
 
 

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 

HK 11, 15 hp 

HT 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Det är bara en bruten käke, det läker” 

– De psykiska konsekvenserna av samhällsvåld 

 
 

”It’s only a broken jaw, it’ll heal” 

–The psychological consequences of non-domestic violence 

 

Rickard Karlsson och Isabelle Rivoire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund När offer för samhällsvåld söker vård på akutmottagningen tenderar deras psykiska 

besvär att inte uppmärksammas. Dessutom uppger sjuksköterskor att de känner sig dåligt 

förberedda och outbildade om samhällsvåld. Syfte Att belysa upplevelser och dessa psykiska 

konsekvenser hos personer som utsatts för samhällsvåld. Metod Systematisk litteraturöversikt 

över aktuellt kunskapsläge genomfördes med nio vetenskapliga artiklar. Resultat Negativa 

upplevda känslor och konsekvenser för patientens fortsatta liv var frekvent förekommande bland 

offer för samhällsvåld. Slutsats Patienter som utsatts för samhällsvåld behöver vårdmöten där 

deras psykiska skador tas omhand. Klinisk betydelse Sjuksköterskor på akuten skulle behöva 

djupare utbildning om dessa patienter för att kunna bemöta dem ur ett holistiskt perspektiv.  

Nyckelord Samhällsvåld, våldsoffer, psykiska effekter 

 

Abstract 

Background The psychological discomfort among the care seeking persons exposed to non-domestic 

violence tend to remain undetected by caregivers at the emergency care unit. Moreover, nurses state 

that they feel unprepared to deal with subjects related to non-domestic violence. Objective To 

illuminate the experiences and their psychological consequences on persons who are victims of non-

domestic violence. Method A systematic overview of existing literature on the subject was 

conducted. Nine articles published in academic journals were selected. Results Negative perceived 

feelings and consequences for the patients’ ongoing life were common among victims of non-

domestic violence. Conclusion Patients who are victims of non-domestic violence need to receive 

care for their psychological harm. Clinical impact Nurses at the emergency care unit would need to 

receive deeper knowledge during the course of their education in order to be able to care for these 

patients from a holistic perspective.  

Key words Non-domestic violence / community violence, psychological reactions, victims of 

violence. 
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INLEDNING 

Under en föreläsning med antivåldsgruppen från Södersjukhuset, gavs vi en inblick i det gatuvåld 

som förekommer i Stockholm samt vilka konsekvenserna är. Vi upplevde att fokus låg kring 

personernas fysiska skador vilket väckte ett intresse hos oss att utforska det psykiska lidandet 

efter misshandel. 

  

BAKGRUND 

Definition av våld 

Definitionen av vad våld är skiljer sig världen över. Kulturell betingning och sociala normer är 

faktorer som avgör när handlingar definieras som våld (World Health Organization, 2002). 

Begreppets betydelse kan och har ändrats av den samtid vi lever i, till exempel ansågs aga inom 

skolvärlden vara endast en disciplinåtgärd för inte alls länge sedan (World Health Organization, 

2002). 

World Health Organization (1996) definierar våld som: 

”The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, 

another person, or against a group or community, that either results in or has a high 

likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or 

deprivation.”  

 

Denna definition av våld har av WHO delats in i tre delar: självskadevåld, mellanmänskligt våld 

och kollektivt våld. Begreppet mellanmänskligt våld definieras som våldsutövande av eller på en 

enskild person eller liten grupp individer. Mellanmänskligt våld delas vidare av WHO in i 

ytterligare två delar: våld i nära relationer samt samhällsvåld. Till våld i nära relationer inräknas 

utnyttjande av barn, våld mellan familjemedlemmar eller misshandel av partner. Kriterier för 

samhällsvåld lyder: ”Violence between individuals who are unrelated, and who may or may not 

know each other, generally taking place outside the home” (World Health Organization, 2002). 

Samhällsvåld inkluderar våldtäkt, planlösa våldsdåd samt misshandel i skola, på arbetsplatser 
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eller på gatan mellan främlingar eller personer som eventuellt känner varandra (World Health 

Organization, 2002). 

Begreppet samhällsvåld som används i föreliggande uppsats är en egen definition som inspirerats 

av WHO’s definition. Vid vidare läsning skall samhällsvåld, tolkas som våld utanför hemmet 

mellan personer som inte har någon relation till varandra, exkluderat våldtäkt och annat sexuellt 

våld. 

Brottsstatistik 

WHO (2002), beskriver att problem finns att mäta våld då en stor del aldrig kommer till 

myndigheters kännedom. I Sverige 2012 anmäldes 87 100 misshandelsbrott men mörkertalet 

bland misshandelsfallen är enligt Färdeman, Hvitfeldt & Irlander (2013) stort då ytterst få av 

brotten faktiskt anmäls. Gärningspersonerna är oftast män och misshandeln sker ofta under 

alkohol och drogpåverkan (Brottsförebyggande rådet, 2012). I Statistiska centralbyråns 

offerundersökning året 2008-2009 uppgav 185 000 personer ha tillfogats våld av den grad att det 

vållat kroppsskada eller märken. Sjuttio tusen personer uppgav att de tvingats söka vård efter 

sviterna av våldet (Statistiska centralbyrån, 2011). Det faktiska antal som utsatts för misshandel 

har under senaste decenniet inte ökat nämnvärt, däremot ses en ökning i antal anmälda 

misshandelsbrott (Brottsförebyggande rådet, 2012). 

Socialstyrelsens patientregister ger en statistiskt säker bild över antalet våldsoffer som skrivs in i 

slutenvård men säger inget om patienter som enbart behandlats i öppenvård. Södersjukhuset 

(2008) skriver i en rapport att patienter färdigbehandlas redan på akuten eller skickas hem i 

väntan på senare behandling och faller därför utanför statistiken. Vidare beskriver Södersjukhuset 

att det finns problem med att förlita sig på brottsstatistik och offerundersökningar. Vissa offer vill 

inte berätta om det inträffade av rädsla för repressalier, för att de skäms eller för att själva varit 

medverkande till att bli misshandlad (Södersjukhuset, 2008). Detta konfirmerar 

brottsförebyggande rådets antagande att mörkertalet bland misshandelsfallen är stort. 



7 

 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan skall tillgodose patientens fysiska, psykiska samt sociala, kulturella och andliga 

omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Att se till en människas fysiskt levda kropp, själ och 

andlighet är att se människan ur ett holistiskt perspektiv (Willman, 2009). 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010), är vårdarens huvuduppgift att främja människors hälsa. 

Författarna förklarar att hälsa är ett debatterat område men att det finns en enad filosofi att hälsa 

är så mycket mer komplext än en upplevelse av frånvarande sjukdom. Hälsa är en upplevelse som 

endast kan förnimmas av den enskilda personen och dennes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 

2010). Krug, Mercy, Dahlberg & Zwi (2002), menar att vården har ett ansvar att minska 

allvarlighetsgraden och durationen av såväl fysiska samt psykiska inverkningar på hälsan efter 

misshandel. 

Omhändertagande av våldsoffer 

Personer som utsatts för fysiskt våld söker sig i första hand till akutmottagningen. Personalen på 

akutmottagningen ansvarar för att identifiera och uppmärksamma patienten som utsatts för 

misshandelsbrott. Identifieras inte dessa patienter på akuten riskerar de att bli förbisedda, 

feldiagnostiserade och vårdade på ett otillräckligt vis (Linnarsson, Benzein, Årestedt & 

Erlingsson, 2012). Linnarsson et al. (2012), har undersökt beredskapen att ta hand om våldsoffer 

på akutmottagningar i Sverige. Resultaten visar att en femtedel av landstingen saknar riktlinjer 

för omhändertagande av våldsutsatta. Där riktlinjer fanns var de specifikt inriktade på kvinnor 

och barn som utsatts för våld av nära anhörig. På flertalet (83 procent) akutmottagningar fanns 

checklistor, kontaktinformation, rutiner och vårdplaner för våldsutsatta patienter och de var 

uteslutande riktade mot kvinnor och barn som utsatts för våld av nära anhörig. 

I en amerikansk undersökning (Breakey, Wolf, & Kenneally Nicholas, 2001) framkom att 

majoriteten av sjuksköterskorna (83 procent) upplevde sig sakna utbildning om våld i samhället. 

Mindre än 1/10 hade under sin utbildning till sjuksköterska haft med våld som en integrerad del i 

kurserna. Mer än hälften uppgav sig sakna vetskap om vilka behandlingar som finns för patienter 

som ligger på sjukhus sekundärt till våld de utsatts för (Breakey, Wolf & Kenneally Nicholas, 

2001). Vi har sökt motsvarande studier från Sverige men ej funnit detta. I södersjukhusets rapport 
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Storstadsvåld (2008), beskrivs hur de psykiska konsekvenser som uppstår i samband med 

misshandel lätt glöms bort när vårdpersonal missar att se hela människan. Studier har visat på att 

även vid de tillfällen som patienter lider mycket allvarliga fysiska skador är de psykiska 

effekterna ett större hot mot patientens upplevda hälsa och upplevda livskvalitet (Södersjukhuset, 

2008). 

Psykiska reaktioner 

Förutom de, ibland livslånga, fysiska skador som kan uppkomma efter misshandel och våld löper 

våldsoffer en ökad risk för psykiska sviter (World Health Organization, 2002). En vanlig 

konsekvens bland personer som utsatts för våld eller hot är akut stressyndrom (ASD) och 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (Ottosson, 2009).  

När begreppet PTSD först myntades ansågs diagnosen endast relaterad till krigserfarenheter. 

Utvecklingen har dock gått framåt och idag anses alla former av trauman kunna föranleda 

tillståndet (SBU, 2005). PTSD och ASD har en likartad symptombild som innefattar bland annat 

sömnbesvär, koncentrationssvårigheter, irritabilitet och återkommande obehagliga minnesbilder. 

Skillnaden är att ASD uppkommer tidigare i anslutning till händelsen och varar under en kortare 

period än PTSD. För att diagnostiseras med ASD krävs dessutom att dissociativa symptom finns 

närvarande. Dissociativa symptom innebär att personen till exempel upplever overklighetskänsla, 

minnesluckor från vissa delar av traumat, likgiltighet och känslan av att vara omtöcknad. 

(American Psychiatric Association, 2002). 

I en studie av Haagsma, Polinder, Olff, Toet, Bonsel och van Beeck, (2012) sågs att patienter som 

sökt vård för fysiska skador efter våld eller trauma och samtidigt visat tecken på en begynnande 

stressreaktion senare uppmätte en sänkt hälsorelaterad livskvalitet. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Samhällsvåld är ett samhällsproblem och det finns ett mörkertal i statistiken bland de 

våldsutsatta. För utsatta patienters fortsatta liv innebär psykiska skador för minskad livskvalitet 

och om patienten skall vårdas som en helhet räcker det inte att bara se till dennes fysiska skador. 



9 

 

 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning skall sjuksköterskan arbeta utifrån ett perspektiv 

som ser till patientens helhet. Studier har dock visat att när personer som utsatts för samhällsvåld 

sökt vård har för det mesta enbart deras fysiska skador uppmärksammats av sjukvårdspersonalen.  

SYFTE 

Att belysa upplevelser och dess psykiska konsekvenser hos personer som utsatts för 

samhällsvåld. 

METOD 

Design 

Designen för denna uppsats är en systematisk litteraturöversikt. Enligt Rosén (2012) är 

systematisk litteraturöversikt en design som utifrån en specifik frågeställning och genom 

systematisk granskning av vetenskaplig litteratur ger en bild av den aktuella forskning som finns.  

Den systematiska granskningen skall, för att säkerställa god tillförlitlighet i forskningen till 

exempel innehålla tydliga urvalskriterier, tillvägagångsätt för sökning av data samt 

kvalitetsgranskning av funnen vetenskaplig litteratur (Rosén, 2012). 

Urval 

Inklusionskriterier för denna uppsats är kvalitativa och kvantitativa studier som undersökt 

upplevelser hos människor som utsatts för samhällsvåld. Här sattes en gräns på max tio år sedan 

artikeln publicerades. Studier med fokus på sexuellt våld och våld i nära relationer exkluderades i 

urvalsprocessen. Totalt nio vetenskapliga artiklar varav sju kvantitativa och två kvalitativa studier 

inkluderades. Den nionde artikeln är en sekundärkälla och återfinns därför inte i sökmatrisen. De 

kvantitativa studierna har undersökt förekomst av känslor, upplevelser och dess konsekvenser för 

personen som utsatts för våldet. Studierna med kvalitativ design beskriver de upplevelser och 

känslor som tas upp i de kvantitativa studierna och ger en röst åt människorna bakom siffrorna. 
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Datainsamling 

För sökning av artiklar användes databaserna CINAHL, MEDLINE, Academic Search Elite och 

AMED.  Åtkomst till databaserna skedde genom EBSCO (tabell 1.). 

Tabell 1. Sökmatris 

Datum Databas Sökord Begränsningar 
Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal artiklar 

vars abstract 

passar syftet 

Referensnr 

130823 
CINAHL with Full 

Text, MEDLINE 

health impact AND 

violence 
Full text 15 9 3   

130823 

CINAHL with Full 

Text, MEDLINE, 

AMED, Academic 

search elite 

AB nurse AND TX 

trauma AND AB 

victims of violence 

AB=Abstract 

TX= All Text 
9 5 2   

130823 

CINAHL with Full 

Text, MEDLINE, 

AMED, Academic 

search elite 

TI violence AND AB 

mental illness AND AB 

nurse  

TI= Title              

AB= Abstract 
10 1 0   

130827 

CINAHL with Full 

Text, MEDLINE, 

AMED, Academic 

search elite 

TI post-traumatic stress 

AND TI non-domestic  

violence 

TI= Title 3 3 3 2, 4, 5 

130829 

CINAHL with Full 

Text, MEDLINE, 

AMED, Academic 

search elite 

crime victims AND 

psychosocial factors 

AND life experiences 

  13 2 1 3 

130909 

CINAHL with Full 

Text, MEDLINE, 

AMED, Academic 

search elite 

victims of violent crime 

Endast 

academic 

journal  

371 61 32 1, 2, 6, 7, 8 

130916 

CINAHL with Full 

Text, MEDLINE, 

AMED, Academic 

search elite 

AB victims of violence 

AND TX emergency 

department NOT AB 

sexual 

AB=Abstract 

TX= All text 
61 5 2   

 

Referensnummer mellan 1-8 motsvarar artiklarna som finns sammanställda i artikelmatrisen 

(bilaga 1).  

Vid artikelsökning i EBSCO användes tesaurusen MeSH på KI’s hemsida (http://mesh.kib.ki.se). 

En tesaurus är en hierarkisk och begränsad struktur av vilka termer som används i en databas för 

att ge bättre sökfunktion (Östlundh, 2012). 

http://mesh.kib.ki.se/
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Rubrikerna på de funna artiklarna lästes och när en, för denna studie, intressant rubrik hittades 

lästes även artikelns abstract. De artiklar med ett abstract som motsvarade denna studies syfte, 

och fanns i fulltext, skrevs ut direkt. Även artiklar med otydliga abstract skrevs ut för en djupare 

granskning av textens innehåll. Via Libris (http://libris.kb.se) letades de artiklar ut som Röda 

Korsets högskola inte kunde tillhandahålla. Dessa skrevs sedan ut från KTH:s bibliotek. 

Artiklarnas resultat vägdes mot denna studies syfte och därefter återstod åtta artiklar. 

Bland de åtta artiklarna som hittades vid databassökningen genomsöktes varje artikels 

referenslista efter titelrubriker som antydde att kunna vara av intresse för vår studie.  Fem källor 

bedömdes vara utav intresse och sökning på dess titlar och författare gjordes sedan i samtliga 

databaser tillgängliga på EBSCO.  Av fem sökta artiklar återfanns endast tre på EBSCO. Tre 

artiklars abstrakt lästes varpå endast en artikel återstod som vi ansåg fyllde vår studies syfte.  

Artikel 9 (Elklit & Brink, 2004) i bilaga 1 är således en sekundärkälla som hittats i Johansen, 

Wahl, Eilertsen och Weisaeth (2007).  

Kvalitetsanalys 

De nio artiklarna granskades alla med Röda Korsets granskningsmall för vetenskapliga artiklar 

(bilaga 2). Mallen är utformad på ett sätt som gör att den kan användas på både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Således valde vi att använda den på samtliga vetenskapliga artiklar. Alla 

artiklar visade efter granskningen innehålla tydligt beskrivna metodavsnitt. Dessutom fanns 

tydlig koppling mellan syfte, metod och resultat. I samtliga artiklar beskrivs ett etiskt 

godkännande eller hur forskarna själva har reflekterat över och arbetat med ett etiskt 

förhållningssätt. Artiklar som uppfyllde granskningsmallen på samtliga punkter benämndes som 

hög kvalitet. De med enstaka brister graderade vi som medel kvalitet. Inga artiklar i vårt urval 

hade betydande brister, alltså behövdes ingen exkludering av artiklar med låg kvalitet göras. 

Därigenom beslutades med hjälp av granskningsmallen att artiklarna uppfyllde kraven för god 

forskning.  

http://libris.kb.se/
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Dataanalys 

Alla nio artiklar lästes grundligt två gånger av vardera uppsatsförfattaren och en artikelmatris 

skrevs (bilaga 1). I varje artikels resultat markerades de känslor och konsekvenser som studierna 

funnit. Vi valde att börja med analysen av upplevda känslor. Samtliga begrepp som beskrev 

känslor översattes från engelska till svenska och skrevs ned i ett dokument. Känslobegreppen 

som nedtecknats i dokumentet jämfördes i sin kontext mellan artiklarna och vävdes efter långa 

diskussioner ihop till övergripande känslor. I begreppet rädsla ingår till exempel rädslan att dö, 

rädslan att få svåra skador och ej närmare specificerad rädsla. De bearbetade känslobegreppen 

grupperades under upplevda känslor i tre kategorier och infogades i en krysstabell (tabell 2) för 

tydligare överskådlighet.  

Nästa steg i processen blev att på liknande sätt som vid analysen av känslor, diskutera och 

gruppera de konsekvenser för patientens fortsatta liv som studierna funnit. Vi fann fyra kategorier 

som visade på olika typer av konsekvenser hos personer som utsatts för samhällsvåld. Dessa 

kategorier skrevs in under konsekvenser för patientens fortsatta liv i tabell 2. Krysstabellen 

användes sedan för att presentera fynden under vardera kategori. Med utgångspunkt i en kategori 

i taget lästes berörda artiklar igen och slutsatser drogs efter diskussioner om likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat. 
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Tabell 2. 

 UPPLEVDA KÄNSLOR KONSEKVENSER FÖR PATIENTENS FORTSATTA LIV 

Referens-

nummer 

Rädsla 

Ilska 

Chock  

Ångest 

Skuld 

Skam 

Hjälplöshet 

Overklighets-

känsla 

Kvardröjande 

negativa 

känslor 

Riskfaktorer 

för 

utvecklandet 

av PTSD 

Förändringar 

i vardagen 

 

Självrapporterad 

hälsa & 

Livskvalitet 

 

1 X       

2 X X X  X   

3 X X X X  X  

4 X  X     

5       X 

6 X X X     

7 X X      

8       X 

9 X X X  X X  

 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011), förklarar att det finns två etiska ställningstaganden inom forskning, 

forskningsetik och forskaretik. Forskningsetiken är inriktad på de etiska ställningstaganden som 

görs gentemot de medverkande i studierna och forskaretiken som riktar sig till de etiska 

aspekterna forskare emellan som relationen till forskningsprocessen som sådan. I denna 

litteraturstudie används endast rapporter som uppvisar anonymitet i studierna. Vid översättning 

av engelsk litteratur översattes språket ordagrant och korrekt, vid minsta tvekan användes 

engelsk-svenskt lexikon. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras under två teman. Inledningsvis redovisas de känslor som människor 

upplevt till följd och i samband med samhällsvåld samt de faktorer som påverkat uppkomsten av 

dessa känslor. Sist beskrivs vilka konsekvenser detta våld kan ge på personens fortsatta liv. 

Upplevda känslor 

Rädsla, ilska & chock 

I Johansen, Wahl och Weisaeth (2008) upplevde 39 procent av personerna att deras liv var i fara, 

22 procent i samma studie angav en rädsla för att bli mycket svårt skadad. Bland de personer som 

i studien uttryckt rädsla för sitt liv fanns i 64 procent av fallen ett vapen involverat under 

överfallet. Också Burcar och Åkerström (2009) fann hos sina deltagare att det var vapnet i sig 

som avgjorde om personen kände rädsla och inte uttalade hot i samband med överfallet. 

 

Ett exempel på hur rädsla för sitt liv kan upplevas under misshandeln ses i en studie av 

McBrearty (2011): 

“I knew I had to get up off the floor because if I stayed there I’d be finished. It was just a 

matter of … survival…” (McBrearty, 2011). 

 

Nedan följer ett till citat från studien: 

 “At one stage I literally did think this was it… it wasn’t particularly the place I wanted to 

see my last few minutes…” (McBrearty, 2011). 

En upplevelse av chock förekommer som en känsla i anslutning till samhällsvåld i flera av 

studierna (Elklit & Brink, 2004; Johansen, Wahl & Weisaeth, 2008). Att befinna sig i chock 

uppmärksammades av McBrearty (2011) som ett stadie av fullständig paralysering. Deltagare 

som upplevt chock hade i hög grad blivit oprovocerat attackerade och kvinnor var i majoritet 

bland de som uttryckte chockkänsla. En ökad förekomst av chock bland kvinnor sågs även i 

Johansen, Wahl och Weisaeths studie. 

Ilska sågs närvara hos 45 procent av våldsoffren och var bland deltagarna i studien den första 
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känsla som upplevdes (Johansen, Wahl & Weisaeth, 2008). I Burcar och Åkerströms (2009) 

studie exemplifieras ilska hos en person som utsatts för samhällsvåld i följande citat: 

 ”…hits me one more time in the head and then I get really annoyed and so I grab him and 

simply push him out…” (Burcar & Åkerström, 2009). 

 

Vidare såg Johansen Wahl och Weisaeth (2008) att ilskan i många fall upphörde snabbt och 

ersattes av chock när allvaret i situationen stod klart för den attackerade personen. Emellertid 

återfick dock flera av våldsoffren känslan av ilska en tid efter överfallet. Att ilskan återkommer 

en tid efter överfallet kan också ses i Orth, Montada och Maerckers (2006) studie. De såg hos sin 

population en ilska som tog sig form i hämndlystenhet. Orth et al. menar att lusten att hämnas 

inte existerade utan en underliggande ilska.   

Ångest, skuld & skam 

Ångest var, i Johansen, Wahl och Weisaeth (2008) studie den vanligaste känslan under överfallet 

och drabbade drygt hälften av personerna i studien, en högre förekomst av ångest sågs bland de 

kvinnliga deltagarna än hos de manliga. I Elklit och Brinks studie (2004) beskyllde 13 procent av 

deltagarna sig själva för våldet de utsatts för. 

En person beskriver sin upplevelse av skuld och skam på följande sätt; 

“Maybe it was my fault you know what happened, maybe could I have done it 

differently” “...maybe I was being a bit too careless walking around by myself…” 

(McBrearty, 2011). 

Skam över hur man hanterat situationen visar sig i intervjuerna med deltagare i Burcar och 

Åkerströms (2009) studie. Forskarna förklarar hur respondenterna fann det viktigt att förklara 

varför de agerat som de gjort, till exempel ej gjort motstånd. 

“...it was not that I was defenceless in the situation when I met him it was just that I had 

two bags on my back and I was very tired.” (Burcar & Åkerström, 2009). 

“...I didn’t know if I was going to run or not because...he never said that he was going to 

kill us but he said he was going to stab us…” (Burcar & Åkerström, 2009). 
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Johansen, Wahl, Eilertsen, Hanestad och Weisaeth (2006) såg att uttalade hot var den främsta 

orsaken till den misshandlades ångest. Typ av fysisk skada samt allvarlighetsgrad av skada visade 

sig inte påverka huruvida studiedeltagarna upplevde ångest eller inte. 

Hjälplöshet & overklighetskänsla  

Känsla av hjälplöshet förekom hos över häften av de deltagande i Elklit och Brinks (2004) studie.  

Hjälplöshetskänslan i det akuta skeendet tog sig för två personer i McBreartys undersökning 

uttryck i att de återgick till barnstadiet. Den hjälplösa känslan under attacken beskrevs av ett 

våldsoffer fortlöpa även under vistelsen på sjukhuset där sjuksköterskan snarare sågs inneha en 

mammaroll än ställning som sjuksköterska. 

McBrearty (2011) fann att fem av nio våldsoffer upplevde overklighetskänsla och beskriver 

också hur överfallet minns som i en dimma; 

“..my first reaction was a disbelief you know this isn’t happening… The whole thing was 

just a sort of fog of disbelief.” (McBrearty, 2011). 

Konsekvenser för patientens fortsatta liv 

Kvardröjande negativa känslor 

En långvarig ilska innebar negativa konsekvenser för en av McBreartys (2011) respondenter då 

känslan blev ett hinder för att gå vidare i livet. Deltagare i studien berättar t.ex. hur fysiska ärr i 

ansiktet gör att de känner en ilska och blir påminda om överfallet varje gång de ser sig i spegeln. 

Även upplevd rädsla kan påverka människors liv långt efter samhällsvåldsattacken. En person i 

McBreartys (2011) studie uttrycker sin rädsla för att anmäla gärningsmannen och ens kunna gå ut 

som: 

“I’m afraid because when I go out his friends will get me”. (McBrearty, 2011) 

  

Riskfaktorer för utvecklandet av PTSD 

I Elklit och Brinks (2004) studie fann man ett samband mellan ärr och fysisk smärta med senare 

uppkomst av PTSD. Samband kunde ej visas för senare PTSD-diagnos i relation till kön, 

arbetssituation, nationalitet, relation till förövaren, skadepoäng på akuten, förändringar i socialt 

nätverk eller boplats, att skylla på andra eller nyligen inträffade livshändelser.  
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En annan studie kom fram till att känslan av att vara hotad till livet var den främsta faktorn för 

om personen senare utvecklar PTSD (Johansen, Wahl, Eilertsen, Hanestad & Weisaeth, 2006). 

Dessutom fann de att ångest och depression kunde föranleda PTSD samt att kvinnor hade en 

förhöjd risk att drabbas av PTSD även om de utsatts för samma typ av våld som männen i 

populationen. 

Förändringar i vardagen 

I Elklit och Brinks (2004) sexmånadersuppföljning i studien uppgav 12 procent av deltagarna att 

de flyttat till följd av överfallet. Vidare redovisar författarna att 22 procent av deltagarna 

upplevde förändringar i socialt liv och nätverk. 

Deltagare i McBreartys (2011) intervjustudie som upplevt ångest i anslutning till överfallet 

drabbades senare av beteendeförändringar. Dessa beteendeförändringar tog sig bland annat 

uttryck i social isolering och överdriven vaksamhet mot omgivningen. I intervjuer med 

McBrearty (2011), berättar patienter att de på grund av oron att utsättas igen blivit begränsade i 

sin vardag och tvingats avstå från saker de tidigare gjorde i sina liv. De vågar inte gå ut på egen 

hand, undviker platser som påminner om händelsen och tar taxi till platser de tidigare brukade 

promenera till. En person förklarar att hon till följd av händelsen inte längre kände sig trygg i 

området hon bodde i utan flyttade därifrån. 

Självrapporterad hälsa & Livskvalitet 

Olofsson, Lindqvist, Shaw och Danielsson (2012), har i sin undersökning mätt långtidseffekter 

hos personer som utsatts för våld i tidig vuxen ålder. Författarna fann att personer som utsatts för 

våld uppvisade en låg självrapporterad hälsa och högre sjukdomsbörda i jämförelse med de som 

inte upplevt våld. Forskarna såg också att sambandet var tydligare för kvinnor än för män. 

 

Johansen, Wahl, Eilertsen, Weisaeth och Hanestad (2007), har i sin undersökning sett att personer 

med risk för eller trolig PTSD uppmätte lägre livskvalitet än gruppen med ej trolig PTSD. Detta 

samband sågs även tre och tolv månader efter överfallet. Tidigare erfarenhet av våld, upplevt hot, 

allvarlighetsgrad av skada eller samboende hade inget samband med lägre livskvalitet.  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Ambitionen och intresset var inledningsvis att förkovra oss i kvalitativa studier men det visade 

sig problematiskt att finna tillräckligt av den typen av studier. Av denna anledning har vi 

kombinerat kvalitativa och kvantitativa studier. Förr ansågs det inte vara korrekt att jämföra eller 

sammanställa resultat från studier med olika ansats. Idag finns dock en mer accepterande syn på 

att kombinera kvalitativ data med kvantitativ (Bryman, 2011). De kvantitativa bidrar med vetskap 

om ett problems spridning och är dessutom ofta noggrann med att testa confounding effects. Detta 

är, om än begränsat av forskarens förförståelse, en möjlighet att visa flera dimensioner och 

ifrågasätta eller validera de egna slutsatserna. Den kvalitativa studiens uppgift blir istället att ge 

utrymme för mer målande beskrivningar och mer personliga och komplexa bilder av en 

företeelse. Utan dessa mänskliga bilder skulle beskrivningen av verkligheten och hälsotillstånd 

bli platt och faktiskt lite osann anser vi. 

 

Vid datainsamlingen blev vi snart varse om att konsensusbegrepp saknades för att beskriva 

samhällsvåld. Forskare använde olika termer och dessutom olika variabler för inkludering under 

begreppet. Exempel på begrepp var: non-domestic violence, community violence, street violence, 

gangs and youth violence. Det kunde inte skönjas någon geografisk eller tidsmässig variabel som 

kunde förklara begreppsförvirringen. Bristen på konsensusbegrepp inom ämnet vi valt har med 

all säkerhet påverkat resultatet då risken är stor att vi missat relevanta artiklar för att de inte kom 

upp vid sökningarna som gjordes. Vidare har EBSCO antagligen på flera sätt påverkat resultatet i 

denna studie för att databasen ger intryck av att vara välsorterad men samtidigt är långt ifrån alla 

artiklar inlagda med alla attribut.  

 

En del artiklar hade delar av sin population som utsatts för annat än samhällsvåld, men då 

författarna inte gjorde skillnad i sina resultat på vilket våld de utsatts för beslutade vi att deras 

resultat var relevanta för vår studie. Exempelvis Orth, Montada och Maerckers (2006) studie där 

nästan hälften av deltagarna hade utsatts för sexuellt våld. Det var något vi undvek vid sökning av 

artiklar men som vi sedan fick acceptera som en godtagbar källa eftersom de inte gjorde skillnad i 

sitt resultat efter vilket våld deltagarna utsatts för. Det hela försvårade överskådligheten och 



19 

 

 

resulterade i sökningsresultat där forskarna inkluderade olika typer av våld i sina studier. Detta 

kan ses som en svaghet i denna studie eftersom målet var att se personers upplevelser av just 

samhällsvåld. Å andra sidan medför det för oss en bekräftelse på att upplevelser vi funnit av olika 

typer av våld inte heller behöver skilja sig nämnvärt åt. Därigenom medvetandegjordes vi om hur 

människor reagerar när de utsätts för våld, oberoende typ av våld. 

 

Vid artikelsökningen påverkades vi av att Röda Korsets Högskola inte hade tillgång till de 

databaser där artiklar av intresse fanns. Intressanta artiklar som vi via Libris kunde se fanns att 

tillgå via KTH användes i första hand på grund av nära avstånd till deras bibliotek. För att få ett 

mer representativt underlag till studien hade vi kunnat åka till Karolinska Institutets bibliotek för 

ytterligare tre artiklar. För att finna ännu bättre artiklar hade vi till exempel kunnat gå igenom alla 

bakgrundsartiklars referenslistor och sedan vidare på nästa artiklars referenser i en outtömlig 

källa av kunskap. 

Något som i vår studie kan ses som en brist är att fyra av artiklarna i stort sett har samma 

författare. Forskarna har dock arbetat med olika syften i varje studie och skiljer sig därmed åt. 

 

Resultatdiskussion 

Uppsatsens huvudfynd är att de vanligaste upplevda känslorna hos personer som utsatts för 

samhällsvåld är rädsla, ilska, chock, ångest, skuld, skam, hjälplöshet och overklighetskänsla. 

Vidare fann vi att konsekvenser som studierna hittat inkluderade kvardröjande negativa känslor, 

PTSD, förändringar i vardagen, låg självrapporterad hälsa, hög sjukdomsbörda och nedsatt 

livskvalitet.   

Alla studier i föreliggande studie är från europeiska länder, sju av dem är dessutom från norden. 

Vi har diskuterat vilken effekt det kan ha medfört på resultatet. Det hade varit mer universellt och 

heltäckande om vi funnit publikationer från flera världsdelar, samtidigt skulle det kunna innebära 

att få studier på ämnet görs utanför Europa. Vår studie får härigenom en styrka av att vara 

representativ för i huvudsak nordiska förhållanden.  
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Konsekvenser för patientens liv 

Att tänka på hela människan och därigenom hela dennes liv blir aktuellt med resultatet över 

konsekvenser för personens fortsatta liv.  

Människans behov kan förklaras i fem steg utifrån Maslows behovspyramid (Lepp, 2009) där 

grundbehoven utgör pyramidens bas. Längst ner i pyramiden ses människans fysiologiska behov 

som exempelvis mat och sömn. Steg två i pyramiden benämns som trygghetsbehovet som innebär 

möjligheten för människan att känna sig trygg och säker och inte behöva vara rädd (Lepp, 2009). 

Att offren känner en långsiktig rädsla och otrygghet gör att de placerar sig på det andra steget i 

Maslows behovspyramid. Detta kan innebära svårigheter för dessa personer att uppnå en fullgod 

hälsa då Lepp (2009), menar att en individs basbehov först måste uppfyllas. 

 

Coping är en individs förmåga och sätt att hantera en allvarlig livsupplevelse (Antonovsky, 

2005). Harris-Kalfoss (2011), förklarar hur undermedvetna försvarsmekanismer skapar ett skydd 

mot omvärlden genom att antingen lösa svårigheter eller tränga bort dem. Författaren 

vidareutvecklar begreppet genom att resonera kring olika typer av copingstilar (medfödda) och 

copingstrategier (förvärvade). Bland annat nämner hon en copingstil där rädsla leder till ett 

medvetet undvikande av problemet eller situationen. För några personer i artiklarna i vår studie 

förvandlades platsen som varit deras trygghet till en hotfull miljö som de kände sig tvungna att 

lämna. Att flytta och skapa sig en trygg miljö kan ses som en copingstrategi för att uppfylla detta 

mänskliga behov. 

 

Våra resultat visar på att personer som uppgett PTSD-symptom efter samhällsvåld till skillnad 

från de personer som inte uppvisar PTSD-symtom har en nedsatt livskvalitet. Detta konfirmerar 

Haagsmas et al. (2012), påstående att graden av den fysiska skadan i sig inte orsakar nedsatt 

hälsorelaterad livskvalitet. I denna uppsats resultat var känslan av att vara hotad till livet, chock 

samt dissociation bland de mest förekommande känslorna. Samma känslor visade sig i studierna 

vara kopplade till att senare utveckla PTSD.  

Känslor & könsroller 

Ett intressant bifynd till vår studie är att männen i intervjustudien av Burcar och Åkerström 

(2009) gärna ger ett intryck av att det de utsatts för inte var så farligt. De upplever misshandeln 
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som ett slag mot manligheten och den vill de skydda genom att ignorera effekten av överfallet. 

Mot denna bakgrund tror vi att det finns en risk att män inte uppmärksammas på det emotionella 

planet då de själva förringar sin upplevelse av överfallen. Nationella riktlinjer för vården rörande 

våldsutsatta implementeras i huvudsak på kvinnor och barn (Linnarsson et al. 2012). Om män 

redan på akuten förringar sina känslor kan det kanske innebära att sjuksköterskor inte ser 

männens emotionella behov. 

I en studie (Johansen, Wahl, Eilertsen, Hanestad & Weisaeth, 2006) i vårt resultat sågs att 

kvinnor i högre grad än män utvecklar PTSD och dissociativa känslor vid utsatthet för samma typ 

av våld. Detta påstående stöds av Kilpatrick och Acierno (2003), som också sett att kvinnor 

drabbas av PTSD i högre utsträckning än män. En teori beskriven av Andrews, Brewin och Rose 

(2003), är att kvinnors ökade förekomst av PTSD är relaterat till socialt stöd i högre utsträckning 

än det är för män. Forskning har visat att kvinnor framförallt påverkas mycket negativt av bristen 

på socialt stöd. Denna relation har enligt författarna inte setts hos män. 

Sjuksköterskans roll 

Som vi skrev om i bakgrunden finns tendenser till att personer som utsatts för våld inte tas 

omhand på ett önskvärt sätt ur ett helhetsperspektiv. Därigenom riskerar deras psykiska skador att 

missas. Som resultat kunde vi visa att effekterna är många och till stor del liknar effekter av andra 

typer av våld. Detta betyder att de riktlinjer för omhändertagande av våldsoffer som idag finns 

och används på kvinnor och barn skulle kunna användas för fler.  

 

Haagsma et al. (2012), efterlyser en förbättring av riktlinjer på akutvårdsmottagningar för att 

uppfylla behovet av tidig diagnos och vård av psykiska symptom efter misshandel.  

Tidig psykisk vård är det viktigaste som vården kan bidra med för att förebygga nedsatt psykisk 

hälsa hos patienter som utsatts för våld anser Tanskanen, Hintikka, Honkalampi, Haatainen, 

Koivumaa-Honkanen och Viinamäki, (2004). De framhåller att vårdpersonal som rutin bör fråga 

om och dokumentera i patientens journal om denne utsatts för traumatiska händelser. Denna 

uppsats författare håller med eftersom våra resultat visat att de psykiska symptomen kan dröja 

innan de visar sig. Om det då dokumenterats i journalen kan det underlätta när patienten söker 

vård senare på exempelvis en vårdcentral (förutsatt att de har samma journalsystem och 

behörighet).  
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SLUTSATS 

Samhällsvåld kan orsaka upplevelser såsom ilska, rädsla och skam hos den som utsatts. Offren 

kan dessutom uppleva konsekvenser på hela deras liv. Till exempel påverkas personens hälsa 

negativt och posttraumatiskt stressyndrom är inte ovanligt. Att det finns tendenser till att kvinnor 

och män reagerar olika på våld kan innebära att de vill bli bemötta på olika sätt. Patienter som 

utsatts för samhällsvåld behöver således vårdmöten där deras psykiska skador tas omhand. 

Klinisk Betydelse 

Ämnet samhällsvåld är av relevans för vårdvetenskapen på grund av att hälsa, med sin 

komplexitet, tillhör grundpelaren i omvårdnaden och vårdvetenskapen. Att uppmärksamma 

samhällsvåldsoffers känslor i ett tidigt stadie, kan förhindra att en ond spiral av alkohol, 

misshandel, social isolering och hemmavarande uppstår. Förhoppningen är att sjuksköterskor 

som tar del av uppsatsen skall ges en inblick i vikten av att uppmärksamma alla våldsoffer. 

Denna uppsats författare tror att vården av samhällsvåldsutsatta kan förbättrats om fler 

konsekvenser än de fysiska skadorna blir belysta för sjuksköterskor som skall vårda denna 

patientgrupp.  I och med denna inblick hoppas vi att sjuksköterskor i framtiden skall jobba för en 

jämlik vård där alla människor ges samma möjligheter att uppnå fullgod hälsa. 

Förslag på vidare forskning 

Vid datainsamlingen till uppsatsen visade sig studier om sexuellt våld och våld i nära relationer 

dominera fältet. Mot den bakgrunden behövs fler studier som tar upp andra former av våld. 

Framförallt efterlyses kvalitativa studier i ämnet, då patientgruppen behöver få sin röst hörd. 

Vidare saknas studier på skillnader i psykiska besvär relaterat till ålder. Det hade varit intressant 

att veta hur olika åldersgrupper påverkas av våld. 

Alkohol och droger är vanligt förekommande ingredienser i samhällsvåld (Brottsförebyggande 

rådet, 2013). Trots det har ingen av de artiklar vi läst undersökt om psykiska men eller känslor 

efter samhällsvåld orsakat ett framtida missbruk hos offret. Personer har dock, enligt Ottosson 

(2009), visat sig dämpa symptom av PTSD genom exempelvis social isolering samt 

självmedicinering med missbruksproblematik som följd. Kombinationen av önskan att vilja 

hämnas, alkohol och droger kan möjligen bli en ond spiral där offer för samhällsvåld själva blir 

gärningsmän. 
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Bilaga 1. Artikelmatris (gråmarkerade artiklar är kvalitativa studier) 

Författare (År) Titel Land 

Nummer 
Syfte Metod/urval Resultat Kvalitet 

Orth, U., Montada, L., 

Maercker, A. (2006) 

Feelings of revenge, 

retaliation motive, and 

posttraumatic stress 

reactions in crime victims. 

Schweiz 1 

Syftet var att 

titta på 

sambandet 

mellan 

hämndlystnad 

ilska och 

PTSD. 

Studien är del i en större enkätbaserad 

studie där de tittat på psykiska effekter av 

rättsprocesser hos offer för våldsbrott. 

Deltagarna kontaktades, slumpmässigt 

utvalda, via en tysk 

brottsofferorganisation. Urvalet utgick 

från personer som fått ekonomiskt 

bistånd från organisationen. Av de som 

svarade på den utskickade enkäten var 

drygt hälften offer för icke sexuellt våld.   

Känslan av att vilja hämnas 

är i studien en vanligt 

förekommande känsla och 

kan initialt ses kopplat till 

posttraumatiska 

stressreaktioner. 

Förekomsten av PTSD-

relaterade symptom var över 

50 procent fyra år efter 

överfallet. 

Medel 

Johansen, V., Wahl, 

A., Eilertsen, D., 

Hanestad, B. &  Weisaeth, 

L. (2006) Acute 

psychological reactions in 

assault victims of non-

domestic violence: 

Peritraumatic dissociation, 

post.traumatic stress 

disorder, anxiety and 

depression. Norge 2 

Att studera 

akuta 

reaktioner vid 

samhällsvåld.  

Cross-sectional. Frågeformulär samt 

semistrukturella intervjuer. Populationen 

består av vårdsökande patienter på akuten 

i Oslo och Bergen eller som anmält till 

polisen att de blivit utsatta för 

misshandel. 138 personer deltog totalt i 

studien varav 6 stycken enbart deltog i 

intervjuvdelen. 

En hög andel av 

populationen uppfyllde 

kriterierna för PTSD. 44 

procent uppfyllde kriterierna 

för trolig ångest och 

depression. Kvinnor löpte en 

förhöjd risk att drabbas av 

PTSD även vid samma typ 

av våld som männen utsatts 

för. 

Hög 

McBrearty, P. (2011) The 

lived experience of victims 

of crime. Irland 3 

Att beskriva 

personers 

upplevelser av 

att bli utsatt för 

brott. 

Kvalitativ, fenomenologisk intervjustudie 

på en akutmottagning i stadsmiljö. 9 

personer som inkommit till 

akutmottagningen efter en misshandel. 

Personer som utsatts för sexuellt våld och 

våld i nära relation exkluderades. 

Att personer som utsatts för 

misshandel upplever känslor 

som rädsla, chock, misstro 

och skuld. 

Hög 

Johansen, V., Wahl, A., 

Eilertsen, D., Weisaeth, L. 

(2007) Prevalence and 

predictors of post-

traumatic stress disorder 

(PTSD) in physically 

injured victims of non-

domestic violence. Norge 4 

Att utvärdera 

förekomst och 

indikationer av 

PTSD hos 

misshandelsoff

er. 

Forskarna genomförde semi-

strukturerade intervjuer och enkäter. 

Populationen består av vårdsökande 

patienter på akuten i Oslo och Bergen 

eller som anmält till polisen att de blivit 

utsatta för misshandel. Av de tillfrågade 

deltog 143 personer i första omgången. 

Totalt 70 personer deltog i alla tre delar 

under 12-månadersperioden för studien. 

De finner ett samband 

mellan dissociation och 

PTSD. Dessutom fastställer 

de att kön inte har någon 

betydelse, utan känslorna 

och upplevelserna avgör om 

personen får PTSD. 

Hög 

 



 

 

 

Författare (År) Titel Land 

Nummer 
Syfte Metod & Urval Resultat Kvalitet 

Johansen, V., Wahl, A., 

Eilertsen, D., Weisaeth, L. 

& Hanestad, B. (2007)  The 

predictive value of post-

traumatic stress disorder 

symptoms for quality of life: 

a longitudinal study of 

physically injured victims of 

non-domestic violence. 

Norge 5 

Att studera 

vilken effekt 

tidigare våld, 

allvarlighetsgr

ad av skada, 

upplevt 

dödshot och 

PTSD har på 

Quality of 

Life (QoL). 

Populationen består av vårdsökande 

patienter på akuten i Oslo och Bergen 

eller som anmält till polisen att de blivit 

utsatta för misshandel. Av de tillfrågade 

deltog 143 personer i första omgången. 

Totalt 70 personer deltog i alla tre delar 

under 12-månadersperioden för studien. 

Forskarna genomförde semi-

strukturerade  intervjuer och enkäter. 

De finner ett samband 

mellan PTSD och lägre grad 

av upplevd livskvalitet hos 

populationen. 

Hög 

Johansen, V., Wahl, A., 

Weisaeth, L. (2008) 

Assaulted victims of 

nondomestic violence in 

Norway - injury, crime 

characteristics and emotions 

during the assault. Norge 6 

Att beskriva 

våldsoffers 

känslor under 

ett våldsamt 

överfall av 

samhällsvåld. 

Cross-secitonal. Frågeformulär samt 

semistrukturella intervjuer. Populationen 

består av vårdsökande på akuten i Oslo 

och Bergen eller som anmält till polisen 

att de blivit utsatta för misshandel. 

Population: Totalt 149 deltagare. 142 

personer deltog i intervjudelen och 143 

deltog i frågeenkäten. 

Ångest var vanligast känslan 

vid överfall, följt av ilska, 

chock och rädsla för sitt liv. 

Kvinnor löpte en större risk 

att uppleva rädsla och 

chock. 

Hög 

Burcar, V. & Åkerström, M. 

(2009) Negotiating a Victim 

Identity: Young Men as 

Victims of Violence. Sverige 

7 

Studiens syfte 

är att visa hur 

unga män 

beskriver sig 

själva i 

situationer då 

de varit 

våldoffer. 

Kvalitativ ostrukturerad intervjustudie. 

Tio unga, svenska, manliga deltagare i 

Skåne. 

Studiens deltagare visade sig 

behöva hantera två 

motstridiga roller samtidigt. 

Den maskulina att vara stark 

och besitta makt och den 

som våldsoffer att vara svag 

och maktlös. 

Medel 

Olofsson, N., Lindqvist, K., 

Shaw, B. & Danielsson, I. 

(2012) Long-term health 

consequences of violence 

exposure in adolescence: a 

26-year prospective study. 

Sverige 8 

Att utvärdera 

sambandet 

mellan 

utsatthet för 

våld i 

ungdomsåren 

med hälsa i 

vuxen ålder. 

Kvantitativ kohortstudie som använt 

intervjudata från "Swedish Level-of-

Living" surveys. Åren 1974-2000. 

Deltagarna hade en slumpmässigt utvald 

population i åldrarna 15-75. I denna 

artikel har de jämfört tre kohorter. De 

som utsatts för våld i de första tre 

studierna jämfördes i 2000 års studie med 

de som inte utsatts för våld.  

De fann att kvinnor utsatta 

för våld hade en ökad risk 

för hög sjukdomsbörda och 

sämre självuppskattad hälsa 

i jämförelse med de som ej 

utsatts för våld. En sådan 

skillnad visades dock ej för 

männen. 

Hög 

Elklit, A. & Brink, O. 

(2004) Acute Stress 

Disorder as a Predictor of 

Post-Traumatic Stress 

Disorder in Physical Assault 

Victims. Danmark 9 

Att uppskatta 

hur ASD-

diagnos och 

andra trauma-

relaterade 

faktorer kan 

förutspå 

senare PTSD. 

Population: >18 år, vårdats på 

akutmottagning efter misshandel. 

Deltagare tillfrågades och 214 besvarade 

en initial frågeställning. Den uppföljande 

enkäten 6 månader senare om 

förekomsten av PTSD-symtom  fick 128 

svaranden. 

Kön, jobb, nationalitet, 

tidigare livshändelser och 

"skadepoäng" visade sig inte 

påverka förekomsten av 

PTSD. 22 procent uppfyllde 

kriterierna för PTSD sex 

månader senare. ASD 

initialt visade sig leda 

till PTSD sex månader 

senare i 89 procent av fallen. 

Hög 

 



 

 

 

Bilaga 2. 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


