
Våldet  i samhället

3362 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  39  •  1997

– Med rapporten vill vi ge de-
batten om våldet i samhället ett
medicinskt-biologiskt perspek-
tiv och ge opinionsbildningen en
fastare grund. 

Det säger Läkarförbundets
ordförande Robert Leth med
anledning av att en arbetsgrupp
på uppdrag av förbundet tagit
fram ett förslag till program-
skrift, »Läkare om våld».

Arbetsgruppen tillsattes mot bak-
grund av flera mycket uppmärksamma-
de grova våldsdåd – dödsskjutningarna
i Falun och på Stureplan i Stockholm,
morden i Kode och Bjuv. 

– Debatten som följde kom dock i
hög grad att fokusera på gärningsmän-
nen, medan våldsoffren endast ägnades
kortvarig uppmärksamhet och var snart
ur blickfånget. Debatten var ganska en-
sidig och något trovärdigt förslag för att
komma till rätta med problemen pre-
senterades inte.

– Vi ville därför att medicinsk exper-
tis skulle belysa ett antal nyckelpunkter
ur ett medicinskt-biologiskt perspektiv,
och också tydligare belysa situationen

för offren för våldet, säger Robert Leth.
Arbetsgruppens rapportutkast går nu

ut på remiss till Läkarförbundets olika
delföreningar, och kommer eventuellt
sedan att tryckas för att ges en vidare
spridning, kanske i samarbete med ett
försäkringsbolag.

– Arbetsgruppens uppdrag har rönt
förvånansvärt stort intresse, bl a från
riksdagens socialutskott och från yrkes-
grupper som lärare, socionomer och
personal som arbetar med ungdoms-
brottslingar, berättar Robert Leth. 

Vid årets medicinska riksstämma
kommer dessutom ämnet att belysas ge-
nom ett symposium, »Läkare om våld»,
med Läkarförbundet som arrangör. 

Läkarförbundets ordförande:

Vi måste tydligare belysa
situationen för våldsoffren

REPORTAGE .

JAN LIND



Vid de flesta svenska akut-
sjukhus finns idag en organisa-
tion för att tillgodose de psyko-
logiska hjälpbehoven vid kata-
strofer och större våldshändel-
ser.

– Det är självklart bra, men
det behöver också byggas upp
mycket mer kompetens för att
ta hand om den enskilda indivi-
den som drabbats av olyckor
och våld.

Det anser Abbe Schulman,
psykiater och chef för Centrum
för kriskunskap, Samhällsmedi-
cin Syd, Huddinge.

Abbe Schulman har skrivit kapitlen
om våldsoffer och omhändertagande av
våldsoffer i rapporten »Läkare om
våld». Tidigare arbetade han vid kris-
mottagningen vid Huddinge sjukhus,
som tillkom 1984 och vars kliniska
verksamhet lades ned 1996. Verksam-
heten, numera kallad Centrum för kris-
kunskap, övergick då till att helt bli ett
utbildnings- och kunskapscentrum om
kriser och katastrofer.

Abbe Schulman konstaterar att kun-
skaperna om krisstöd ökat under senare
år. På sjukhusen i storstäderna finns på

de flesta akutmottagningar tillgång till
kurator som på dagtid kan ta hand om
patienten efter det somatiska omhän-
dertagandet.

Tyvärr görs det somatiska omhän-
dertagandet av våldsoffer inte sällan på
ett opsykologiskt sätt. 

– En våldtagen kvinna kan uppleva
en okänsligt genomförd gynekologisk
undersökning som en förnyad våldtäkt.
Därför bör man respektera om kvinnan
begär en kvinnlig gynekolog.

Många våldsoffer som kommer till
sjukhus är alkoholpåverkade. På många
sjukhus har man därför som rutin att låta
dessa patienter stanna kvar för observa-
tion, även i de fall den kroppsliga ska-
dan inte motiverar detta. När patienten
nyktrat till är förutsättningarna bättre att
reda ut situationen och se vilka hjälpbe-
hov som finns.

Resurserna har minskat
Samtidigt som kunskaperna ökat om

omhändertagandet av våldsoffer har re-
surserna minskat – personalen har
mindre tid.

– Därför är det inte alls säkert att om-
händertagandet blir så bra som det bor-
de vara, kommenterar Abbe Schulman.

Att bli utsatt för livshotande våld är
bland det värsta som kan drabba en per-
son.

– Nästan hälften av kvinnor som ut-
satts för våldtäkt löper risk att utveckla
posttraumatisk stresstörning, PTSD, ett
allvarligt tillstånd som kan leda till in-
validitet, långa sjukskrivningar, utslag-
ning från arbetslivet. Trots att man sät-
ter in insatser kan slutresultatet bli att
personen sjukpensioneras.

I rapporten skriver Abbe Schulman
att våld i mildare form kan leda till över-
gående stressreaktioner och kortvarig
funktionsnedsättning. Huruvida hän-
delsen kommer att bli traumatisk för
den enskilda individen (eller organisa-
tionen) beror på: 1. Vad den drabbade
utsätts för under själva händelsen; 2.
Vilka reaktioner som kommer igång
hos den drabbade (i kombination med);
3. Personliga egenskaper och aktuell
livssituation för den drabbade; 4. Vilket
bemötande den drabbade får.

– En banktjänsteman som utsätts för
rånförsök kan klara av det första gång-
en och kanske andra, men den tredje
gången går kanske situationen inte
längre att hantera, säger Abbe Schul-
man.

För att minska riskerna för att vålds-
upplevelsen »fastnar» hos den drabbade
är ett bra omhändertagande en förutsätt-
ning, med en kedja av insatser där ing-
en länk får brista. 

– Annars är risken stor att det inträf-
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Ge mer resurser till medicinsk forskning
om våldets orsaker
Läkarförbundets arbetsgrupp »Läkare om våld» avslutar sin rapport med ett antal förslag till åtgärder:

• Att hälso- och sjukvården kan bidra till att minska antalet våldsbenägna individer i samhället.
• Att särskilda riktade insatser skall göras för barn med utagerande beteenden och ungdomar med våldsbenägenhet.
• Att särskilda utbildningsinsatser rörande alkohol- och annan drogkonsumtion bör riktas till alla inom hälso- och sjukvården

som kommer i kontakt med våldsoffer eller gärningsmän. 
• Att vården av våldsbenägna psykiskt sjuka individer såväl inom kriminalvården som inom psykiatrin behöver förstärkas.
• Att det statistiska underlaget för våldsbrottslighetens omfattning och orsaker måste förbättras.
• Att allmänheten bör få en omfattande information om våldsbrotten och deras orsaker.
• Att den medicinska forskningen om våldets orsaker och effekterna av olika vård- och behandlingsåtgärder behöver ökade resurser.
• Att personal på större akutmottagningar bör få träning i stödjande åtgärder för våldsoffer och deras anhöriga.
• Att akutmottagningar och andra berörda sjukvårdsenheter skall ha beredskap och resurser för att erbjuda psykologiskt stöd till

personalen vid hot eller inträffat våld.
• Att de kort- och långsiktiga effekterna för våldsoffren kartläggs och att forskningen om olika behandlings- och stödåtgärder

ges ökade resurser. 
*

I arbetsgruppen har ingått hälsovårdsöverläkare Lars Himmelmann (ordförande), Bohustinget, Göteborg, biträdande överlä-
kare Kerstin Brodin, klinisk farmakologi, Stockholm, överläkare Tom Häggmark, kirurgi, Stockholm, professor Sten Levander,
psykiatri, Malmö, överläkare Jan Halldin, socialmedicin, Sundbyberg, professor Anne-Liis von Knorring, barn- och ungdoms-
psykiatri, Uppsala samt överläkare Abbe Schulman, Centrum för kriskunskap, Huddinge. 

Förbättra beredskap och omhändertagande

Ökade kunskaper
behövs även bland läkare



fade står kvar. Inte sällan kan man se hur
offrets rädsla för förnyade våldsöver-
grepp antar överdrivna proportioner. En
sköterska som var nära att bli dödad av
en psykiskt svårt sjuk äldre patient, rea-
gerade med att uppfatta alla män i pati-
entens ålder som hotfulla. Hon kunde
inte gå tillbaka till sitt arbete på sjuk-
husavdelningen, och till slut vågade
hon inte ens lämna sin egen lägenhet av
rädsla för att alla äldre män skulle at-
tackera henne. 

– Det är farligt när sådant händer, ef-
tersom följden kan bli total social isole-
ring och den drabbade mister kontakten
med arbetskamrater och andra relatio-
ner, berättar Abbe Schulman.

– Det vi eftersträvar är därför att om-
händertagandet startar i direkt anslut-
ning till våldshändelsen. 

Till de psykologiska effekterna av
våld hör minskad självkänsla och för-
sämrat självförtroende. Värst är att till-
liten till andra människor kan gå förlo-
rad, så att man inte länge vågar lita på
någon annan människa.

– Våldsoffret måste då få hjälp att
bygga upp tilliten igen. Det kräver myc-
ket av den som vill hjälpa: »För att jag
ska berätta något måste den andra per-
sonen visa att hon är värd att lita på.»

Att bagatellisera hot eller våld, ge-
nom att t ex säga att »det kunde ha gått
värre, du överlevde ju», kan av den
drabbade upplevas som ytterst respekt-
löst. 

Läkarna behöver mer utbildning 
– Sedan starten med en krismottag-

ning 1984 har det tillkommit våldsof-
ferjourer och kvinnojourer, sjukhusen

har kuratorer på akutmottagningarna
och inom psykiatrin har man blivit mer
medveten om problemet med våld. 

Ändå behövs mycket mer informa-
tion och kunskap, inte minst till läkar-
gruppen, anser Abbe Schulman. 

– Jag tror att kunskapsnivån är väl-
digt varierande. I läkarutbildningen lärs
inte ut bemötande av krisdrabbade i all-
mänhet och av våldsoffer i synnerhet,
även om föreläsningar om »post-trau-
matiska stresstörningar» på sina håll in-
går i psykiatrikursen. 

– En risk är därför att AT-läkare eller
unga vikarierande läkare som börjar
tjänstgöra på somatiska eller framför
allt psykiatriska akutmottagningar är
oförberedda på att möta våldsoffers re-
aktioner eller än mindre på att de själva
kan utsättas för våld.

På riskarbetsplatser, t ex inom sjuk-
vården, behövs mer kunskap om hur
man hanterar och bedömer våldsamma
personer. Det måste finnas en larmked-
ja och en plan för hur man ska agera vid
våldsincidenter.

– Detta är arbetsledningens ansvar.
Det bör vara obligatoriskt att ledningen
ansvarar för att hela personalen dagen
efter händelsen samlas för en psykolo-
gisk genomgång. Den bör ledas av en
person utanför enheten och som med
personalen går igenom vad som hänt,
vilka reaktioner som uppstått, hur man
ska gå vidare, behov av stöd m m.

Om detta inte görs finns risk för att
personalen far illa, vilket utöver att de
kan utveckla egen psykisk ohälsa kan
leda till överdrivna reaktioner gentemot
andra patienter. Effekten kan bli att alla
patienter tolkas som våldsbenägna eller

att man bagatelliserar och inte märker
när en situation börjar bli farlig.

Acceptera inte hot och våld
Inom psykiatrin är det vanligt att per-

sonalen accepterar våld från patienterna
som en del av deras sjukdom. Men det
tycker inte Abbe Schulman att man ska
ställa upp på. 

– Man ska inte acceptera att bli sla-
gen. Och att börja spekulera i om det
sköterskan eller läkaren sa utlöste vål-
det kan vara första steget i en skuldpå-
läggande process, på samma sätt som en
del kvinnor tar på sig skulden för att de
blivit våldtagna. 

I vissa fall, t ex när det gäller patien-
ter som dömts till sluten psykiatrisk
vård och som vårdas inom den vanliga
psykiatrin, kan det ibland vara rimliga-
re att flytta patienten om denne varit
våldsam. 

– Men inte så sällan är det i stället
den drabbade personalen som tvingas
flytta, dvs byta arbetsplats, och som då
av sig själv och andra kan upplevas som
»svag», säger Abbe Schulman.

Politiskt våld och OS-attentat
Våldet i samhället har fått en sprid-

ning på så vis att det inte bara drabbar
enskilda personer utan också institutio-
ner som sociala myndigheter, krono-
fogdemyndigheten, sjukvården. 

– Nu ser vi också ett politiskt våld,
vilket bl a tagit sig uttryck i form av
mordet på Olof Palme, försöket att sät-
ta eld på f d statsministern Ingvar Carls-
sons bostad och misstänkta brevbomber
till politiker.

– Vi vill inte tro att detta sker här,
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Våldet  i samhället

Chefen för akuten:

Glöm inte
våldet mot
kvinnor
– Det finns en benägenhet att

lyfta fram ungdomsvåldet, men
det stora våldet drabbar kvin-
nor, framhåller Tom Hägg-
mark, kirurg och chef för akut-
mottagningen vid Karolinska
sjukhuset i Stockholm som i ge-
nomsnitt tar emot mer än en
misshandlad person per dygn.

– I många misshandelsfall kan man se att den sociala situationen är sådan att
kvinnan – det äroftast en kvinna – borde fått stöd för länge sedan, säger Tom
Häggmark, chef för akuten vid Karolinska sjukhuset.



men vi har fått lära oss. Attentaten mot
idrottsanläggningar är något vi inte sett
tidigare. Så visst är det en spridning –
våldet drabbar fler personer. På idrotts-
platser kan vaktmästare känna sig hota-
de, liksom lärare och elever i skolorna. 

Estonia-uppföljningen
– ett avskräckande exempel 
Abbe Schulman efterlyser en större

medvetenhet om hur människor kan re-
agera på våld och hur man ska bemöta
det. 

– I vården sägs visserligen att »kriser
vet vi allt om», men det behövs mycket
mer praktiskt klinisk kunskap hos alla
som möter krisdrabbade människor, det
gäller såväl hälso- och sjukvårdsperso-
nal som myndighetspersoner och politi-
ker.

Abbe Schulman framhåller att ett
okänsligt och oförstående bemötande
eller utebliven »krishjälp» kan förvärra
reaktionerna, försvåra läkningsproces-
sen och medföra att den drabbade per-
sonen inte förmår resa sig på egen hand
– det man numera kallar sekundär trau-
matisering.

Abbe Schulman nämner Estonia-ka-
tastrofen som ett exempel på felaktig
hantering av en krissituation på sam-
hällsnivån.

– De anhöriga får aldrig sörja färdigt.
I stället föds bitterhet och misstänksam-
het, och man tror inte på vad myndighe-
ter och politiker säger.

Också massmedierna kan genom
okänslig rapportering av våldshändel-
ser bidra till en sekundär traumatise-
ring, exempelvis genom att skildra våld
på ett sätt som idealiserar våldsverkar-

na eller förringar vål-
det. En sådan rapporte-
ring kan av offren upp-
levas som frustrerande,
skrämmande och förne-
d-rande.

För det enskilda off-
ret kan mediernas be-
skrivningar till och med
vara värre än själva
våldshändelsen, och
leda till att en drabbad
person i framtiden av-
står från att anmäla
våld.

Barn är mer oskyd-
dade och psykologiskt
sårbara för våld än vad
vuxna är. Detta gäller
oavsett om det rör sig
om våld i hemmet eller
krigshändelser. Om
våldet pågår under lång
tid eller upprepas kan
barn reagera känslo-
mässigt antingen med
ökad ångest och depres-
sion eller med egen
våldsbenägenhet.

En vuxen person har en egen iden-
titet som oftast kan återuppbyggas. Men
barn är inte färdigskapade och det finns
därför risk att ett upprepat våld byggs in
i barnets personlighet. Om ett sådant
barn utsätts för en hotsituation längre
fram i livet kan det reagera som vid den
ursprungliga våldshändelsen. 

När det gäller flyktingbarn från
krigsdrabbade områden räcker det inte
med att bara hjälpa föräldrarna i tron att
de ensamma ska orka stödja sina barn.

Det förmår de ofta inte eftersom de själ-
va är hårt drabbade. 

– Därför krävs särskilda insatser för
dessa barn – ett behov som tyvärr alltför
sällan beaktas.

Läkemedel får inte
ersätta lyssnandet
Abbe Schulman konstaterar att det är

tungt och plågsamt att lyssna till vålds-
offers berättelser.

– Risken finns att man avfärdar vad
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Vad är värst? Tom Häggmark pekar
på två slags våld.

– Det ena är det brutala, öppna vål-
det som uppträder i situationer i gatu-
miljön eller i samband med en liten
dispyt i restaurangkön. Någon drar
kniv och sticker ner en annan männis-
ka. Att ett ungt liv så lätt och snabbt
kan gå förlorat väcker alltid samma
upprördhet och anstöt hos sjukhusper-
sonalen.

Tom Häggmark ger rådet till unga
människor att aldrig ge sig in i dispyter
ute på stan. 

– Man vet aldrig vad som händer
och det är dumt att ta risker. Men inte
desto mindre är det varje år ett antal
unga människor som får sätta livet till
i dessa fullständigt meningslösa vålds-
dåd.

Det andra våldet som Tom Hägg-
mark har särskilt svårt för är det sadis-
tiska och grova våldet mot kvinnor.

– Våld är i stor utsträckning en
kvinnofråga, vilket ofta sägs, men
ändå görs det inte tillräckligt för dessa
kvinnor. Ofta lever de i en fullkomligt
miserabel social situation. Många åter-
kommer gång på gång till sjukvården
för att bli omplåstrade, men de har
svårt att bryta upp. Det behöver göras
mer för dem. Och nästan varje vecka
misshandlas en kvinna i Sverige till
döds.

Sjukvården ser resultatet av miss-
handeln, men det är kvinnan som mås-
te avgöra om hon vill anmäla den som
slagit till polisen. 

– Vi kan stödja med intyg, men inte
anmäla.

Ton Häggmark betonar alkoholens
stora betydelse i våldssammanhang.

– Det vilar en doft av alkohol över
all misshandel. Våldsverkare och offer
som kommer hit är ofta alkoholpåverka-
de, antingen alla eller någon av parterna.

Forskningen visar att uppskatt-
ningsvis 70–80 procent av gärnings-
männen och 40–50 procent av offren är
alkoholpåverkade vid brottstillfället.
Sambanden är dock komplexa – vålds-
brott är mycket ovanliga vid normal al-
koholkonsumtion. 

Tom Häggmark efterlyser mer ut-
bildning för sjukvårdspersonal i risk-
bedömning så att de bättre kan avgöra
risken att en patient på nytt utsätts för
våld. 

– Men jag tycker inte att vi neglige-
rar frågan eller missar patienter. Och
diskussionen hålls ständigt levande,
bl a genom att våldet är så frekvent.

Påverkad men inte förhärdad
Blir man inte förhärdad av att arbe-

ta på akuten på ett storstadssjukhus? 
– När jag kommer på morgonen och

hejar hör jag direkt på stämningen om
något speciellt inträffat under natten.

– Det behövs mycket mer av praktisk klinisk kunskap hos
alla som möter krisdrabbade människor, framhåller Abbe
Schulman, psykiater och chef för Centrum för kriskunskap,
Samhällsmedicin Syd.



de har att berätta. Som läkare kan man
bli alltför frikostig med de nya antide-
pressiva läkemedlen. Detta ser man re-
dan idag. 

– På vårdcentraler får ledsna män-
niskor ofta antidepressiva mediciner
oavsett om ledsenheten beror på sorg,
kris, traumatisering, kroppslig sjukdom
eller depression. Jag har inget emot des-
sa nya medel när de verkligen behövs,
men de får inte ersätta lyssnandet – att
någon lyssnar är för den drabbade vik-
tigare än medicinering.

Viktigt följa upp patienten
Abbe Schulman framhåller vikten av

att sjukvården följer upp den våldsut-
satta patienten, t ex genom att sjukhuset
ringer upp patienten och kallar till nytt
besök, förmedlar kontakt med brottsof-
ferjour eller för över patienten till pri-
märvården eller psykiatrisk öppenvård.

– Anledningen är att de flesta vålds-
drabbade inte orkar eller ibland skäms
och därför inte klarar att själva ta kon-
takt. 

På flertalet akutsjukhus i Sverige
finns idag särskilda psykologiska/psy-
kiatriska katastrofledningsgrupper
(PKL-grupper). Deras viktigaste upp-
gift är att tillgodose de psykologiska
hjälpbehoven hos offer, anhöriga och
andra drabbade samt berörd hälso- och
sjukvårdspersonal.

– De träder i funktion vid katastrofer
eller stora händelser som t ex morden på
Stureplan. Men det räcker inte, utan det
behöver byggas upp mycket mer kom-
petens för att hantera situationen efter
våld som drabbar den enskilda männi-
skan, sammanfattar Abbe Schulman. 

Jan Lind

Det torde vid det här laget
vara klarlagt att medievåldet
måste hållas ansvarigt för en
icke försumbar andel av våldet i
dagens samhälle, särskilt bland
ungdomar och unga vuxna. Det
skriver professor emeritus Karl
Erik Rosengren, avdelningen
för medie- och kommunika-
tionskunskap, Lunds universi-
tet, i en analytisk översikt om
samband mellan massmedievåld
och verkligt våld.

I det moderna samhället har mass-
medierna växt fram som en allt viktiga-
re sekundär socialisationsagent. Efter-
hand har underhållningen kommit att
spela en allt större roll inom massme-
dievärlden. Inom underhållningen har i
sin tur våldet kommit att spela en allt
större roll. En inte obetydlig del av da-

gens sekundära socialisation består där-
för av massmedierat underhållnings-
våld.

Debatten kring medievåld och me-
dievåldets följder har pågått under lång
tid. I princip varje nytt massmedium har
framkallat sin så kallade moraliska pa-
nik, inte sällan upprepad från land till
land [1]. Ett på sin tid uppmärksammat
svenskt fall var Nils Bejerots kampanj
mot serier och seriemagasin [2]. Televi-
sionen är inget undantag härvidlag, sna-
rare tvärtom.

I regel klingar de moraliska paniker-
na av när det nya mediet funnit sin nisch
i ett allt mera komplicerat och diversifi-
erat massmediesystem. Men för TVs
del har en ständigt pågående teknisk
och strukturell utveckling bidragit till
att oron från tid till annan fått nytt
bränsle. Mer än fallet varit med något
annat medium har televisionens konse-
kvenser för individ och samhälle disku-
terats i den allmänna debatten, liksom
den studerats inom en rad humanistiska
och samhällsvetenskapliga discipliner:
språk-, litteratur- och konstvetenskap
såväl som i psykologi, pedagogik, stats-
vetenskap och sociologi.

I ett bredare perspektiv kan man kon-
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Personalen reagerar på det som händer.
På så vis kan man inte säga att man blir
förhärdad. 

– Men påverkad – visst. Men att lag-
ra på sig svåra händelser personligen
går inte, då skulle man inte kunna fort-
sätta arbeta, förklarar Tom Häggmark.

Jan Lind

Sårskador är vanliga hos våldsoffer och
inte alltid bagatellartade. Bilden visar en

kvinna som blivit slagen med ett tillhygge
(kastrull) i hemmet.

Internationell forskarpanel enig

Massmedievåld främjar
verkligt våld i samhället

Våldet  i samhället

Författare

KARL ERIK ROSENGREN


