 

med tend-and-befriend response, till skillnad mot flight-or-flight response, som oftare 

rapporteras bland män. Tend-and-befriend innebär att använda sociala relationer, som en 

copingstrategi vilket solidaritet utgör (ibid). Enligt Afifi et.al. hade 67 procent upplevt något 

trauma, ändå rapporterades en låg nivå av hopplöshet, vilket utifrån resultatet i Holt (2013), 

skulle kunna tyda på att tonåringarna utvecklat olika sociala copingstrategier för att klara av 

rådande situation. Enligt Ghattas et.al. (2015) skulle en orsak till att sociala copingstratgier är 

mer skyddande än interna, vara att utmattning sker av individens interna copingresurser vid 

födobrist.  

Vidare forskning 

Kvinnornas möjlighet till att uppnå god hälsa är beroende av en hållbar politisk lösning, som 

ger kvinnorna medborgerliga rättigheter, vilket innebär fler livsval och möjligheter att fatta 

beslut över sina liv, tillskillnad mot idag, då kvinnornas öde är delvis bortglömt i Israel-

Palestina konflikten. Det finns flera områden för fortsatta studier framförallt kvalitativa 

studier med kvinnorna själva som informanter. Ingen av studierna rör exempelvis fysisk 

aktivitet, men troligt är att frekvensen är låg bland barnafödande kvinnor utifrån prevalensen 

av fetma och övervikt (Rafiq el-Kishawi et.al., 2014). Vidare forskning kring psykosomatisk 

prevalens föreslås, eftersom en stor andel uppgav ihållande stress. Upplevd nivå av 

empowerment kopplat till påvisad evidens av solidariska copingstrategier är ett annat område 

för forskning. En prevalens av näringsbrister av andra micronäringsämnen, skulle kunna 

tänkas förekomma utifrån den höga prevalensen av anemia och vidare forskning föreslås.  

Litteraturöversiktens betydelse för folkhälsa  

Artiklar i litteraturöversikten belyser flera viktiga problem, bland annat konsekvenserna av 

kroniskt politiskt våld på den psykiska hälsan, utvecklandet av sociala copingstrategier kan 

vara skyddande mot psykisk ohälsa vid långvariga, humanitära kriser. Cohen och Leichtentritt 

(2010) framlyfter exploateringen som kvinnor utsätts för och evidens för den diskriminering 

som palestinier och framförallt kvinnor bemöts av. Al-Adili et.al. (2008) lyfter fram 

bakgrundsorsaker till dödsfall bland singelkvinnor i oPT, vilket är en viktig fråga eftersom 



 
 

22 
 

evidens Al-Adili et.al. (2008) visar att självmord, våld och bristande åtkomst till sjukvård är 

främsta orsaker till dödsfallen och som kan förhindras, men som i den politiska situationen 

glöms bort. Resultatet i litteraturöversikten lyfter fram de svårigheter kvinnorna drabbas av i 

konflikten och visar att det krävs åtgärder för att uppfylla palestinska kvinnors mänskliga 

rättigheter, för att ha möjlighet att fatta hälsosamma val och i sin tur uppnå god hälsa. 

Litteraturöversikten har gett en sammanslagen bild av tidigare studier kring palestinska 

kvinnor och visar på den begränsade forskningen som finns på studiepopulationen, speciellt 

eftersom det är en underprivilegierad befolknings grupp och makt begränsad enligt Bakan och 

Abu-Laban (2010). Studier rörande hälsan kan styrka relevansen av framtida 

hälsointerventioner och föra kvinnornas talan i en komplicerad politisk situation. 

Litteraturöversikten identifierar också områden som det saknas tidigare studier kring och 

belyser det. 

Metod diskussion         

Litteraturöversikten har vissa begräsningar och möjliga bias, eftersom artiklar inom 

ämnesområdet uteslutits när fulltext saknats och överlag är studiepopulationen svår att nå 

inom ockuperat område och därför har även andra informanter inkluderats. I studien av 

Bosmans et.al. (2008) är informanterna hjälparbetare inom reproduktiv hälsovård för 

palestinska flyktingkvinnor. I studien av Afifi et.al. (2013) utgör respondenter både män och 

kvinnor, med majoritet 56 procent kvinnor och 0 korrelation mellan kön och resultat påvisas 

enligt Afifi et.al. (2013). En annan motivering till att palestinska kvinnor generellt inkluderats 

är att samtliga i oPT är drabbade av konflikten och nya flyktingar tillkommer med nya 

Israeliska bosättningar på Västbanken. En orsak till att det finns begränsat med studier kan 

vara att samtliga studier finansieras av yttre organisationer med egna motiv och att Israel 

godkänner vilka projekt om lagligt får bedrivas i de ockuperade områdena, vilket även 

inverkat på litteraturöversiktens resultat. Många artiklar verkar vara en del i kartläggning för 

framtida projekt i oPT.  Studien av Holt (2013) är genomförd mellan år 1998-2007, men 

bedömning har gjorts utifrån artikelns relevanta innehåll och utifrån att största delen av 

studien är genomförd under 2000-talet. 

Vid etiska övervägande uteslöts artiklar där deltagare tilldelats finansiell ersättning och utav 

valda artiklar har fem tydliga etiska aspekter beskrivet. Övervägande vid urval har dominerats 

av hur etiska principer efterföljts och bakgrund till artiklar kan även tänkas styras av politiska 

parter i konflikten, exempelvis är informanterna enligt Cohen och Leichtentritt (2010) 
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palestinska kvinnor som enligt Israelisk lagstiftning befinner sig i landet olagligt och 

anonymitet av deltagarna är därför en viktig etisk aspekt. 

Själva arbetsprocessen har varit strukturerad och analysmetoden har förenklats genom 

användande av en översiktstabell för att identifiera teman och samtliga delar av 

litteraturöversikten har följts upp med handledaren. Att sammanfatta och beskriva palestinska 

befolkningens situation innebär möjlig bias, eftersom militär censur råder och historiska event 

beskrivs olika av båda parter i konflikten. En detaljerad och mer utförlig beskrivning av 

introduktion skulle krävt mer erlagd tid i anspråk, vilket saknades i tidsplan. 

Slutsats                                                                   

Litteraturöversikten har besvarat syftet genom att effekter har påvisats av att leva under 

militär ockupation och som flykting på fysisk- och psykisk hälsa. Negativa effekter som 

långvarig stress, PTSD, fysiska sjukdomsbesvär, fetma och anemi associeras till svåra 

levnadsförhållanden i flyktingläger och konflikten. Brist på åtkomst till sjukvård, ökat våld i 

hemmet och sämre kvalité på mödra-och förlossningsvård är konsekvenser av militär 

ockupationen och Israel-Palestina konflikten. Minskade livsmöjligheter, försämrade 

rättigheter för kvinnor och ökat köns-relaterat våld var sociala problem, som påvisades. 

Fertila kvinnor har en indirekt roll i konflikten kopplat till högt barnafödande, för att 

upprätthålla rättigheter över landområden. Positiva effekter är att palestinska kvinnor 

utvecklat olika copingstrategier för att hantera kroniskt våld och trauman, varav engagemang i 

religiös verksamhets har skyddande effekt vid kroniskt politiskt våld. Solidaritet mot samhälle 

och medborgare har stärkts av de svåra levnadsförhållandena och militär ockupationen. 

Vidare forskning inom flera områden föreslås.  
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Bilaga 1, tabell 2, artikel sökning  

Tabell 2, artikel sökning 

Databas Sökord Datum 

för 

sökning 

Antal 

träffar 

resulta

t 

Anta

l 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrak

t 

Antal 

valda 

artikla

r  

Utvald 

artikel 

EBESCO ”Palestine 
women, 
refugee, 
health” 

20.03.201
6 

11  11 4 1 Al-Khatab, 
I.N., Arafat, 
R.N. & 
Musmar, M. 
(2005). 

PUBmed Palestine 
AND 
women 
AND 
refugee 
AND camp 

20.03.201
6 

4 4 3 1 Rafiq El 
Kishawi, R., 
Soo, K.L., 
Awad Abed, 
Y. & Manan 
Wan Muda, 
W.A. (2014). 

Ovid (palestine 
women) 
AND 
refugee 

20.03.201
6 

1021 267 5 1 Holt, M. 
(2013). 

PUBmed Palestine 
AND 
women 
AND 
(health 
status) 

20.03.201
6 

18 18 4 2 Khader, A., 
Madi, H., 
Riccardo, F. 
& 
Sabatinelli, 
G. (2009). 

PUBmed Palestine 
AND 
women 
AND 
(health 
status) 

20.03.201
6 

18 18 4 2 Al-Adili, N., 
Shaheen, M., 
Bergström, 
S. & 
Johansson, 
A. (2008). 

PsycARTICLE
S 

Palestinian 
AND 
refugee 
AND 
health 

01.05.201
6 

278 253 6 2 Afifi, W.A,. 
Afifi, T.D., 
Nimah, N. & 
Robbins, S. 
(2013). 

PsycARTICLE
S 

Palestinian 
AND 
refugee 
AND 
health 

01.05.201
6 

278 253 6 2 Sousa, C.A. 
(2013). 

Pubmed Palestine 
women 

04.05.201
6 

113 56 5 1 Shehadeh, 
A., Dawani, 
S., Saed, M., 
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Derluyn, I. & 
Loots, G. 
(2014). 

Pubmed (Palestinia
n refugee 
women) 

04.05.201
6 

42 42 6 1 Bosmans, 
M., Nasser, 
D., 
Khammash, 
U., Claeys. & 
Temmerman
, M. (2008). 

Pubmed Palestinian 
women 

15.05.201
6 

745 78 11 1 Cohen, O. & 
Leichtentritt, 
R.D. (2010). 
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Bilaga 2, översiktstabell 3 

Tabell 3 översikt sammandrag av utvalda artiklar. 

Författare, 

år 

Syfte  Geografiskt 
område 

Metod Studiepopulation Resultat 

Al-Khatab, 

Arafat & 

Musmar 

(2005). 

Undersöka kvinnors hälsa i 
AL-Ein Camp, Väst Banken. 

 

Palestinska 
ockuperade 
territoriet, Väst 
Banken, Nabulus. 
Al-Ein Camp.  

Kvalitativ ansats, 
Cross-sektionell 
studie, semi-
strukturerade 
intervjuer. Chi-
square test. 
Retrospektiv. 

  

150 palestinska 
flyktingkvinnor från 
alla Al-Ein Camps 
hushåll. 103 gifta, 47 
singlar. 20% yngre än 
19 år. 27.3% mellan 
20-29 år. 18% mellan 
30-39 år. 34.7% över 
40 år. 57.3% gifta. 
90.7% kvinnor i 
hushåll. Medelålder 
giftermål: 16-18 år. 

8.06  i hushåll. 48% = 
1 fönster. 40% 
hushåll fler än 3 
individer. Alla hushåll 
avloppssystem. 
Diarré och olyckor i 
hemmet. 72% ingen 
barnsäkerhet. 10% 
gymnasial, 48% grund 
utbildning. 57.9% 
gjort abort. 32.2% 
gravid komp. 87.4% 
av gifta fysisk sjuk. 

Holt (2013) Skapa frågor kring våld 
mot kvinnor i krigszoner 
kopplat till kvinnors 
uppbyggande/nedbrytande 
av identitet, offer, trauma 
och motstånd. (Följer inte 
IMRaD). 

 

Libanon, Rashidiyya 
flyktingläger.  

 

Kvalitativ, år 1998-
2007. Narrativ. 
Etnografisk 
undersökning, 
intervjuer, 
fokusgruppper, 
frågeformulär, få 
öppnafrågor. 
Retrospektiv.  

Fler än 100 kvinnor 
ålder 15-80 år, 
palestinska 
flyktingkvinnor, shia 
muslimska kvinnor, 
NGO arbetare, 
politiska aktivister etc. 
Både rural, urban och 
flyktingar bosatta i 
läger.  

Våld i hemmet 
vanligt, vägrar vara 
offer för politisk 
situation och män 
utsatta tortyr. 
Politiskt våld värst, 
uppmuntra till 
motstånd. Trauma 
stärkt solidaritet, 
utvecklat strategier 
för överlevnad vid 
kroniskt våld.  

Khader, 

Madi,  

Riccardo& 

Sabatinelli, 

(2009). 

 

Förekomst av anemi 
prevalens och korrelation 
till sociala och biologiska 
faktorer bland gravida 
kvinnor I ockuperade 
Palestinska Territoriet.  

Ockuperade 
Palestinska 
territoriet, 
Gazaremsan och 
Västbanken.  

Kvantitativ, Cross-
sektionell studie 
genomförd mellan 
sept-okt 2006. 

Retrospektiv 

1740 gravida, 
palestinska kvinnor 
från UNRAWA:s 55 
hälso-center. 
Medelålder: 27 år.  

Prevalens anemi 
38.6%. Hög 
förekomst i 
Gazaremsan 44.9%, 
Västbanken 31.1%. 
Mild anemia led 
92.4% av. Hög ålder 
risk.  Sämre socio-
ekonomi i 
Gazaremsan.  

Rafiq El 

Kishawi, Soo, 

Awad Abed 

& Manan 

Wan Muda 

(2014). 

Undersöka prevalens av 
övervikt och fetma kopplat 
till socio-demografisk 
faktor bland 18-50 åriga 
mammor i tre 
demografiska områden i 
Gazaremsan, Palestina.  

Ockuperade 
Palestinska  
territoriet, 
Gazaremsan. 

Kvantitativ, BMI. 
Cross-sektionell 
studie. Genomförd 
mellan juni-
september 2012. 

Retrospektiv. 

357 st. 18-50 åriga 
palestinska mödrar, 
men inte gravida. 100 
kvinnor från El-Remal 
urban område, 217 
kvinnor ur Jabalia 
flykting läger, 40 
kvinnor ur Al Qarrara 
rural area.  

57.0% övervikt & 
fetma i urban area, 
66.8% i flyktingläger, 
67.5% fall i rural area. 
Hög prevalens. 
Medelålder 31.36 år. 
9.1% arbetade. 71.8% 
stöd från NGO:s för 
överlevnad. 6.82 per 
hushåll i läger.  

Al-Adili, 

Shaheen, 

Bergström & 

Johansson  

(2008). 

Bakgrundsorsaker till 
dödsfall bland unga 
kvinnor under år 2000-
2001 i Västbanken, 
Palestinska ockuperade 
territoriet.  

Ockuperade 
Palestinska 
Territoriet, 10 
distrikt i 
Västbanken.  

Kvantitativ (1 
kvalitativ fråga) 
Statistik, 
semistruktur 
frågeformulär till 
anhöriga. År 2000-
2001 Intifada II. 
Retrospektiv 

Statistik 154 fertila 
palestinska singel 
kvinnor som gått bort, 
svar av familj-anhöriga. 

41% fler dödsfall 
bland singlar under 
25 år, än 8% gifta. 
Våld-mord och 
självmord 2 gånger 
mer vanligt singlar, 
jämfört gifta. Dödsfall 
pga åtkomst sjukvård.  
17.2% gifta kvinnor 
under 20 år (2000), 
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jämfört år 2004-
12.2%.  

Afifi, Afifi, 

T.D., Nimah 

& Robbins 

(2013). 

 

Palestinska tonåringar i 
flyktingläger och upplevd 
hopplöshet, känd faktor till 
ångest och tonåringarnas 
mödrars support i form av 
kommunikation som en 
buffert mot mental ohälsa. 

Hopplöshet = lågt 
förtroende i förmåga att 
förutse framtid. Mikronivå-
personlig & familje-
säkerhet, makronivå-
flyktingläger och nation.   

Libanon, 
palestinska 
flyktingläger i södra 
Libanon. Kroniskt 
våld och förfall. 
Burj el-Barajneh 
(3:e största lägret, i 
Beirut,överbefolkat. 
Ain el-Hilweh 
(Största flykting 
lägret, 40 000 
invånare). 

Kvantitativ, hösten 
2008 i 2 
flyktingläger. 
Respondenter fick 
hygien paket som 
tack. Föräldrar 
informerades och 
tillfrågade innan 
om tonåringarnas 
medverkan.  

Retrospektiv. 

162 palestinska 
tonåringar med 
flyktingstatus. 
Majoritet 56% kvinnor 
och 44% män. Mellan 
ålder 11-18 år, 
medelålder 15 år. 
Samtliga i grundskola 
eller lägre utbildning. 
Ain el-Hilweh 59 
respondenter och 103 
individer från Burj el-
Barajneh.  

97% osäkerhet på 
makro (86%)-och 
mikro säkerhet (56%). 
God moder-tonåring 
relation. 0 samband 
moders stöd 
motverka tonåringars 
hopplöshet kring 
makrosäkerhet. Låg 
kontroll över makro-
säkerhet. 67% 
upplevt trauma. 17% 
evakuerat under 
farliga event. 16% 
upplevt onaturligt 
dödsfall av 
närstående. Låg nivå 
av hopplöshet. 

Sousa (2013). Influenser av livstids och 
senaste 30 dagars 
erfarenhet av politiskt våld 
på fysisk och psykisk hälsa 
hos vuxna palestinska 
kvinnor.  

Ockuperade 
Palestinska 
Territoriet, 8 
distrikt i 
Västbanken, år 
2007-2008. 

Kvantitativ. Cross 
sektionell. 
Formulär med 150 
färdiga frågor. 

Retrospektiv. 

122 palestinska 
kvinnor över 18 år. 

Erfarenhet av 
politiskt våld 
korrelation till PTSD. 
Aktiv i religiös org. 
skyddande coping-
strategi (yttre och 
social strategi).0 
korrelation inre 
copingstrategi. 
Politiskvåld och 
distress 0 korrelation. 
Politiskt engagemang 
negativ effekt på 
livstids våld. 

Cohen & 

Leichtentritt 

(2010). 

Palestinska kvinnor gifta 
med Israeliska arab män, 
illegalt i Israel, situationen 
utifrån makt utövande på 
kvinnorna och utstötning 
ur samhället. 

Beskriva social-fysisk miljö, 
psykisk ohälsa  

Deltagare boende i 
affa, Telaviv, Israel. 
Insmugglade och 
olagliga 
utomstående 
medborgare från 
oPT.  

Kvalitativ, semi 
struktur intervju. 
Induktiv analys. 

Retrospektiv.  

30 palestinska kvinnor, 
21-39 år, bortgifta med 
Israeliska arab män, 
2.9 barn. Insmugglade 
och Illegala i Israel. 
Saknar 
medborgarskap, 
stannar i hemmet 
gömda. (12 från Gaza,  
4 Hebron, 1 Jenin, 3 
Nablus, 8 Kalkilidiya, 2 
Tul-Karem.) 

Politisk konflikt, 
deportion,nekad 
sjukvård och polis, 
saknar 
medborgarskap, 
familj i oPT förbud 
besöka israeler, 
besök i oPT inte 
tillträde till Israel, 
separation av barn. 
Bortgift, svårt 
ekonomisk Kvinna 
från oPT låg status i 
Israel, exploatering.  

Shehadeh, 
Dawani, 
Saed, 
Derluyn & 
Loots (2014). 

Vilka svårigheter 
palestinska kvinnor har 
erfarit i samband med att 
deras makar blivit 
arresterade och fängslade 
av israelisk militär. -Vilket 
stöd kvinnorna får i 
situationen. -Hur 
kvinnorna handskas med 
situationen och coping-
strategier.   

Ockuperade 
Palestinska 
Territoriet, 4 
distrikt i Väst 
Banken (11 totalt) 

Kvalitativ studie, 
semi struktur-
intervjuer med 18 
öppna frågor kring 
samhällsstrategier, 
socialt stöd och 
coping-strategier.  

Retrospektiv.  

16 palestinska kvinnor 
till palestinska 
fängslade män av 
Israel, deltagare ur en 
större kvantitativ 
studie. Ålder 28-52 år, 
samtliga har barn. 
Exkludera Gaza och 
Östra Jerusalem pga av 
svår åtkomst.  

Stress av skild från 
make, frustration vid 
fängelse besök och 
instabil politisk 
situation. Låg makt 
över privatliv och 
livsval. Sakna 
psykosocialt stöd från 
regering och NGO:s. 
Coping-strategier: 
religion, acceptans av 
situationen, 
distraktion, 
planerings strategier.  
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Bosmans, 

Nasser, 

Khammash, 

Claeys & 

Temmerman 

(2008). 

Undersöka nyttan av en 
guide för en övergripande 
strategi för sexuell och 
reproduktiv hälsa, 
rättigheter och behov för 
palestinska flyktingkvinnor. 

Ockuperade 
Palestinska 
Territoriet, 
Gazaremsan och 
Västbanken.  

Kvalitativ fält 
studie med djupa 
intervjuer och 2 
fokus-grupper. 
September 2002. 

Retrospektiv. 

Informanter från 19 
NGO: s i oPT. Arbetare 
med vård till 
palestinska kvinnor.2 
flykting läger i 
Västbank, 1 läger i 
Gaza. 5 hälso-och 
sjukvårds faciliteter.  

Moderskap, fertilitet 
kulturvärde, 
politiskfråga, Gravida 
stress av strikt 
rörelsefrihet. Fler 
hem-födslar, 
kejsarsnitt, igångsätt, 
svårt nå sjukvård. 
Kvinnovåld upplevs 
pga. politik, inte 
kvinnors rättigheter.  
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Bilaga 3, tabell 4, författares slutsats 

Tabell 4, författares slutsats 

Artikel  Författares slutsats  

Artikel 1. Al-Khatab, Arafat & Musmar (2005). Hög befolkningstäthet inverkar negativt på 
kvinnors hälsa. 90 % gifta kvinnor led av fysisk 
sjukdom associerat med frustration och 
avsaknad av privatliv. Förslag att förbättra 
bostäder i läger och bättre kvalité på sjukvård 
och mödravård.  

Artikel 2. Holt (2013). Våld i hem vanligt, men Israeliskt våld mer 
förekommande och grövre. Det har stärkt viljan 
till motstånd och inte se sig som offer. Ökad 
utbildning till kvinnor ökar kunskapen om 
rättigheter. Vid kroniskt våld utvecklar kvinnor 
copingstrategier och traumatiska events stärker 
solidaritet.  

Artikel 3. Khader, Madi,  Riccardo& Sabatinelli, 
(2009). 

Grad av anemia kopplad till tidpunkt i graviditet 
och ökat behov av micronäringsämnen. Föreslår 
att prevalens av anemia bland gravida beror på 
genetiska, näringsbrist och toxiska orsaker, 
vidare forskning krävs för samband.  

Artikel 4. Rafiq El Kishawi, Soo, Awad Abed & 
Manan Wan Muda (2014). 

Hög prevalens av fetma bland kvinnorna leda till 
diabetes typ 2, cancer och hjärtsjukdomar. Orsak 
är socio-ekonomiska levnadsförhållanden. 
Förekomst av fetma behöver minskas.   

Artikel 5. Al-Adili, Shaheen, Bergström & 
Johansson  (2008). 

Skillnaden mellan dödsfall bland singelkvinnor 
jämfört med gifta visar den kritiska 
problematiken kring status som palestinska 
singel kvinnor har. Föreslår att dödsfall kan 
kopplas till brist på åtkomst av sjukvård. Vidare 
kvalitativ forskning krävs, eftersom restriktion av 
åtkomst rådde under studien kopplat till 
konflikten.  

Artikel 6. Afifi, Afifi, T.D., Nimah & Robbins 
(2013). 

Föreslår mer forskning på tonåringars 
copingförmåga av osäkerheter, som lever i 
traumatiserade samhällen. Resistensen mot 
osäkerhet bland palestinska ungdomar jämfört 
med andra befolkningar, föreslås kopplas till 
samhälls- och kommunikations mekanismer som 
bör vidare studeras.  

Artikel 7. Sousa (2013). Att använda religiöst stöd och religiösa 
aktiviteter kan utgöra en kritisk, skyddande 
faktor vid politiskt våld. Vidare forskning kring 
hur religiösa institutioner utgör buffert vid 
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politiskt våld föreslås. Välbefinnande vid politiskt 
våld definieras i social levnadsmiljö. 

Artikel 8. Cohen & Leichtentritt (2010). Möjlig bias diskuteras kring resultat då författare 
är israeler kopplade till Institutioner. Aktörer 
som arbetar med liknande grupp och 
disempowerment kan använda resultatet för att 
förstå hur etniska-, nationella- och sexuella 
maktutövanden sker.  

Artikel 9. Shehadeh, Dawani, Saed, Derluyn & 
Loots (2014). 

Copingstrategier, svåra erfarenheter och källa till 

stöd framkom som teman och olika dimensioner 

av kvinnornas erfarenhet och ockupation 

framkom. Motstridigheter framkom även kring 

inblandning av närstående, men som kvinnor 

uppfattade som utövande av makt.  

Artikel 10. Bosmans, Nasser, Khammash, Claeys 
& Temmerman (2008). 

Studien visar även på misslyckandet av yttre 

donatorer att förbättra och utveckla reproduktiv 

vård och palestinska kvinnors rättigheter. 

Avsaknad av donatorer och indragna donationer 

utgjorde stort problem.  
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