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SAMMANFATTNING 

Våldsbrottslighetens utveckling är ständigt omdebatterad. Olika sätt att mäta utvecklingen på 

ger olika bilder av det som undersöks då olika metoder antas fånga upp olika delar av 

brottsligheten. Våld är dessutom ett begrepp som definierats olika genom historien och i olika 

kontexter. Detta sammantaget gör att det finns all anledning att ständigt ompröva och på olika 

sätt mäta våldsbrottsligheten och dess utveckling. Syftet med föreliggande studie var att 

presentera akutvårdsdata som en tänkbar indikator på våldsbrottslighetens struktur, 

omfattning och utveckling. Dessutom diskuteras huruvida en analys av öppenvårdsdata kan 

fungera som en validering av slutenvårdsdata som kriminologiskt instrument att mäta 

våldsbrottsligheten på. Data till föreliggande studie omfattas av samtliga patienter som sökt 

vård på Södersjukhusets akutmottagning för skador från våld- eller misshandel där 

gärningsmannen är någon som den vårdsökande inte har eller har haft en relation med. 

Studien avser perioden 1996 – 2005 samt första halvåret 2006. Antalet besök på 

Södersjukhuset av vålds- eller misshandelspatienter har, bortsett från första och sista helåret, 

legat relativt oförändrat på cirka 1500 – 1600 patientbesök per år. Unga kvinnor som sökt 

vård för skador från våld mellan obekanta har ökat något i antal. Antalet knivskadade har 

legat stabilt runt hundra fall per år medan antalet skottskador så gott som halveras efter 2001. 

Hjärnskakning och sårskador är de vanligaste sökorsakerna och överkroppen inklusive de 

övre extremiteterna är de mest utsatta delarna av kroppen. Andelen vålds- och 

misshandelspatienter som skrivits in i slutenvård har i stort sett varit oförändrad under den 

studerade perioden. Ur akutvårdsdata framkommer en bild som uppvisar både skillnader och 

likheter med andra mer etablerade indikatorer på våldsbrottligheten. För att kunna dra mer 

långtgående slutsatser om den bild av våldsbrottslighetens omfattning, struktur och utveckling 

inom en viss region som akutvårdsdata kan ge, samt om validiteten i slutenvårdsdata utifrån 

en analys av öppenvårdsdata, krävs en mer omfattande datainsamling och analys. 
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∗ Denna studie har kunnat genomföras tack vare ett generöst samarbete med Södersjukhusets akutklinik i 
Stockholm. Ett stort tack riktas därför till vårdchef Sören Carlsson-Sanz för en positiv inställning till ett 
samarbete från allra första början; till verksamhetschef vo Akut Mats Nilsson för medgivande till uthämtning av 
data ur AKUSYS; ett särskilt tack till IT-samordnare Inger Toyler som bistått med all data samt med ovärderlig 
hjälp under det löpande arbetet med studien. Och sist men inte minst ett stort tack till min handledare Felipe 
Estrada för förtroendet att få göra studien, för visat tålamod samt för konstruktiva kommentarer, hjälp och stöd 
under arbetets gång. 
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 1. INLEDNING 

 

Våld och misshandel är något som berör oss alla illa och få saker är väl så omdebatterade som 

just våldsbrottslighetens utseende, omfattning och utveckling. I så gott som alla tidningar och 

samhällsprogram i tv matas vi med bilder, rekonstruktioner och information om våldet, dess 

utveckling och konsekvenser. Den gängse bilden som media ger är att våldsbrottsligheten 

ökar. Utifrån den debatt som pågår inom forskarvärlden är det dock rimligt att anta att 

verkligheten är långt mer mångfasetterad än vad som görs gällande i media. Enligt 

medieforskaren Ester Pollack så påverkar den bild av våldsbrottsligheten som media 

presenterar på sitt dramaturgiskt fängslande sätt inte bara allmänheten och dess känsla av 

trygghet, den kriminalpolitiska agendan har också mer och mer kommit att påverkas av 

mediernas bild av våld och den allmänna opinion som följer i dess kölvatten (Pollack, 2001).  

 

Uppgifter om brottslighetens omfattning, struktur och utveckling ligger alltså till grund för 

utveckling och planering av rättsväsendets myndigheter samt för brottsförebyggande insatser 

och forskning (BRÅ, 2006a s.7). Det är sålunda en viktig kriminologisk uppgift att kunna 

mäta och presentera en så verklighetsnära bild av detta fenomen som möjligt, detta för att 

insatser och åtgärder ska bli effektiva och rätt riktade. 

 

Något som skall mätas måste också kunna avgränsas och definieras. Vad som uppfattas som 

våld är dock i hög grad tid- och kontextberoende. Hanns von Hofer (2006) diskuterar kring 

hur olika samhällsförändringar har påverkat människorna i moderna samhällen till att i allt 

lägre grad tolerera och acceptera våld så som varande oförutsägbart, normupprivande och 

smärtsamt. Denna minskade tolerans, tillsammans med lagförändringar som sedan mitten av 

1800-talet både avskaffat kroppsbestraffningar och vidgat våldsdefinitionen, medför att 

alltfler handlingar upplevs som otillbörligt våld. Av detta följer dessutom, menar Hofer, att 

den faktiska våldsutövningen bland individerna minskat. Ytterligare ett resultat av 

konceptuella förändringar av vad som uppfattas som våldsbrott är att nya 

gärningsmannagrupper genom tiderna utmärkt sig i lagföringsstatistiken, exempel på detta är 

män som agat sina fruar samt unga förövare som tidigare ”bara” varit bråkstakar.  

 

Inte bara toleransen gentemot våldet och våldsutövarna har förändrats, även inställningen till 

de som utsätts för våld och våldsbrott har genomgått olika faser. Brottsoffer är ett ord som 
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inte hittar in i svenskan förrän på 1970-talet, dock har ”brottsoffret” funnits med i den 

internationella kriminologiska forskningen tidigare än så. Från att under slutet av 1950-talet 

fram till mitten av 1970-talet ha varit någon som själv har del i sitt öde och som i viss mån får 

skylla sig själv kommer brottsoffret att från och med 1980-talet att bli en person med rätten på 

sin sida och som ska kunna förvänta sig respekt, förståelse och stöd (Tham, 2001). Nya typer 

av brottsoffer som tillkommit tack vare de föränderliga definitionerna av våld är framför allt 

barn, ungdomar och vuxna kvinnor (Hofer, 2006). 

 

Uppfattningen om vad som är våld och våldsbrott har inte bara förändrats ur ett historiskt 

perspektiv. I en samtid så kan händelser som i en situation uppfattas som våld, eller som hot 

därom, i en annan situation ses som ett relativt normalt inslag. Exempelvis kan särskilda 

yrkesgrupper antas ha en högre tolerans än andra då våld eller hot i vissa fall ses som en del i 

arbetet (Häll, 2004). Studier av levnadsförhållanden bland fängelseinterner visar att en mängd 

händelser som utanför murarna skulle uppfattas som hot eller våld inte uppfattas så av 

fångarna (Nilsson, 2002). Lundgren (1991) talar om att våld, i synnerhet våld i hemmet, 

genomgår en normaliseringsprocess och blir ett mer och mer normalt inslag i vardagen.  

 

Förändrade attityder gentemot vad som skall räknas som våld och våldsbrott riktas främst mot 

lindrigare typer av våld. Under de senaste 25 åren är det just när det gäller lindrigare typer av 

våld och hot som det skett tydligast förändringar. Detta gäller såväl polisanmälningar som 

uppgivandet i offerundersökningar om utsatthet för brott. Hofer (2006) menar att detta går i 

linje med teorin om en allt vidare definition av, och en allt lägre tolerans för, vad som ska 

räknas som våld.  

 

Dock finns det indikationer på att även grövre våld kan vara föremål för förändrade attityder 

och uppfattningar. En genomgång av domar mot ungdomar som dömts för dödligt våld mellan 

1981 - 2004 har visat att färre ungdomar kommit att lagföras för misshandel inklusive grov 

med vållande till annans död medan lagföringarna gällande mord eller dråp ökat. En tänkbar 

hypotes är att ungdomarnas våld har blivit grövre och mer uppsåtligt. Analyserna indikerar 

dock att det inte skett någon sådan tydlig förgrovning av våldet. Det verkar istället som att fall 

som tidigare rubricerats som misshandel inklusive grov med vållande till annans död nu 

hamnar under kategorin mord- eller dråpförsök. Detta kan antyda att det skett en förändring i 

synen på det våld som utövas (Granath, 2006).  
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Allt detta sammantaget, den historiskt och kontextuellt föränderliga bilden av våld, våldsbrott, 

gärningsmän och offer, visar tydligt att det inte är okomplicerat att mäta och tolka våldets 

omfattning och utveckling. Vilken definition och uppfattning om vad som är våld ska man 

utgå ifrån? Hur kommer man åt våld som inte av alla uppfattas som sådant? Går det att 

jämföra resultat från olika tider givet att det kan ha tillkommit fler typer av brott, 

gärningsmanna- och offergrupper?  

 

Analyser av olika indikatorer på brottsligheten kan ibland ge helt motstridiga resultat till följd 

av deras olika typer av mörkertal och bortfall, deras olika känslighet för samhälleliga eller 

rutinmässiga förändringar samt deras fokus på olika typer av våld eller offer- och 

gärningsmannagrupper. Påtagligt blir detta till exempel då man jämför statistik över antal 

anmälda våldsbrott och uppgifter som inhämtats medelst offerundersökningar. I såväl Sverige 

som i andra skandinaviska och europeiska länder visar anmälningsstatistiken på en ökning av 

vålds- och misshandelsbrotten medan offerundersökningar visar att andelen utsatta legat på en 

relativt stabil nivå. Denna skillnad kan tolkas på åtminstone två sätt. En tänkbar tolkning är att 

offerundersökningar i större utsträckning mäter den verkliga brottsligheten medan ökningen 

av antal anmälda brott främst är ett resultat av att anmälningsbenägenheten ökat till följd av 

vidgningen av våldsbegreppet, den minskade toleransen mot våld samt av brottsoffrets 

upprättelse. En alternativ tolkning är att offerundersökningar och anmälningsstatistik är 

indikatorer på olika delar av våldsbrottsligheten (Hofer, 2006).  

 

En förutsättning för att kunna göra adekvata tolkningar om våldsbrottslighetens omfattning 

och struktur utifrån de indikatorer som står till buds är god kännedom om de olika 

indikatorernas styrkor och svagheter samt om hur olika mätmetoder kan komplettera och 

kombineras med varandra för att få en så nyanserad och vältäckande bild som möjligt.  

 

En relativt sällan utnyttjad indikator på våldsbrottsligheten är sjukvårdsdata (Estrada, 2005). 

Utifrån det inledande resonemanget om en förändrad bild av vad som uppfattas som våld så 

skulle sjukvårdsdata kunna sägas vara en av de indikatorer på våldsbrottsligheten som i 

ganska liten grad påverkas av sådana attitydförändringar. Vårdbehovet och förekomsten av 

fysiska skador är ett mått som inte är avhängigt den drabbades vilja att polisanmäla eller 

uppge sin erfarenhet i offerundersökningar. En begränsning med sjukvårdsdata är dock att det 

endast fångar in våld som varit så pass allvarligt att det lett till vårdkrävande fysiska skador.  

 

 3



Tidigare svenska studier som gjorts av våldsbrottslighetens omfattning och utveckling utifrån 

ett sjukvårdsperspektiv har gällt patienter som till följd av sina skador blivit inskrivna i 

slutenvård (t.ex. Wladis, Boström & Nilsson, 1999; Boström & Nilsson, 1999; Boström, 

Hermius & Nilsson, 2000; Estrada, 2005). Data över slutenvårdsbehandlade våld- och 

misshandelspatienter kan, trots befintliga felkällor, på ett gott sätt lyckas återspegla 

utvecklingen av det grova våldet i Sverige. Det är dock rimligt att anta att de allra flesta som 

söker vård för skador från våld och misshandel behandlas inom öppenvården. Förändringar av 

andelen patienter som skrivs in i slutenvården skulle kunna innebära att den utveckling av den 

grova våldsbrottsligheten som patientregistret visar systematiskt feltolkas (Estrada, 2005). Ett 

sätt att pröva den bild av våldsbrottsligheten som patientregistret ger vore att utifrån 

öppenvårdsdata undersöka om det faktiskt skett förändringar i flödet inom sjukvården 

gällande inskrivning av vårdsökande vålds- och misshandelspatienter.  

 

I dagslägets saknas det rikstäckande svenska studier av antal våldsskadade som söker sig till 

öppenvård, däremot har man vid Sabbatsbergs sjukhus (Dysting, Gauffin, Nilholm & 

Westerling, 1993) och Södersjukhuset (Carlsson Sanz m. fl., 2000) i Stockholm, samt vid 

Norrlands universitetssjukhus i Umeå (Törnudd & Björnsting, 1998; Danielsson, Blomqvist, 

Bylund & Björnstig, 2003) bland annat studerat antalet patienter som sökt akutvård för skador 

från våld och misshandel. 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

I föreliggande studie presenteras akutvårdsdata som indikator på våldsbrottslighetens struktur, 

omfattning och utveckling. Utifrån AKUSYS, ett patientadministrativt datasystem framtaget 

på Södersjukhusets akutklinik i Stockholm, kommer data gällande de vålds- och 

misshandelspatienter som sökt akutsjukvård på Södersjukhuset mellan 1 januari 1996 -  

30 juni 2006 att analyseras. Denna genomgång avser att svara på frågan om vilken bild 

akutvårdsdata ger av våldsbrottsligheten i Stockholm kontra andra mer etablerade indikatorer.  

 

Ett andra syfte är att studera flödet inom sjukvården när det gäller hur stor andel av de 

vårdsökande som skrivs in i slutenvård. Genom att studera om och hur andelen patienter som 

skrivits in i slutenvården förändrats blir det möjligt att i viss mån diskutera validiteten i 

slutenvårdsregistret som indikator på våldsbrottslighetens utveckling (se resonemang ovan). 
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1.3. STUDIENS DISPOSITION 

 

I kommande avsnitt görs inledningsvis en sammanfattande genomgång av de mätmetoder som 

etablerats inom kriminologin som användbara indikatorer på våldsbrottsligheten. Detta följs 

av en presentation av våldsbrottslighetens omfattning och utveckling utifrån respektive 

mätmetod. Därefter presenteras den data som ligger till grund för analyserna i föreliggande 

studie. Resultaten presenteras i två delar där den första delen utgörs av en deskriptiv 

genomgång av utvecklingen av antalet patientbesök. Den andra delen beskriver flödet inom 

sjukvården för akutvårdsökande misshandelspatienter. Diskussionen kommer att inledas med 

en genomgång av studiens resultat mot bakgrund av de mer etablerade indikatorernas bild av 

våldsbrottsligheten därefter följer ett resonemang om validiteten och reliabiliteten i materialet. 

Avslutningsvis kommer förslag till framtida forskning att presenteras. 

2. INDIKATORER PÅ VÅLDSBROTTSLIGHETEN 

2.1. ANMÄLNINGSSTATISTIK 

 

Statistiken över antalet polisanmälda brott är det som oftast ligger till grund för den allmänna 

debatten om våldsbrottslighetens utveckling. Det som belyses i denna statistik är alla 

händelser som anmälts och registrerats som brott. Hur anmälningsstatistiken i allmänhet, och 

gällande våldsbrottsligheten i synnerhet, skall och bör tolkas är inte helt okomplicerat. För 

våldsbrott utan dödlig utgång är mörkertalet stort. Den bild som antalet polisanmälningar ger 

är dessutom något skev då grovt våld utomhus mellan obekanta antas ha ett mindre mörkertal 

än våld mellan bekanta som sker i hemmiljö samt som är av lindrigare art. Denna typ av 

statistik är dessutom känslig för en mängd faktorer så som insamlings- och 

bearbetningsrutiner, ändrad lagstiftning samt övervakning och kontroll från myndigheter. 

Dessa förhållanden gör att anmälningsstatistiken bör användas med viss försiktighet som 

indikator på våldsbrottslighetens utseende och utveckling över tid (BRÅ, 2006a s.94-95).  

 

En felkälla som ofta nämns i samband med denna indikator är anmälningsbenägenheten. När 

det gäller våldsbrottsligheten så är statistiken över polisanmälda brott känslig för förändringar 

i den allmänna uppfattningen om vad som till exempel är brottsligt våld vilket i sin tur 

påverkar anmälningsbenägenheten. Toleransförändringarna i vad som skall uppfattas som 

våld ger dock troligen främst återverkningar på benägenheten att polisanmäla, eller i 
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offerundersökningar uppge, mindre allvarlig typ av fysiskt våld (Estrada, 2005). Enligt 

Brottsförebyggande rådet har anmälningsbenägenheten när det gäller det så kallade 

gatuvåldet, det vill säga våld utomhus mellan obekanta, inte förändrats i någon större 

omfattning över tid. Man menar att mörkertalet kan förväntas vara så pass litet när det gäller 

gatuvåldet att anmälningarna angående denna typ av brott utgör en relativt stabil 

utgångspunkt, åtminstone mer stabil än för andra typer av våld, att göra analyser av den 

faktiska utvecklingen utifrån (BRÅ, 2004 s.51).  

2.2. DÖDSORSAKSSTATISTIK 

 

I ett historiskt perspektiv finns det ett samband mellan antal fall av dödligt våld och det totala 

antalet lagförda för misshandel (Hofer, 2006). När det gäller det dödliga våldet så har det 

konstaterats att anmälningsstatistiken kraftigt överskattar antalet fall av dödligt våld. Detta 

sker på grund av att många fall som anmäls som dödligt våld efter utredning visar sig vara fall 

av helt annan art. Olika typer av omläggningar och rutinförändringar har dessutom gjort att 

skillnaden mellan antalet anmälda fall av dödligt våld och det faktiska antalet förändrats över 

tid. Den mest tillförlitliga indikatorn på våld och misshandel med dödlig utgång är den 

dödsorsaksstatistik som presenteras av Socialstyrelsen (Rying, 2003).  

 

I dödsorsaksstatistiken ingår samtliga personer som vid dödsfallet varit folkbokförda i 

Sverige, oavsett om döden inträffat i annat land eller om personen var svensk medborgare. 

Det är den dödsorsak som den utfärdande läkaren angivit på dödsorsaksintyget efter 

dödsorsaksutredning som förs in i statistiken. Bortfallet är mycket lågt, dock bör förändringar 

i läkarkårens rapportering liksom i SCB:s bearbetningsrutiner beaktas när 

dödsorsaksstatistiken används för jämförelser över tid (Socialstyrelsen, 2005). 

2.3. OFFERUNDERSÖKNINGAR 

 

Sedan 1978 gör Statistiska centralbyrån (SCB) levnadsnivåundersökningar där cirka 6000 

personer mellan 16-74 år bland annat tillfrågas om sina erfarenheter av brott de senaste 12 

månaderna (Häll, 2004). Från och med 1987 görs undersökningarna årligen. Hos SCB finns 

det bland annat uppgifter om undersökningspersonernas erfarenheter av våld som krävt 

läkarvård. I nuläget finns publicerad statistik från dessa undersökningar för tiden fram till och 

med 2005 (SCB, 2006).  
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Inom kriminologin anses dessa offerundersökningar vara det mest tillförlitliga instrumentet 

för att göra en bedömning av människors utsatthet för brott. Med denna statistik kommer man 

runt problemet med anmälningsbenägenheten till polisen. Enligt SCB’s undersökning av våld 

och hot under 1992/93 hade polisen kontaktats i endast en fjärdedel av fallen. 

Anmälningsstatistiken och offerundersökningarna skiljer sig således åt i hur mycket av den 

verkliga brottsligheten som fångas upp, dessa olika indikatorer antas också beskriva olika 

delar av den verkliga brottsligheten. Offerundersökningar anses fånga upp utsattheten hos den 

”vanlige” medborgaren, svagheten är dock att bortfallet troligen är stort när det gäller vissa 

marginaliserade grupper i samhället. I offerundersökningar antas också sådant våld som 

försiggår inom familj- eller bekantskapskretsen samt av sexualrelaterat våld vara 

underrapporterad (Häll, 2004).  

 

Vid offerundersökningarna kan vidare den brottslighet som personer tillfrågas om ha ägt rum 

för länge sedan och den redogörelse som ges kan ha påverkats av bristande minne eller av 

efterkonstruktioner av tid och omständigheter (Shepherd & Sivarajasingam, 2001). Vad som 

uppfattas som brottsligt våld från en tid till en annan kan också i viss mån påverka 

undersökningspersonernas benägenhet att uppge fall av våld och misshandel. På frågor om 

våldet vållat vårdkrävande skador bör dock uppfattningen om huruvida våldet var brottsligt 

eller ej rimligen utgöra ett mindre problem (Estrada, 2005).  

 

Längre fram i denna studie kommer antal patienter som sökt akutvård diskuteras bland annat 

mot bakgrund av andelen utsatta enligt offerundersökningarna. När det gäller fall då den 

tillfrågade utsatts för mer allvarligt våld uppger denna sällan att han eller hon blivit utsatt för 

mer än en händelse (Estrada, 2005). Givet detta bör det spela mindre roll vilken måttenhet 

som används vid analyser av grövre typer av våld.  

2.4. SLUTENVÅRDSDATA 

 

Socialstyrelsen har allt sedan 1960-talet handahållit ett patientregister, dock under olika 

former och benämningar. Sedan 1987 har registret omfattat all sluten offentlig sjukvård. Den 

senaste förändringen av registret var en statistikomläggning som genomfördes mellan 1996-

1997. Socialstyrelsens patientregister innehåller data över såväl antal personer som vårdats på 

sjukhus som över antalet vårdtillfällen till följd av skador från våld och misshandel. Registret 
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innehåller demografiska uppgifter om de patienter som skrivits in i slutenvård till följd av 

övergrepp av annan person, det går även att utläsa vilken typ av övergrepp som utövats, till 

exempel om vapen använts och i så fall vilken typ av vapen (Socialstyrelsen, 2004).  

 

En fördel med vårddata är att den inte i samma utsträckning annan data påverkas av synen på 

våld, benägenheten att göra en polisanmälan eller viljan att uppge händelsen vid direkt 

tillfrågan, dessutom ingår utsatta personer i alla åldrar (Estrada, 2005). Inte heller påverkas 

denna typ av data av offrets minne av händelsen vilket kan vara fallet vid offerundersökningar 

(Shepherd & Sivarajasingam, 2005).  

 

Slutenvårdsdata fångar upp den mer allvarliga typen av fysisk misshandel. Runt 1% av de 

tillfrågade personerna i offerundersökningarna uppger sig har varit utsatta för våld som 

orsakat så pass allvarliga kroppsskador att de sökt läkarvård1 (Häll, 2004). Vid en jämförelse 

mellan antal polisanmälda misshandelsfall och antal offer som blivit inskrivna på sjukhus så 

har det visat sig att det endast är en liten del av all misshandel och våld som leder till att offret 

behöver vårdas inom slutenvården (Wladis, Boström & Nilsson, 1999). Det är tänkbart att 

majoriteten av de som söker vård för vålds- eller misshandelsskador är mindre allvarligt 

skadade och sålunda kan slutbehandlas inom öppenvården. Något som därför bör beaktas när 

patientregistret används vid jämförelser över tid är förändringar i vårdsystemet som påverkar 

hur stor andel, och vilka, av de vårdsökande patienterna som placeras innanför eller utanför 

slutenvården (Estrada, 2005). 

2.5. AKUTVÅRDSDATA 

 

Givet antagandet om att majoriteten av vålds- och misshandelspatienterna slutbehandlas redan 

inom öppenvården borde akutvårdsdata utgöra ytterligare en intressant indikator på 

våldsbrottsligheten. Med akutvårdsdata går det sålunda att fånga upp det bortfall som vid 

analyser av sjukhusvårdade vålds- och misshandelspatienter utgörs av de patienter vars skador 

inte föranlett inskrivning.  

 

Med akutvårdsdata är det också möjligt att studera huruvida det skett förändringar i andelen 

vårdsökande patienter som blir inskrivna i slutenvård. Förändringar av dessa förhållanden kan 

dels bero på ändrade resurser hos sjukvården, och dels på en förbättring av sjukvårdens 
                                                 
1 Avser tiden mellan 1978-2005. Något högre andel i Stockholms län än totalt i hela riket (Häll, 2004) 
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förmåga att behandla svåra vålds- och misshandelsskador. Det senare nämns ibland som 

tänkbar förklaring till de olika bilder av våldsbrottslighetens utveckling som 

anmälningsstatistiken, dödsorsaksregistret respektive slutenvårdsregistret ger (Estrada, 2005).  

 

Såväl svenska (Dysting, Gauffin, Nilholm & Westerling, 2000; Danielsson, Blomqvist, 

Bylund & Björnstig, 2003; Häll, 2004) som internationella studier (Brink, 1999; Sutherland, 

Sivarajasingam, Shepherd, 2002; Steen, 2005) har visat att av de som söker akutvård för 

skador från våld och misshandel så är det en stor andel som inte polisanmäler händelsen. 

Akutvårdsdata kan sålunda antas fånga upp en stor del även av anmälningsstatistikens 

mörkertal. Genom att på detta sätt belysa anmälningsstatistikens mörkertal har akutvårdsdata 

visat sig vara ett gott komplement när det gäller att tolka våldsutvecklingen i ett samhälle. 

Danielsson m.fl. (2003) fann att andel av de våldsskadade akutpatienterna i Umeå som gjort 

en polisanmälan ökade från 1997 till 2002. I Danmark kunde studier av akutvårdsdata visa att 

ökningen av den polisanmälda våldsbrottsligheten till stor del var en följd av att fler av de 

vålds- och misshandelspatienter som sökt vård för sina skador också polisanmält händelserna 

(Brink, 1999).  

 

Akutvårdsdata delar vissa fördelar med slutenvårdsdatan, dessa data påverkas inte av synen på 

huruvida våldet är av sådan art att det bör bli en polissak, data begränsas inte till vissa 

åldersgrupper och är inte heller, så som offerundersökningar är, avhängigt den tillfrågades 

vilja att uppge sin utsatthet av i synnerhet vissa känsliga upplevelser. Liksom slutenvårdsdata 

är den främsta begränsningen med akutvårdsdata att den endast avser sådant våld som varit så 

pass allvarligt att det lett till vårdkrävande fysiska skador. 

 

En tänkbar felkälla i akutvårdsdata utgörs av att patienter kan tänkas uppge felaktiga uppgifter 

om hur skadorna uppstått. Det är sannolikt så att det finns patienter som uppgivit att skadan 

uppstått av en olyckshändelse trots att det rör sig om misshandel. Det kan också förekomma 

det motsatta, att misshandel uppges som skadeorsak då det i själva verket handlar om en 

olyckshändelse, dessa fall antas dock vara relativt få (Carlsson Sanz m.fl., 2000). Det kan 

dessutom finnas svårigheter att få fram sanningsenliga uppgifter gällande våld mot barn eller 

sexuella övergrepp (Shepherd & Sivarajasingam, 2005). 
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3. VÅLDSBROTTSLIGHETEN ENLIGT OLIKA INDIKATORER 

Som tidigare nämnts så kan olika indikatorer på våldsbrottsligheten ge skilda bilder av dess 

utseende och utveckling. Orsakerna till detta är att dessa olika indikatorer i viss mån mäter 

olika typer av våld och de är behäftade med olika typer av felkällor. Här följer en presentation 

av de bilder av våldsbrottsligheten som de etablerade indikatorerna ger. 

3.1. ANMÄLNINGSSTATISTIK2  

 

Antalet anmälda vålds- och misshandelsbrott ökade från mitten av 1970-talet. Under mitten av 

1990-talet sker en viss stabilisering fram till millennieskiftet och sedan fortsätter en 

uppåtgående trend fram till 2005. Utvecklingstrenderna för antal misshandelsfall med en för 

offret okänd gärningsman liknar utvecklingen för det totala antalet anmälda fall av våld och 

misshandel. 

 

Under den tidsperiod som kommer att ligga i fokus i föreliggande studie, det vill säga 1996 – 

2005, så har antalet anmälda vålds- och misshandelsbrott ökat kraftigt i riket medan antalet 

legat på en stabilare nivå i Stockholm. Mellan 1996 och 2004 ligger antalet anmälda 

misshandelsbrott där gärningsmannen varit obekant för offret på cirka 8 – 9000 fall per år, 

mellan 2004 och 2005 sker en ökning med drygt 1000 fall (figur 1). 

 

Andelen misshandelsfall där gärningsmannen varit obekant med offret är något lägre i hela 

riket (47 procent) än i Stockholms län (51 procent). I båda fallen är det främst män som 

utsätts för våld av obekanta gärningsmän, cirka 65 procent av de som anmäler i riket är män 

och cirka 70 procent i Stockholms län. För kvinnorna är motsvarande andel i riket cirka 23 

procent och i Stockholms län cirka 25 procent. Män och kvinnor uppvisar liknande 

utvecklingstrend när det gäller antal anmälningar om våld med obekant gärningsman, för båda 

grupperna ökar antalet anmälningar mot slutet av perioden men ökningen kommer något 

tidigare för kvinnorna. Männen ligger mellan åren 1996 – 2002 på en jämn nivå runt 6500 

anmälningar per år, mellan 2002 och 2005 sker en ökning på totalt 1500 fall. Antalet 

                                                 
2 Den offentliga kriminalstatistiken innehåller även statistik över personer lagförda för brott, kriminalvårdsstatistik och 
statistik över återfall i brott (Häll, 2004). Dessa informationskällor handlar om antal gärningsmän och dess egenskaper. I 
föreliggande studie fokuseras diskussionen kring våldsbrottslighetens utveckling gällande de som utsätts för denna typ av 
brottslighet, därför görs ingen genomgång av lagförings-, kriminalvårds- och återfallsstatistikens bild av våldsbrottslighetens 
omfattning och utveckling här. 
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anmälningar om misshandel inklusive grov med obekant gärningsman mot kvinnor låg mellan 

1996 – 2000 på cirka 1400 per år, efter år 2000 så sker en tydlig ökning och år 2005 

inkommer 1888 sådana anmälningar (BRÅ, 2006b). 
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Figur 1. Antal anmälda fall av misshandel inklusive grov, i hela riket samt i Stockholms län 
mellan 1975-2005, samt fall där gärningsman och offer har varit obekanta, i hela riket samt i 
Stockholms län mellan 1981-2005. Källa: BRÅ. 
 
 
 
I BRÅ’s statistik går det att från och med år 2000 utläsa hur många polisanmälningar som 

gjorts gällande försök till mord eller dråp med skjutvapen. Om man bortser från 2000, då det 

verkar som att rutinen för att koda in förekomst av skjutvapen i statistiken inte riktigt satt sig, 

så har det totala antalet fall av denna typ av händelser minskat mellan 2001 – 2005 från 59 till 

32 anmälda fall per år (BRÅ, 2006b). 

3.2. DÖDSORSAKSSTATISTIK  

 

Enligt dödsorsaksstatistikens siffror över döda i riket mellan 1987-2003, med mord, dråp och 

annat övergrepp av annan person som underliggande orsak, är trenden nedåtgående, en trend 

som är tydlig trots den klassificeringsförändring som genomfördes 1996-1997. Fram till 

mitten av nittiotalet varierar antalet mellan 99-127 fall per år och mellan 1995-2003 varierar 

antalet fall per år mellan 81-110 (Socialstyrelsen, 2005).  
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För Stockholms läns landsting har endast statistik gällande tidsperioden 1997-2003 kunnat 

erhållas kostnadsfritt inför föreliggande genomgång. Under denna period har antalet fall legat 

stabilt kring cirka 20 fall per år (figur 2). I Stockholms län har männen utgjort 73 procent av 

de som enligt dödsorsaksregistret avlidit mellan 1997-2003 till följd av mord, dråp eller annat 

övergrepp av annan person.  
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Figur 2. Antal dödsfall i riket mellan 1987-2003 samt i Stockholms län mellan 1997-2003 
med mord, dråp och annat övergrepp av annan person som registrerad dödsorsak. Källa: 
Socialstyrelsen. 
 

 

3.3. OFFERUNDERSÖKNINGAR  

 

Andelen personer som i offerundersökningar uppger sig ha blivit utsatta för våld är något 

högre i Stockholm än i hela riket, efter mitten av 1990-talet har dock andelen utsatta i riket 

nått samma nivå som i Stockholm. Mellan 1996/97 – 2004/05 har runt 4 procent av de 

tillfrågade, i riket såväl som i Stockholm, uppgett sig ha blivit utsatta för något våld, 1 procent 

uppger att de skador som följde var så allvarliga att de krävde läkarvård (figur 3). Bland de 

män som tillfrågats är det cirka 1 procent som uppger att de utsatts för sådant våld att de 

behövt söka läkarvård, andelen bland kvinnorna är cirka en halv procent (SCB, 2006). 
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Figur 3. Andel personer i SCB’s levnadsnivåundersökningar (ULF) som uppgett sig ha blivit 
utsatta för något våld respektive av våld med påföljande skador som krävt läkarbesök, i riket 
samt i Stockholm mellan 1978-2005. Källa: SCB. 

 

3.4. SLUTENVÅRDSDATA 

 

Enligt Socialstyrelsens register har antalet patienter i riket som mellan 1996 – 2005 vårdats 

inom slutenvård med övergrepp av annan person som yttre orsak varit stabilt dock med en 

viss ökning under sista året. Enligt statistik från Stockholms läns landsting, Centrum för 

folkhälsa, är trenden för Stockholm när det gäller antalet slutenvårdade personer mellan 1996 

– 2005, med diagnosen ’mord, dråp och misshandel’, också den relativt oförändrad, runt 500 

patienter per år, dock med en viss minskning totalt sett (figur 4).  

 

I såväl riket (Estrada, 2005) som i Stockholm (Stockholms läns landsting, 2006) utgör 

männen drygt 75 procent samtliga patienter som skrivits in som våldspatienter. Antalet män 

som skrivits in i sluten vård mellan 1996 – 2002 har minskat från 1800 – 1500 per år medan 

antalet kvinnor legat stabilt runt cirka 500 fall per år under samma  period (Estrada, 2005).  
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Figur 4. Antal patienter som vårdats i sluten vård mellan 1990 – 2005, i hela riket på grund av 
skador från övergrepp av annan person, samt i Stockholms län med diagnosen mord, dråp och 
misshandel. Källa: Socialstyrelsen samt Stockholms läns landsting. 
 
 
 
Av de patienter som har vårdats i slutenvård till följd av våld och misshandel i riket har cirka 

åtta procent skadats av vapen, sju procent har gällt knivskador och en procent skottskador. 

Det sammanlagda antalet kniv- och skottskador bland inskrivna våldspatienter har legat på en 

relativt stabil nivå mellan 1974 – 2002. Knivskadorna har legat stabilt under tiden (med 

undantag för vissa förändringar till följd av byte av klassificeringssystemet under 1997) 

medan skottskadorna mellan 1974 – 1984 låg på i snitt 22 skottskador per år och mellan 1985 

– 2002 cirka 30 fall per år, inom dessa tidsperioder har nivåerna dock legat stabilt (Estrada, 

2005). 

 

När det gäller enskilda skadediagnoser bland inskrivna vålds- och misshandelspatienter i riket 

så har hjärnskakningar och frakturer varit de vanligaste mellan 1974 – 2002. Antal 

våldshändelser som lett till dessa två skadediagnoser har olika utvecklingar. Antalet frakturer 

ha minskat tydligt under hela perioden, dock stabiliseras nivån under perioden 1998 – 2002 

medan hjärnskakningarna minskat fram till 1988 för att därefter öka fram till nittiotalets mitt 

och sedan åter minska i antal under resten av perioden (Estrada, 2005). 
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3.5. AKUTVÅRDSDATA 

 

Vid två Stockholmssjukhus, Sabbatsbergs akutklinik och Södersjukhusets akutmottagning, 

har kartläggningar gjorts av patienter som sökt vård vid respektive akutklinik för skador från 

våld och misshandel. Dessa undersökningar har haft som syfte att studera antalet 

akutvårdsökande misshandelspatienter, omständigheter som när, var och hur misshandeln 

skett samt vilka typer av skador som uppstått och om dessa föranlett inskrivning i 

slutenvården eller slutbehandlats på akutmottagningen. Vid dessa studier ingår endast 

patienter som skadats av någon som de inte har eller har haft någon parrelation med. 

Jämförelser över tid har gjorts i studien vid Sabbatsbergssjukhus, där man inhämtat data från 

två olika tidsperioder, 1988 – 1990 och 1992 – 1993 (Dysting, Gauffin, Nilholm & 

Westerling, 1993). Undersökningen vid Södersjukhuset omfattar patienter som inkommit till 

akuten för våld- och misshandelsskador under fyra utvalda månader under 1998 (Carlsson 

Sanz m.fl., 2000). 

 

Sabbatsbergs sjukhus (som lades ner 1993) och Södersjukhusets akutklinik har eller har haft 

olika upptagningsområde varför slutsatser utifrån jämförelser av antal patienter inte bör göras, 

dock kan det vara intressant att jämföra olika typer av fördelningar. 

 

Vid båda sjukhusen var de manliga patienterna i klar majoritet, över 80 procent. Den största 

åldersgruppen var vid båda studierna vid Sabbatsberg 15-24 år (1988 – 1990: 33 procent, 

1992  - 1993: 43 procent) och under 1998 var majoriteten av patienterna (30 procent) på 

Södersjukhusets akutklinik i åldern 18-24 (Dysting m.fl., 1993; Carlsson Sanz m.fl., 2000).  

 

Den vanligaste typen av misshandel som de vårdsökande patienterna vid de båda sjukhusen 

blivit skadade av är slag och sparkar, det vill säga vapenlöst våld, medan andelen skottskador 

varit lägst i samtliga tre studier. Andelen patienter som skadats av en kombination av vapen 

och slag och sparkar har ökat mellan studierna (tabell 1). Här bör man dock beakta att det kan 

föreligga skillnader mellan studierna i klassificeringen av våldet. 

 

De vanligaste skadorna som misshandelspatienterna haft enligt de enkätstudier som 

genomförts på de båda sjukhusen var blåmärken och svullnader ofta i kombination med yttre 

blödning som riv- eller sårskador. Cirka en tiondel av patienterna hade vid ankomsten till 

 15



akuterna skelettskador (1988 – 1990: 9,4 procent; 1992 – 1993: 10,8 procent; 1998: 8 procent) 

(Dysting m. fl., 1993; Carlsson Sanz m.fl., 2000). 

 

De allra flesta patienterna har tagit sig till båda sjukhusens akutkliniker på egen hand. Då 

ankomstsätt kan ses som ett mått på skadans allvarlighet menar författarna till studierna på 

Sabbatsbergssjukhus att ökningen av andelen som ankommer med ambulans antyder att våldet 

orsakat allvarligare skador under tiden för den senare studien jämfört med den tidigare 

(Dysting m. fl., 1993). 

 

I samtliga tre studier har de flesta patienter slutbehandlats på akutmottagningen och därefter 

kunnat åka hem. Antalet personer som avlidit efter ankomst till akutmottagningen var tre 

under den första studien på Sabbatsbergs sjukhus och två under den andra studien vid detta 

sjukhus (Dysting m.fl., 1993). Under 1998 var det två misshandelspatienter som avled på 

Södersjukhuset, den ena knivskadad och den andra skottskadad (Carlsson Sanz m.fl., 2000). 

 

Tabell 1. Resultat från studier utifrån akutvårdsdata genomförda på Sabbatsbergssjukhus och 
Södersjukhuset i Stockholm gällande antal misshandelspatienter, den typ av våld och 
misshandel dessa patienter råkat ut för samt det sätt varpå patienterna ankommit till respektive 
akutklinik. 

Antal misshandelspatienter
Misshandelstyp, andel av 

tliga misshandelspatienter
Slag och sparkar

Kniv
Skjutvapen

Övriga vapen·
Kombination □

nkomstsätt, andel av 
tliga misshandelspatienter

Gående
Ambulans

Polis
Ambulans och polis

Larm
I Sabbatsbergsstudierna finns en kategori "vet ej" som i första studien utgör 1,2% och i den andra studien 0,2%. 

18
2

57 54,1 57

26,7
1,5

25
2,7

Södersjukhuset 
1988 - 1990 1992 - 1993 1998*

Sabbatsbergs sjukhus

53/mån 106/mån cirka125/mån

68,8
9,9
0,7

14,8
4,6

66,7
6,2
1,1
17,7

20

1

8,1

2,41,7

14,8 18,2 21

51
9
0

20

Under 1998 är det fyra utvalda månadsperioder som studerats, en vinter-, vår- sommar- och en höstmånad, n=425, 28% av

 Till exempel knogjärn, krossat glas, tårgas, järnrör etc.  □ Kombination av slag, sparkar och tillhyggen
tliga misshandelspatienter som sökt vård på Södersjukhusets akutklinik under 1998.

sam

A
sam

Not: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
sam
 

•
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I Umeå har antalet patienter som sökt akutvård för skador från våld och misshandel under 

1985, 1997 och 2002 studerats. Mellan de tre undersökningstillfällena har antalet patienter 

ökat med 50 respektive 36 skadade per år (Danielsson m.fl., 2003). 

4. STUDIENS BIDRAG OCH HYPOTESER 

 

Ovan genomgång av olika indikatorer på våldsbrottsligheten visar att anmälningsstatistiken är 

relativt ensam om att visa på en ökning av våldet. Inledningsvis har olika resonemang om 

mörkertal, anmälningsbenägenhet och en vidgad definition av våldsbegreppet presenterats 

som tänkbara hypoteser till varför anmälningarna ökat. Nedan följer ett sammanfattande 

resonemang och ytterligare tänkbara hypoteser till varför andra indikatorer inte påvisar den 

ökning som syns i anmälningsstatistiken. 

 

Det allra grövsta våldet, det dödliga, fångas upp med hjälp av dödsorsaksstatistiken. Denna 

statistik visar att antalet dödsfall till följd av mord, dråp eller misshandel legat relativt 

oförändrat under den period som föreliggande studie avser. Kan det vara så att fler som utsätts 

för grovt våld överlever tack vare en mer effektiv sjukvård vilket gör att ökningen av våld i 

anmälningsstatistiken inte syns i dödsorsaksstatistiken? 

 

Med hjälp av slutenvårdsdata går det att studera sådant våld som vållat allvarliga skador men 

som inte nödvändigtvis varit dödande. Om det grova våldet ökat samtidigt som fler överlever 

vore det rimligt att ökningen syns bland de som skrivs in i slutenvården. Inte heller enligt 

denna typ av data har det dock skett någon ökning som motsvarar den i anmälningsstatistiken. 

Antalet patienter som erhållit slutenvård till följd av våld och misshandel har i stort sett varit 

oförändrat under de senaste tio åren. En tänkbar hypotes är att en alltmer effektiv sjukvård 

förmår slutbehandla fler skadade redan inom öppenvården till exempel på sjukhusens 

akutmottagningar. Om en sådan förändring skett kan det påverka slutenvårdsregistrets 

validitet som indikator på våldbrottslighetens utveckling. Skrivs en allt mindre andel av de 

våldsskadade patienterna in i slutenvården? Förklarar det varför en eventuell ökning av våldet 

inte syns i data över slutenvårdsbehandlade vålds- och misshandelspatienter? 

 

Genom att studera data över de patienter som sökt akutvård för skador från våld eller 

misshandel går det att undersöka huruvida det skett en förändring i omfattningen av antalet 

och andelen patienter som slutbehandlas redan på akutmottagningen respektive som behöver 
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skrivas in för ytterligare vård. I dagsläget finns det inte några studier på nationell nivå som 

kan redovisa omfattningen av antal vålds- och misshandelspatienter som erhållit annan vård 

än slutenvård. Som tidigare presenterats så har dock undersökningar av akutvårdsdata gjorts 

på lokal nivå (Törnudd & Björnstig, 1998; Carlsson Sanz m. fl., 2000; Dysting, Gauffin, 

Nilholm & Westerling, 2000; Danielsson, Blomqvist, Bylund & Björnstig, 2003). Hittills 

saknas det studier av öppenvårdsdata som omfattar längre sammanhållna tidsperioder.  

 

Det är högst rimligt att anta att en stor del av de som fått fysiska skador av våld eller 

misshandel söker vård på andra vårdinrättningar än på sjukhusens akutmottagningar. Det är 

dessutom troligt att en stor del av de som utsätts för våld inte söker någon vård alls eller inte 

alls får några fysiska skador som kräver tillsyn. Med hjälp av offerundersökningar går det att 

fånga upp både sådant våld vållat skador som krävt någon typ av vård och sådant våld som 

inte vållat fysiska vårdkrävande skador. Offerundersökningar är dock avhängigt offrens egen 

vilja att uppge sin utsatthet och med det följer som tidigare nämnts ett antal tänkbara felkällor. 

Också enligt offerundersökningarna har nivån legat stabilt under 1990-talet och framåt. 

 

I föreliggande studie kommer akutvårdsdata från Södersjukhuset gällande de senaste tio åren 

att analyseras. Studien kommer alltså kunna bidra med att i viss mån fylla i den lucka som, 

enligt ovan resonemang, finns mellan kunskapen om antalet våldsdrabbade som blir 

slutenvårdsbehandlade och den information som går att få angående vårdsökande vålds- och 

misshandelsoffer enligt offerundersökningarna.  

4.1. HYPOTESER 

 

Denna studie är i huvudsak en deskriptiv studie där den bild som en genomgång av 

akutvårdsdata ger av våldsbrottsligheten presenteras och diskuteras mot bakgrund av andra 

mer etablerade indikatorer. Inga direkta hypoteser kommer sålunda att göras i sin egentliga 

mening. Dock är det intressant att fundera kring vad man skulle kunna förvänta sig att finna 

utifrån ovan förda resonemang. 

 

Så som skillnaden mellan slutenvårdsregister och anmälningsstatistik antyder så antas allt fler 

våldspatienter kunna färdigbehandlas redan på akutmottagningen, eller inom annan 

öppenvård. En genomgång av data till föreliggande undersökning borde utifrån dessa 

antaganden visa på en ökning av det totala antalet besök av vålds- och misshandelspatienter 
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på akutmottagningen. Materialet kan dessutom förväntas antyda en generell minskning av 

andelen våldsskadade patienter som skrivs in. Data bör vidare visa på en allt tydligare 

selektering där det endast är de allra mest allvarligt skadade som skrivs in.  

  

En mothypotes i det här fallet är att den ökning som syns i statistiken över polisanmälda brott 

främst beror på ökad anmälningsbenägenhet till exempel till följd av en vidgad definition av, 

samt en sänkt toleransnivå för, vad som uppfattas som våld. Utifrån detta skulle man istället 

kunna förvänta sig att antalet patienter som söker vård för skador från våld och misshandel 

visar på en utveckling som stämmer överens med övriga indikatorer, det vill säga en relativt 

oförändrad nivå. Om det dessutom inte skett några tydliga förändringar i andelen vålds- och 

misshandelspatienter som skrivs in så skulle det kunna tyda på att den bild av 

våldsbrottslighetens utveckling som patientregistret över slutenvårdsbehandlade ger är 

tillförlitlig. 

5. METOD 

5.1. URVAL 

 

Urvalet till föreliggande undersökning utgörs av samtliga patienter som från och med 1 

januari 1996 till och med 30 juni 2006 sökt vård vid Södersjukhusets akutklinik för skador till 

följd av misshandel och våld. I urvalet ingår patienter med skador från såväl vapenlöst våld 

som med kniv- och skottskador. Studien kommer att fokusera på patienter med skador från 

våld mellan parter som inte har eller har haft någon parrelation. I denna studie antas en av 

fördelarna med akutvårdsdata vara att den är mindre känslig för den utsattas vilja att anmäla 

eller uppge sin utsatthet. När det gäller relationsvåld kan man dock tänka sig att det råder en 

icke obefintlig underrapportering även till sjukvården av sådant våld. Att analysera båda 

typerna av våld skulle kräva ett utrymme för diskussion som inte finns tillgängligt för denna 

studie.  
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5.1.1. Södersjukhuset 

I dagsläget är Södersjukhuset ett av de sju akutsjukhus som finns i Stockholms län tillika ett 

av de två som finns i Stockholms stad3. Södersjukhusets akutmottagning för vuxna är en av 

norra Europas största såväl till yta som till patientantal och ansvarsområde. 

Upptagningsområdet utgörs främst av boende i södra och sydöstra Stockholm, under 

sommarmånaderna utökas Södersjukhusets patientområde till att omfatta alla semesterfirare i 

skärgården. Södersjukhusets geografiska läge gör att akutkliniken även får ta emot patienter 

som blivit akut sjuka eller skadade i Stockholm city men som formellt tillhör något annat 

sjukhus.  

 

Mellan 1998 – 2005 har cirka 110000 besök gjorts per år på Södersjukhusets akutklinik, efter 

en ökning på cirka 10000 besök mellan 1998 och 1999 så har antalet besök per år varit relativt 

oförändrat. Under första halvåret 2006 gjordes knappt 60000 besök på akuten. Av samtliga 

besök har under nämnda period knappt 30 procent lett till inskrivning (data inhämtat från 

Stockholms läns landsting, SLL, 2006-01-03). Till Södersjukhusets akutklinik inkommer fler 

patienter som utsatts för våld än som söker vård för vanliga diagnoser som t.ex. hjärn- och 

kärlsjukdomar eller diabetes och astma. På Södersjukhuset finns en arbetsgrupp bestående av 

främst sjukskötare och underskötare som kallas Antivåldsgruppen. Målsättningen för denna 

grupp är att jobba för bättre omhändertagande av våldspatienter, skapa opinion, förebygga 

gatuvåld genom föreläsningar om våldets konsekvenser samt fånga upp ungdomar ”på glid”. 

Allt detta gör att Södersjukhuset profilerat sig som ett sjukhus med specialinriktning på 

omhändertagandet av våldsskadade patienter (Carlsson Sanz m.fl., 2000). 

 

Sedan hösten 2002, har Södersjukhusets akutklinik genomgått förändringar, som under 2004 

introducerades fullt ut, vilka syftar till att kunna förkorta väntetiderna och som har som 

målsättning att fler patienter handläggs under dag- och kvällstid. Med det nya arbetssättet görs 

prioriteringarna utifrån patientens vårdbehov snarare än utifrån förmodad diagnos. 

Södersjukhuset samverkar med Karolinska Universitetssjukhuset främst när det gäller 

patienter som behöver vård för neuro- och/eller thoraxkirurgiska skador (Södersjukhuset, 

2004). 

 

                                                 
3 De övriga sex är S:t Görans sjukhus i Stockholms stad och Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset i 
Huddinge (fd. Huddinge sjukhus.), Karolinska sjukhuset i Solna, Norrtälje sjukhus, och Södertälje sjukhus i 
Stockholms län.  
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Så som varande ett av de två sjukhusen i Stockholmsstad är det rimligt att anta att sjukhuset 

får kännedom om en stor del av det generella vårdbehovet som finns i staden men även 

behovet bland vålds- eller misshandelsskadade. Sankt Görans sjukhus, som är det andra 

akutsjukhuset i Stockholmsstad, har som främsta upptagningsområde de norra och nordvästra 

delarna av Stockholm samt norra och östra delarna av innerstaden. På Sankt Görans 

akutklinik gjordes 60056 patientbesök under 2005 (drygt hälften av antalet patientbesök på 

Södersjukhusets akutklinik under samma år) (Sankt Görans sjukhus, 2006).  

 

Sabbatsbergssjukhus som också låg i innerstaden lades ner 1993 och Nacka sjukhus som låg 

söder om Stockholm lades ner 1996. Ett eventuellt patientflöde till Södersjukhuset från 

Sabbatsberg efter dess nedläggning bör inte påverka antalet besök som ingår i föreliggande 

studie. Däremot är det rimligt att Södersjukhuset är ett av de sjukhus som fått ta över en del av 

de patienter som tidigare tillhörde Nacka sjukhus, omfattningen av detta ”övertag” är dock 

okänt. Detta är rimligt att beakta vid analyserna av antalet patientbesök gjorda under den 

första delen av den studerade perioden. Data som inhämtats från SLL omfattar endast tiden 

mellan 1998 och 2006 så huruvida nedläggningen av Nacka sjukhus 1996 föranledde någon 

generell ökning av antalet patienter som sökt vård på Södersjukhuset till följd av detta går inte 

tydligt att utläsa. Antalet patientbesök ökade dock mellan 1998 och 1999 och eventuellt kan 

det vara en del av en sådan ökning. 

 

Under 2005 har man infört ett tydligare områdesansvar för akutsjukhusen i Stockholms län 

vilket innebär att en patient som uppsöker en akutklinik på ett sjukhus som han eller hon inte 

tillhör kan hänvisas vidare till sitt sjukhus innan vård ges. Detta gäller endast om patientens 

skador eller sjukdom inte kräver ett akut omhändertagande (Sankt Görans sjukhus, 2006). 

Förändringen angående områdesansvaret verkar inte ha påverkat antalet besök på 

Södersjukhusets akutmottagning då antalet besök ligger stabilt efter 1999. 

5.2. DATAMATERIAL  

 

AKUSYS är ett patientadministrativt datasystem som är framtaget på Södersjukhusets 

akutklinik. Syftet med datasystemet är att personalen kontinuerligt ska kunna följa 

patientflödet på akutkliniken. Registreringen i AKUSYS påbörjades 1995 och var fullt 

utbyggt 1996. Utifrån dessa uppgifter för Södersjukhuset statistik över bland annat olika typer 

av våldsskador, olyckor samt suicidfall. I detta datasystem förs, förutom personuppgifter, 

 21

http://www.stgoran.se/


information in om tidpunkt för skade- respektive sjukdomsdebut, ankomst till sjukhus och 

sökorsak samt vilken prioritering patienten har givits vid ankomsten till akuten 

(Folkhälsoinstitutet, 2003). Ur AKUSYS går det att utläsa vilken klinik som slutbehandlat 

patienten samt om patienten blivit inskriven i slutenvård (Carlsson Sanz m.fl., 2000). 

AKUSYS är inte kopplat till patientjournalerna och innehåller inte några diagnoskoder, de 

variabler som finns i AKUSYS är framtagna av personalen och följer sålunda inte något 

gängse klassificeringssystem (Folkhälsoinstitutet, 2003).  

5.2.1. Datainsamling  

 

Första kontakt inför datainsamlingen gjordes via e-mail till chefssjukskötare Sören Carlsson 

Sanz på Södersjukhuset vilket ledde till ett personligt möte. Vid mötet slöts en 

överenskommelse om att inleda ett samarbete där data från Södersjukhusets 

patientadministrativa datasystem AKUSYS skulle ligga till grund för en d-uppsats vid 

kriminologiska institutionen om akutvårdsdata som indikator på våldsbrottslighetens struktur, 

omfattning och utveckling. För att få tillgång till data i AKUSYS kontaktades IT-samordnare 

Inger Toyler som sedan bistått med hjälp och svar på frågor som uppkommit under arbetet 

med informationen i AKUSYS. Efter att forskningsplanen godkänts av berörda parter, vilket 

tillika gav tillstånd och tillgång till informationen i AKUSYS, fördes data över till ett excel-

dokument.  

 

Förutom listor över samtliga misshandelspatienter som sökt vård vid Södersjukhusets 

akutklinik mellan 1 januari 1996 och 31 mars 2006 erhölls också listor över de patienter som 

återkommit till akuten som misshandelspatienter under den avsedda tidsperioden. Listan över 

återkommare innehöll information om födelseår, kön, ankomstdatum och -tid samt vilken 

misshandelstyp som patienten råkat ut för. 

 

Under slutskedet av arbetet med föreliggande studie erhölls data gällande de misshandels-

patienter som sökt vård på Södersjukhusets akutklinik under 2006 års andra kvartal (1 april – 

30 juni). Dessa data har i efterhand lagts till på de ställen i resultatdelen där de ansetts tillföra 

intressant information. 
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5.2.2. Variabler och databearbetning 

All data har förts över från excelformat till statistikprogrammet SPSS för vidare bearbetning 

och analyser. Information om hur koderna i AKUSYS skall förstås och översättas har 

inhämtats löpande under arbetets gång från Södersjukhusets IT-samordnare Inger Toyler. 

 

Kön, ålder och ankomst 

 

De personvariabler som ingår i analyserna är patientens kön samt ålder vid besöket på 

akutkliniken. Ålder vid besöket har skapats utifrån variablerna födelseår och ankomstår i 

AKUSYS. I vissa fall har den vårdsökande patienten inte kunnat uppge varken ålder eller 

personnummer, dessa patienter kommer att utgöra bortfall i analyser där ålder ingår som 

variabel.  

 

Misshandelstyp 

 

I AKUSYS delas misshandelspatienterna in i fem olika grupper, de som utsatts för misshandel 

utan vapen, misshandel med kniv, misshandel med skottskador, kvinnomisshandel samt från 

och med november 2001 även annan relationsmisshandel. I föreliggande studie ligger fokus 

på patienter med skador från våld och misshandel mellan parter som inte har eller har haft 

någon parrelation. Före november 2001 går det inte att skilja ut de patienter som skadats av 

annan relationsmisshandel än misshandel mot kvinnor i heterosexuella relationer. Materialet 

från tiden före november 2001 innehåller sålunda en del relationsmisshandelspatienter, det 

vill säga patienter som tillexempel skadats av våld inom samkönade parrelationer eller mellan 

andra familjemedlemmar. Som kommer framgå så är dessa fall så pass få att de inte påverkar 

huvudresultatet. 

 

Skador 

 

Sökorsakerna som finns kodade i AKUSYS utgörs av den skada som vid besöket på akuten 

ansetts som den allvarligaste, det framkommer sålunda inte om en patient med till exempel 

sökorsaken sårskada i AKUSYS dessutom haft mjukdelsskador. Detta skulle kunna innebära 

en underrapportering av lindrigare typer av skador som förekommit i kombination med 

allvarligare skador.  
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Det finns över 40 olika sökorsakskoder i AKUSYS, inför analyserna har dessa grupperats in i 

tio olika typer av skador. Dessa tio grupper har kommit att bli: Mjukdelsskador såsom 

krosskador, blåmärken, svullnader, rodnader etc,/ Skelett- och frakturskador/ Yttreblödning 

och sårskador/ Inre blödning såsom skadad muskel, sena eller inre organ/ Hjärnskakning, 

skador mot  huvudet/ Skador mot specifika kroppsdelar/ Gynekologiska skador/ Trauma/ 

Andra skador/ Andra sökorsaker.  

 

När det gäller sökorsakerna Skador mot specifika kroppsdelar så handlar det främst om 

ortopediska skador, misstänkta frakturer. Huruvida det efter behandling visat sig gälla 

frakturer eller andra typer av ortopediska skador framgår dock inte i AKUSYS. Dessa 

sökorsaker kommer att presenteras separat i resultatdelen. Med andra skador avses skador 

som inte kunnat placeras i någon av de skapade skadegrupperna, det kan gälla sådant som 

ångest, andnöd, värk etc. Med andra sökorsaker avses sådana ärenden till akuten som inte 

handlar om egentliga skador såsom tumörsjukdom, njursten, blodprov begärt av polis, 

smittrisktillbud etc.. 

 

Prioritet och ankomstsätt 

 

När en patient ankommit till akutkliniken och registrerats så gör akutsjuksköterskan en 

prioriteringsbedömning av patientens vårdbehov. Prioriteringen löper mellan 1 - 4 där 1 

motsvarar att patienten har behov av att träffa en läkare inom fem minuter och 4 anger att 

patienten kan vänta mer än tre timmar (Folkhälsoinstitutet, 2003). Variabeln prioritering 

används i analyserna som ett mått på skadans grad. I datamaterialet har variabelvärdena 1, 2, 

3, 4 behållits och innebär att ju lägre variabelvärde desto högre prioritet har patienten givits, 

det vill säga desto snabbare vårdbehov har patienten bedömts ha.  

 

Ytterligare ett mått på hur allvarligt skadad patienten varit är det sätt varpå man tagit sig till 

akuten. De olika ankomstsätt som ingår i analyserna är Gående, Ambulans, Larm, Polis och 

Annat. Med kategorin Annat avses helikopter och bårtaxi vilka båda förekommer i väldigt få 

fall i materialet. Att patienten ankommit gående skall tolkas som att patienten tagit sig till 

akuten för egen maskin, det kan handla om buss, taxi eller gående. Larm innebär att 

akutkliniken blivit förvarnad om att en patient med svåra eller livshotande skador är på väg.  
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Utkod 

 

Utkodsvariabeln i AKUSYS ger information om vad som hänt patienten efter det att han/hon 

”blivit klar” på akutmottagningen, det vill säga om patienten kunnat åka hem efter att ha 

slutbehandlats på akutmottagningen, om patienten avvikit från akuten innan behandling 

slutförts samt om patienten tagits in för vidare vård på sjukhuset. I den tredje kategorin ingår 

patienter som lagts in på avdelning inklusive intensivvårdsavdelning eller på operation. I 

några fall har patienten skickats vidare till annat sjukhus för att där läggas in på avdelning. 

Några patienter har vidarebefordrats till andra mottagningar såsom till exempel tandläkare 

eller annan specialistvårdsmottagning. Då det inte framgår i AKUSYS vad som hänt dessa 

patienter efter vidarebefordran till specialistvård kommer de inte att ingå i de analyser där 

utkoden ingår som variabel. Övriga patienter som enligt utkoden i AKUSYS inte avvikit, inte 

blivit hemskrivna eller fått vidare vård på annan öppen mottagning efter avslutad vård på 

akutkliniken behandlas som inskrivna i analyserna. 

 

Återbesök 

 

Listan över samtliga misshandelspatienter och listan över patienter som återkommit med 

skador från våld och misshandel under den studerade perioden har matchats på individnivå 

utifrån födelseår, tidpunkt och datum för besöket samt misshandelstyp vid de olika tillfällena. 

Efter detta har det varit möjligt att skapa en variabel som anger den tid som förflutit mellan 

det första besöket och återbesöket. Det går inte att ur AKUSYS klart utläsa om återbesöken 

har gällt skador från ett och samma misshandelstillfälle. Vissa antaganden kan dock göras 

utifrån huruvida samma sökorsak angivits vid de aktuella tillfällena samt hur lång tid som gått 

mellan besöken. 

 

Måttenheten i föreliggande studie är antalet besök på Södersjukhusets akutklinik av patienter 

med skador från våld och misshandel mellan parter som inte haft någon parrelation, det vill 

säga ett mått på antalet våldstillfällen snarare än på antalet våldsutsatta personer. Där det 

anses tillföra tolkningen av resultaten intressant information kommer antalet utsatta personer, 

som framgår genom matchningen mellan den ”totala listan” och listan endast över 

återkommarna, redovisas mot bakgrund av antalet besök/vårdtillfällen under den studerade 

perioden. 
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5.3. BORTFALL 

 

AKUSYS innehåller inte några externa bortfall då varje patient registreras vid ankomsten till 

akutkliniken (Folkhälsoinstitutet, 2003). Dock förekommer det interna bortfall till exempel i 

fall då samtliga uppgifter inte kunnat föras in. Storleken på dessa bortfall varierar mellan olika 

variabler men kommer att redovisas vid resultaten för varje analys. 

 

I ovan genomgång har bortfall som endast kommer att gälla de analyser där respektive 

variabel ingår presenterats. Ett antal patienter i ursprungsdatan inhämtad från AKUSYS 

kommer dock inte att ingå i några analyser och det gäller till exempel de patienter som avlidit 

efter ankomst till akutkliniken. Hur många, om några, som avlidit redan innan 

sjukvårdspersonal hunnit fram till brottsplatsen framgår inte i AKUSYS. Det ursprungliga 

datamaterialet innehåller dessutom patienter som kommit till akutkliniken för konsultation. 

Detta innebär att patienter som redan varit inskrivna på sjukhuset kommit till akutkliniken för 

en ny bedömning. Om dessa patienter i ett tidigare skede sökt vård på akutkliniken kommer 

deras skador att dubbelräknas när de senare kommit in för konsultation. Om patienten i ett 

akut skede sökt vård på annan akutklinik och sedan förflyttats till Södersjukhuset ligger de 

utanför urvalsramen för denna studie. Dessa patienter (20 personer) har tagits ut ur 

datamaterialet helt och hållet då syftet med föreliggande undersökning är att studera antal 

besök av misshandelspatienter på Södersjukhusets akutklinik under tiden januari 1996 – juni 

2006.  

5.4. ANALYSER 

 

Analyserna utgörs av två delar. Inledningsvis görs en deskriptiv presentation av materialet när 

det gäller antal patienter, köns- och åldersfördelning, fördelning av olika misshandelstyper 

och skador samt prioritet och ankomstsätt. Då det sista året (2006) endast omfattar första 

halvåret presenteras halvårsdata i de tidsserier som omfattar hela den studerade perioden. I 

övriga tabeller kommer data presenteras per två år gällande perioden 1996/97 – 2005/06. 

 

Resultatavsnittets andra del utgörs av en analys av flödet inom sjukvården. Antalet 

misshandelspatienter som skrivit in i på avdelning, inklusive intensivvårdsavdelning eller på 

annat sjukhus, som har fått åka hem efter slutbehandling på akutkliniken samt antal patienter 

som avvikit innan behandlingen slutförts under den studerade perioden redovisas per halvår. 
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Hur stor andel av patienterna inom respektive misshandelstyp, med respektive skador, 

prioriteringskod samt ankomstsätt som skrivits in varje år redovisas i tabellform per två år 

gällande perioden 1996/97 – 2004/05. 

6. RESULTAT 

 

Från 1 januari 1996 till och med 30 juni 2006 har det enligt AKUSYS gjorts 18800 besök på 

Södersjukhusets akutklinik av patienter som sökt vård för skador från någon typ av våld eller 

misshandel. Dessa patienter utgör cirka 2 procent av samtliga besök som gjorts totalt på 

Södersjukhusets akutklinik under denna period. Majoriteten av våldspatientbesöken (87,6 

procent) har gällt skador från våld mellan personer som inte har eller har haft någon relation 

och 12,4 procent av besöket har gällt skador från kvinnomisshandel samt annan 

relationsmisshandel (Figur 5).  
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Figur 5. Antal besök per halvår av patienter som sökt vård på Södersjukhusets akutklinik för 
skador från våld mellan obekanta, kvinnomisshandel respektive från annan 
relationsmisshandel mellan 1 januari 1996 och 30 juni 2006. 
 

 

I november 2001 tillkom kategorin relationsmisshandel i AKUSYS, denna kategori omfattar 

annat våld mellan personer som har eller har haft en relation med varandra än våld mot 

kvinnor i heterosexuella relationer. Före november 2001 går det inte att i AKUSYS urskilja 

annat relationsvåld än ”vanlig” kvinnomisshandel. Materialet över våld mellan obekanta, det 

vill säga mellan parter som inte har eller har haft någon relation med varandra, innehåller 

sålunda före november 2001 ett antal fall som efter detta datum skulle ha kategoriserats som 
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relationsmisshandel. Efter november 2001 har antalet registrerade relationsmisshandelsfall 

varierat mellan 14-32 fall per år. I föreliggande studie ligger fokus på patienter med skador 

från våld mellan obekanta. Det faktum att upp till 32 patienter per år som drabbats av annat 

relationsvåld än kvinnomisshandel ingår i materialet före november 2001 anses inte vara 

något som påverkar resultaten i någon större omfattning.  

6.1. VÅLD MELLAN OBEKANTA 

 

Under den studerade perioden har det gjorts 16475 besök på Södersjukhusets akutklinik av 

patienter som sökt vård för skador från våld eller misshandel mellan obekanta. Det betyder att 

cirka 1500 - 1600 besök har gjorts per år mellan 1996 och 2005. Under det första halvåret 

2006 har 828 besök gjorts på Södersjukhusets akutklinik av patienter med skador från våld 

och misshandel, detta är ett lägre antal än vad som inkom per halvår under år 2005 (figur 5). 

Utifrån data från Stockholms läns landsting gällande det totala antalet patientbesök per år på 

Södersjukhusets akutklinik så har patientbesöken gällande skador från våld mellan obekanta 

utgjort 1-2 procent mellan 1998 – 2005 (gäller även första halvåret 2006)4. 

6.1.1. Kön och Ålder 

 

Av de 16475 besöken på Södersjukhusets akutklinik av vålds- och misshandelsskadade har 

patienten i 84 procent av fallen varit en man. Andelen kvinnor ökar något under perioden. 

Mellan 1996-2001 varierar andelen kvinnor mellan 14-16 procent och från och med 2002 

fram till mars 2006 varierar andelen kvinnor mellan 16-19 procent. Detta sammanfaller med 

att annan relationsmisshandel än kvinnomisshandel blir en egen kategori i AKUSYS vilket 

skulle kunna innebära att en liten andel män ”flyttar” från kategorin våld mellan obekanta till 

kategorin relationsmisshandel.  

 

Det totala antalet kvinnor har ökat under den studerade perioden från 203 besökare under 

1996 till 301 under 2005 och det är främst antalet unga kvinnor som står för den ökningen 

(Figur 6a). Under första halvåret år 2006 har 163 kvinnor sökt vård för skador åsamkade av 

någon som hon inte har eller har haft någon relation med vilket är en högre siffra än under 

båda halvåren år 2005.  

                                                 
4 Andelen våldsskadade utgjorde 2 procent av samtliga patienter som år 2000 och 2005 besökte akutkliniken, 
övriga år (inklusive första halvåret 2006) 1 procent. 
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Männens utveckling liknar naturligtvis den för hela materialet, en ökning från 1126 besökare 

under 1996 till 1408 besökare under 2001. Antalet minskar sedan till 1146 under 2004 men 

under 2005 gjordes 1441 besök av våldsskadade män. Utvecklingen för män i åldrarna 25 – 

34 är den som mest liknar männens huvudtrend (Figur 6b). Under det första halvåret 2006 har 

665 besök gjorts av män med skador från våld och misshandel, detta är lägre än antalet besök 

av manliga patienter per halvår under 2005. 

 

Medelåldern bland samtliga våldsdrabbade patienter som besökt akutkliniken under den 

studerade perioden är 31,9 (min = 0, max = 95, sd=13) och medianåldern är 28 år. Såväl 

kvinnornas medel- som medianålder är högre (33,7 respektive 29) än männens (31,6 

respektive 28)5. För både män och kvinnor är det åldersgruppen 15-24 som dominerar i 

materialet. De yngsta patienterna har ökat i antal för båda könen, tydligast är detta bland 

kvinnorna. Vid 459 (2,7 procent) av de besök som gjorts under den studerade perioden har 

ingen uppgift om födelseår registrerats i AKUSYS. 
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Figur 6a. Antal kvinnor per år som har 
sökt vård på Södersjukhusets akutklinik 
för skador från våld mellan obekanta 
mellan 1996 – 2005, totalt samt uppdelat 
på fyra åldersgrupper. 

Figur 6b. Antal män per år som har  
sökt vård på Södersjukhusets akutklinik 
för skador från våld mellan obekanta 
mellan 1996 – 2005, totalt samt uppdelat 
på fyra åldersgrupper. 

 

                                                 
5 T-test visar att skillnaden är signifikant, p < .001 
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6.1.2. Återkommande vålds- och misshandelspatienter 

 

De 16029 besök som gjorts på Södersjukhusets akutklinik under den studerade tioårsperioden 

(exklusive andra kvartalet 2006) gällande skador från våld och misshandel mellan obekanta 

har gjorts av 13695 patienter. De som någon gång mellan 1 januari 1996 och 31 mars 2006 

återkommit till akuten minst en gång som misshandelspatienter är 1667 till antalet och dessa 

står tillsammans för 4001 besök.  

 

Huruvida återbesöken i materialet har gällt skador från ett och samma misshandelstillfälle går 

inte att klart utläsa ur AKUSYS. Hur nära återbesöken ligger i tid samt om samma sökorsak 

registrerats i AKUSYS vid båda tillfällena skulle dock kunna fungera som en indikation på 

huruvida det är troligt att besöket gällt skador från ett och samma tillfälle. Under hela denna 

tioårsperiod är det tre fjärdedelar har återkommit 2 gånger med olika långa mellanrum, 22 

procent har återkommit tre eller fyra gånger och 3 procent av återkommarna har besökt akuten 

fem eller fler gånger som misshandelspatienter. Som mest har en och samma person 

återkommit med skador från våld och misshandel 23 gånger under hela den studerade 

perioden6.  

 

Under den studerade perioden har 231 patienter (14 procent av 1667) återkommit samma eller 

nästa dag och cirka en tredjedel (n = 72) av dessa har haft samma sökorsak angiven i 

AKUSYS vid båda tillfällena. Bland de 190 (11 procent) som återkommit som 

misshandelspatienter inom 2-10 dagar har en tredjedel (n = 60) haft samma sökorsak vid båda 

besöken. En dryg femtedel (n = 93) av återkommarna har kommit tillbaka till akuten inom 11-

30 dagar och en fjärdedel (n = 24) av dessa har vid båda tillfällena fått samma sökorsak i 

AKUSYS7. Utvecklingen av antal besök och antal patienter per år är i stort sett identisk vilket 

inte talar för att det under någon del av perioden förekommit fler eller färre reviktimiserade 

patienter än annars bland de som sökt vård för skador för icke relationsrelaterat våld.  

 

                                                 
6 Dessa personer kan dessutom ha återkommit som offer för någon typ av relationsmisshandel men då dessa fall 
inte kunnat matchas på individnivå presenteras endast de återbesök som gjorts gällande icke-relationsmisshandel. 
7 Det är tänkbart att samma skada kan ha fått olika sökorsaker vid de olika besöken. En bruten näsa kan möjligen 
vid ena tillfället ha kodats som ”ansiktsfraktur” och vid det andra tillfället som ”näsben”. Om patienten fått flera 
skador vid samma misshandelstillfälle har den skada som vid besöket ansetts som mest allvarlig förts in i 
AKUSYS. Det är sålunda sannolikt att fler återbesök gällt samma skada än vad som framkommer då hänsyn 
endast tagits till närhet i tid och huruvida exakt samma sökorsak kodats vid de olika besökstillfällena. 
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6.1.3. Våld med och utan vapen  

 

I AKUSYS delas våldet mellan obekanta upp i tre olika misshandelstyper; misshandel utan 

vapen, misshandel med kniv och misshandel med skjutvapen. I hela materialet utgör skadorna 

som inte vållats av något vapen 93 procent, knivskadorna utgör 6 procent och skottskadorna 1 

procent. Fördelningen av det totala antalet fall där skadorna inte orsakats av vapen är jämn 

under hela perioden, det vill säga cirka en tiondel av samtliga fall har inkommit per år. Likaså 

är fördelningen jämn över tid när det gäller knivskadorna. Tre fjärdedelar av samtliga 

skottskador som rapporterats i AKUSYS under den studerade tidsperioden har inkommit 

under tidsperiodens första hälft (1996-2001), resterande 25% har fördelat sig jämt under den 

andra hälften av studieperioden (2002 – juni 2006) (Tabell 2).  

 

 

Tabell 2. Antal (%) besök som gjorts på Södersjukhusets akutklinik av patienter med skador 
från olika typ av misshandel mellan 1 januari 1996 och 31 mars 2006. 

Misshandelstyp 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Totalt

Vapenlöst våld  1252 1441 1391 1463 1523 1577 1429 1372 1398 1711 788 15345
(%)  (92,1) (95,1) (92,4) (91,7) (92,0) (93,7) (92,7) (93,0) (92,6) (94,8) (95,2)

Knivskador  90 66 96 115 119 89 105 96 103 88 39 1006
(%)  (6,6) (4,4) (6,4) (7,2) (7,2) (5,3) (6,8) (6,5) (6,8) (4,9) (4,7)

Skottskador  18 9 18 18 14 17 8 8 8 5 1 124
(%)  (1,3) (0,6) (1,2) (1,1) (0,8) (1,0) (0,5) (0,5) (0,5) (0,3) (0,1)

Totalt  1360 1516 1505 1596 1656 1683 1542 1476 1509 1804 828
(%)  (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

16475

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: * Omfattar endast första halvåret 
 

 

Andelen män är större bland de patienter som skadats av vapen (91%) än bland de som råkat 

ut för vapenlöst våld (83%). Medianåldern i materialet är högre bland de patienter som sökt 

vård för skottskador (32) än för de som sökt vård för knivskador (29) eller från vapenlöst våld 

(28). Medianåldersskillnaden mellan män och kvinnor är större bland de skottskadade (män: 

31, kvinnor: 42) än bland de som skadats av knivvåld (män: 29, kvinnor: 33) eller våld utan 

inblandning av vapen (män: 28, kvinnor: 29).  

 

Utifrån data över de som återkommit till akuten som misshandelspatienter så har endast en (1) 

patient återkommit som skottskadad misshandelspatient under den studerade perioden 

(exklusive andra kvartalet 2006). Återbesöket har gjorts efter drygt två veckor (17 dagar) och 
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sökorsaken i AKUSYS vid första var skadat underben och andra gången mjukdelsskada. Även 

om dessa två besök gjorda under 1996 slås ihop till ett och samma så förändrar det inte bilden 

av att skottskadorna i hög utsträckning är koncentrerade till början av perioden.  

 

När det gäller knivskadorna så är det 24 patienter som återkommit till akuten inom max tre 

månader som knivvåldspatienter. Om de återbesök som gjorts inom max tre månader och som 

vid båda tillfällena registrerats som misshandel med kniv skulle slås ihop och antas gälla 

besök för skador från ett och samma misshandelstillfälle skulle antalet patienter per år bli max 

tre färre än antalet besök.  

6.1.4. Sökorsak 

 

De vanligaste enskilda sökorsakerna i hela materialet (n = 16029; ej andra kvartalet) är 

hjärnskakning (28,5 procent, n = 4571) och sårskador (27,6 procent, n = 4422), därnäst 

kommer skelettskador/frakturer (6,3 procent, n = 1013) och mjukdelsskador (2,4 procent, n = 

381). Mindre vanliga sökorsaker är litet och stort Trauma (1,7 procent, n = 271) samt 

sökorsaker som tyder på skador på inre organ8 (0,1 procent, n = 23). En knapp fjärdedel (n = 

4004) av sökorsakerna i AKUSYS utgörs av koder med information om vilken kroppsdel 

patienten sökt vård för men där det inte framgår huruvida skadan är en sårskada, en fraktur 

eller en mjukdelsskada (dessa presenteras för sig i tabell 4). I AKUSYS finns ett antal 

sökorsaker som gäller andra följder av misshandeln9 eller andra orsaker än direkta följder av 

misshandeln10 (8 procent, n = 1246) och i 98 fall (0,6 procent) har ingen sökorsak angivits i 

AKUSYS.  

 

Tabell 3 visar hur de vanligaste skadorna har fördelat sig per tvåårsperioder11 mellan 1996-

2005. Hjärnskakningar och sårskador är de vanligaste skadorna bland de patienter som sökt 

vård för skador från vapenlöst våld. Under första delen av perioden utgör frakturerna den 

tredje vanligaste skadan inom denna misshandelstyp men i slutet av perioden byter denna 

skadetyp plats med mjukdelsskadorna som då hamnar på tredje plats istället. Frakturerna mer 

än halveras mellan 2000/01 och 2002/03 medan mjukdelsskadorna successivt tredubblas.  

 

                                                 
8 Till exempel blodig avföring, urin eller kräkning, njurskada. 
9 Till exempel infektion, ångest, andnöd etc. 
10 Till exempel blodprov begärt av polis, röntgenundersökning, smittrisktillbud etc 
11 Av utrymmesskäl presenteras hädanefter utvecklingen i tabeller med tvåårsperioder 
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Tabell 3. Antal våldsskadade patienter som mellan 1996-2005 sökt vård på Södersjukhusets 
akutklinik med de vanligaste sökorsakerna i AKUSYS, uppdelat på skador från våld utan 
vapen och kniv- eller skottskador. 
 

Vanliga skador 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 Totalt
Hjärnskakning 575 878 958 958 1041 1 4 0 3 4 4422

(%) (34) (45) (46) (53) (54) (1) (2) (0) (2) (2)
Sårskador 746 790 756 653 656 140 187 160 137 131 4356

(%) (44) (41) (37) (36) (34) (97) (91) (77) (73) (72)
Frakturer 341 227 261 73 97 2 3 3 0 0 1007

(%) (20) (12) (13) (4) (5) (1) (2) (1) (0) (0)
Mjukdelsskador 33 36 79 94 110 1 2 5 6 2 368

(%) (2) (2) (3) (5) (6) (1) (1) (2) (3) (1)
Trauma 1 3 27 45 45 0 9 41 41 44 256

(%) (0) (0) (1) (2) (1) (0) (4) (20) (22) (25)
Totalt 1696 1934 2065 1797 1916 144 205 209 187 181

(%) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)
10409*

Vapenlöst våld Våld med kniv- eller skottskador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Under hela perioden har 23 patienter fått sökorsak som antyder skador på inre organ, 4004 patienter har fått sökorsaker 
som endast anger den skadade kroppsdelen (tabell 4), 1246 patienter har fått övriga sökorsaker registrerade och för 98 
patienter saknas sökorsak i AKUSYS.   
*Under första kvartalet 2006 har 249 patienter fått någon av sökorsakerna i tabellen registrerade i AKUSYS. 
 

 

Bland de patienter som sökt vård för kniv- eller skottskador är sårskadorna vanligast och 

därefter kommer sökorsaken Trauma. Andelen sårskador går ifrån att utgöra nästan 100 

procent i periodens början till att i slutet av perioden utgöra cirka en tredjedel av 

sökorsakerna. I samma takt som andelen sårskador minskat så har andelen patienter som fått 

sökorsaken Trauma ökat från 0 till cirka en fjärdedel allt medan antalet besök gällande 

vapenskador legat tämligen stabilt. Detta mönster gör det inte helt orimligt att anta att det 

under den studerade perioden skett förändringar i kodningsrutinerna på så sätt att allvarliga 

skador som tidigare registrerats som sårskador senare kommit att registreras som Trauma. 

Hur de sökorsaker som endast anger den skadade kroppsdelen fördelat sig per två år under 

den studerade tioårsperioden presenteras i tabell 4. Enligt dessa sökorsaker har majoriteten av 

patienterna som skadats av vapenlöst våld sökt vård för skador på överkroppen och till största 

del handlar det om skador på armar och händer, därnäst är det huvud/hals som varit mest 

utsatt hos patienterna och inom denna grupp. Andelen skador mot överkroppen visar på en 

kraftig ökning efter 2001. Bland patienterna som sökt vård för vapenskador är också här de 
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övre extremiteterna mest utsatta. Bland de som skadats av vapen har även buken, de nedre 

extremiteterna och överkroppen drabbats.  

 

Drabbade
kroppsdelar 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 Totalt

Överkropp1     348 313 376 416 377 12 15 11 21 12 1901
(%)  (45) (47) (49) (56) (46) (57) (48) (46) (81) (71)

Huvud/Hals  272 171 231 186 285 0 0 1 0 0 1146
(%)  (35) (26) (31) (25) (35) (0) (0) (4) (0) (0)

Nedre extremitet  103 127 110 89 107 5 4 6 0 3 554
(%)  (13) (19) (14) (12) (13) (24) (13) (25) (0) (17)

Buk/underliv  58 55 50 54 48 4 12 6 5 2 294
(%)  (7) (8) (6) (7) (6) (19) (39) (25) (19) (12)

Totalt 781 666 767 745 817 21 31 24 26 17 3895*
(%) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

Vapenlöst våld Våld med kniv- eller skottskador

Tabell 4. Antal våldsskadade patienter (%) som mellan 1996/97-2004/05 samt under första 
kvartalet 2006 sökt vård på Södersjukhusets akutklinik med sökorsaker i AKUSYS som 
endast anger den drabbade kroppsdelen, uppdelat på skador från våld utan vapen och kniv- 
eller skottskador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Under första kvartalet 2006 har 109 patienter fått någon av de sökorsaker som presenteras i tabellen registrerade i 
AKUSYS. 
1Inklusive övre extremiteter. 
 

 

6.1.5. Prioritet och ankomstsätt 

 

Det är svårt att utifrån sökorsakerna i AKUSYS bedöma skadornas omfattning. Den 

prioriteringskod som skadan och patienten givits vid ankomsten till akutkliniken kan som 

tidigare påpekats tjäna som indikator på detta. Prioriteringskoden (1 - 4) anger hur snabb vård 

patienten och skadan ansetts behöva, ju lägre prioriteringskod patienten fått i AKUSYS desto 

snabbare vård har den skadade patienten bedömts vara i behov av. Fördelningen av de olika 

prioriteringskoderna har inte förändrats nämnvärt för hela materialet under den studerade 

perioden. Majoriteten av patienterna i materialet har vid ankomsten till akuten givits 

prioriteringskod 4 i AKUSYS (71 procent), en knapp fjärdedel har fått prioriteringskod 3, och 

prioriteringskod 1 och 2 har vardera givits till knappt 3 procent av samtliga patienter i 

materialet. För 365 av patienterna i materialet (2,2 procent) finns ingen prioriteringskod 

inregistrerad i AKUSYS. Antalet patienter, oavsett misshandelstyp, som vid ankomsten 

ansetts ha sådana skador att de fått prioriteringskod 1 eller 2 i AKUSYS har inte förändrats 
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enligt någon tydlig trend under den studerade perioden. Ökningen av det totala antalet 

patientbesök i början och i slutet av perioden återfinns bland de fall där patienten varit 

lindrigast skadad, det vill säga de som har givits prioriteringskod 4.  

 

De patienter som sökt vård för vapenskador har generellt givits en högre prioritet än övriga 

misshandelspatienter och bland vapenskadorna har skottskador generellt givits högre prioritet 

än knivskadorna. Över hälften (56 procent) av samtliga patienter i materialet som vid 

ankomsten givits högsta prioritet (prioriteringskod 1 i AKUSYS) har haft kniv- eller 

skottskador. I tabell 5 har prioriteringskod 1 och 2 slagits ihop och utgör den grupp som kan 

antas ha varit mest allvarligt skadade. Antalet vapenskadade patienter som givits högsta 

prioritet har, bortsett från den första tvåårsperioden, legat relativt stabilt runt hundra fall per 

år. Andelen som dessa utgör av samtliga vapenskadade patienter har dock ökat om än i ringa 

omfattning (tabell 5).  

 

 

Tabell 5. Antal (andel) misshandelspatienter per två år med skador från vapenlöstvåld 
respektive våld med kniv- eller skjutvapen som vid ankomsten givits prioriteringskod 1,2, 3 
eller 4 vid ankomst till Södersjukhusets akutklinik mellan 1996/97 – 2004/05. 

Prioriterings-
kod 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 Totalt

1 23 36 86 80 58 45 79 86 74 73 640
(%) (1) (1) (3) (3) (2) (26) (33) (36) (35) (38)

2 133 67 91 71 84 23 21 22 20 16 548
(%) (5) (2) (3) (3) (3) (13) (8) (9) (9,5) (8)

1 + 2 156 100 177 151 142 68 100 108 94 89 1185
(%) (6) (3) (6) (6) (5) (39) (41) (45) (44,5) (46)

3 704 582 590 560 779 50 53 32 41 41 3432
(%) (28) (21) (19) (20) (25) (29) (22) (14) (19,5) (21)

4 1672 2126 2299 2068 2126 55 89 96 77 64 10672
(%) (66) (76) (75) (74) (70) (32) (37) (41) (36) (33)

Totalt 2532 2811 3066 2779 3047 173 242 236 212 194 15292*
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

Vapenlöst våld Våld med kniv- eller skottskador
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: *Under första halvåret 2006 har 818 fått sin prioriteringskod registrerad i AKUSYS. 
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De enskilda sökorsaker som prioriterats högst i materialet är stort och litet Trauma, 90 

respektive 40 procent av samtliga patienter med dessa sökorsaker i AKUSYS har givits 

prioriteringskod 1. För övriga sökorsaker har mellan 0 och 5 procent givits högsta prioritet. 

Bland de sökorsaker som endast anger var på kroppen den allvarligaste skadan varit 

lokaliserad så är det skador i buken som ansetts behöva snabbast möjliga vård (11 procent har 

givits prioriteringskod 1). För skador mot övriga delar av kroppen har mellan 0 och 4 procent 

fått prioriteringskod 1. 

 

Ytterligare en möjlig indikator på hur allvarligt skadad den vårdsökande patienten varit är 

sättet varpå denna tagit sig till akuten. Över hälften (63 procent) av samtliga patienter i 

materialet har tagit sig till akuten gående, för egen maskin. En knapp fjärdedel har ankommit 

med ambulans och bland dessa är det cirka 16 procent som kommit med larm, det vill säga att 

akuten förvarnats om att allvarligt skadad patient är på väg. I hela materialet är det 3 procent 

av patienterna som ankommit med larm. Polistransport till akuten har cirka 14 procent av 

patienterna i materialet fått. Bland de patienter som skadats av kniv- eller skjutvapen har 37 

procent ankommit gående, 52 procent har kommit in med ambulans och cirka hälften av dessa 

har varit med larm (tabell 6).  

 

Det har inte skett några tydliga stabila förändringar totalt sett vare sig när det gäller 

fördelningen eller antalet patienter som ankommit till akuten på respektive sätt under den 

studerade perioden. Bland de vapenskadade har det dock skett en viss andelsminskning av 

gående medan andelen som ankommit med larm inom denna grupp ökat något (tabell 6). 

 

Som tänkbara indikatorer på hur allvarligt skadad den enskilda patienten är så samvarierar 

prioriteringskod och ankomstsätt på så sätt att 99 procent av de patienter som ankommit till 

akuten med larm har vid ankomsten givits högsta prioritet (prioriteringskod 1) och av de som 

tagit sig till akuten för egen maskin har 80 procent givits prioriteringskod 412. Att en ökning 

av andelen patienter med skador från vapen som vid ankomsten till akuten givits högsta 

prioritet sammanfaller med en ökning av andelen vapenskadade patienter som ankommit till 

akuten med larm är sålunda inte helt oväntat. 

 

 

                                                 
12 Kendalls TauC är signifikant (p < .001) 
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Ankomst-
sätt 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 Totalt

Gående 1804 1876 2021 1750 1981 79 99 83 80 65 9838
(%) (67) (66) (65) (62) (64) (43) (40) (35) (37) (32)

Ambulans 492 561 636 609 661 51 64 66 53 55 3248
(%) (18) (20) (21) (22) (21) (28) (26) (28) (24) (27)

Polis 366 380 355 356 412 14 22 23 21 20 1969
(%) (14) (13) (11) (13) (13) (7,5) (9) (9,5) (10) (9,5)

Larm 20 30 77 71 48 38 61 64 61 63 533
(%) (0,5) (1) (2,5) (2,5) (1,5) (21) (24,5) (27) (28) (31)

Totalt 2682 2847 3089 2786 3102 182 246 236 215 203 15588*
(%) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

Vapenlöst våld Våld med kniv- eller skottskador

Tabell 6. Antal misshandelspatienter per två år med skador från vapenlöst våld respektive 
våld med kniv- eller skjutvapen som ankommit till Södersjukhusets akutklinik gående, med 
ambulans, med larm, med polis eller annat mellan 1996/97 – 2004/05 samt under första 
kvartalet 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: *Under första halvåret 2006 har 828 patienter ankommit till akutkliniken på något av de sätt som presenteras i tabellen. 
59 patienter har ankommit med bårtaxi eller helikopter under hela den studerade perioden 
 

 

6.2. FLÖDET INOM SJUKVÅRDEN FÖR MISSHANDELSPATIENTER  

 

Majoriteten (75 procent) av de misshandelspatienter som sökt vård vid Södersjukhusets 

akutklinik under den studerade perioden har fått åka hem efter att ha slutbehandlats på 

akutmottagningen, 15 procent har skrivits in i slutenvård och 9 procent har avvikit innan 

behandling slutförts. De resterande patienterna har vidarebefordrats till annan mottagning och 

i övriga fall saknas uppgift i AKUSYS. Mellan 1996 och mars 2006 avled 11 av akutklinikens 

misshandelspatienter. Samtliga var män, sju hade knivskador och tre var skottskadade, sex av 

dessa elva patienter hade sökorsaken stort Trauma. I figur 7 visas antalet patienter per halvår 

som blivit inskrivna i slutenvård, som kunnat åka hem efter avslutad behandling på akuten 

(hemskrivna) respektive som avvikit innan behandling slutförts.  

 

Av samtliga patienter (ej andra kvartalet 2006) som avvikit har 4 procent (n = 63) återkommit 

samma eller nästa dag, 2 procent (n = 31) har återkommit inom en vecka och knappt en halv 

procent (n = 6) av de som avvikit innan behandling slutförts har återkommit inom två veckor. 

Av de patienter som blivit hemskrivna efter att deras skada slutbehandlats på 

akutmottagningen har 1 procent (n = 139) återkommit samma eller nästa dag, lika stor andel 
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har återkommit inom en vecka (n = 102) och knappt en halv procent har återkommit inom två 

veckor. Andelarna som återkommit inom max två veckor förändras inte år från år. Att 

kontrollera för huruvida de patienter som avvikit eller blivit hemskrivna och som sedan 

återkommit inom snar framtid för att söka vård för samma skada och denna gång blivit 

inskrivna borde inte nämnvärt förändra bilden av hur antalet inskrivna, hemskrivna och 

avvikna sett ut under perioden.  
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Figur 7. Antal misshandelspatienter på Södersjukhusets akutklinik per halvår som blivit 
inskrivna, hemskrivna respektive avvikit innan behandling slutförts mellan 1 januari 1996 och 
30 juni 2006.  
 

 

Utvecklingen av antal patientbesök som leder till inskrivning och antal besök där patienten 

efter vård kunnat åka hem ligger båda relativt stabilt fram till 2005 då det sker en ökning av 

antal hemskrivningar medan inskrivningarna fortsätter sin stabila trend.  

 

I tabell 7 redovisas totalt antal samt andel av misshandelspatienterna som per två år blivit 

inskrivna i slutenvård samt uppdelat på kön, misshandelstyp, sökorsak, prioriteringskod och 

ankomstsätt. Liksom det antyds i figur 7 så har andelen inskrivna i materialet legat på en jämn 

nivå fram till 2004/05 då andelen minskar något.  

 

Det är en högre andel av männen än av kvinnorna som sökt vård för skador som föranlett 

inskrivning. I materialet har det totala antalet besök per två år av kvinnliga patienter ökat, och 

främst gäller detta de unga kvinnorna (figur 6a). Denna ökning är ingenting som tydligt 
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avspeglar sig i vare sig andelen eller antalet unga kvinnor som skrivits in. Andelen unga 

kvinnor som skrivits in har under den studerade perioden varierat runt tio procent. För både 

män och kvinnor är det bland de äldre patienterna som det varit vanligast att skadorna 

föranlett inskrivning. 

 

När det gäller de olika misshandelstyperna så följer andelen inskrivna patienter som råkat ut 

för vapenlöst våld huvudtrenden med en stabil nivå fram till 2004/05 då andelen minskar 

något. Bland de vapenskadade patienterna kan en viss ökning av andelen inskrivna skönjas, 

dock sjunker andelen inskrivna knivskadade under 2004/05. När det gäller de skottskadade 

patienterna som skrivits in så har andelen ökat medan antalet inskrivna med skottskador 

minskat under perioden. 

 

Såväl antalet som andelen inskrivna hjärnskakningar har minskat mellan 1996/97 – 2004/05. I 

hela materialet så har antalet sårskador minskat medan antalet besök med patienter som fått 

sökorsaken Trauma har ökat (tabell 3). Andelen av de sårskadade patienterna som skrivits in 

har legat på en relativt konstant nivå medan andelen traumapatienter som skrivits in har ökat. 

Bland frakturerna har det inte skett förändringar som pekar på någon tydlig ökning eller 

minskning av andelen inskrivna, andelen har under perioden varierat kring ett snitt på tolv 

procent. Antalet mjukdelsskador i materialet har ökat under den studerade perioden (tabell 3) 

men alltjämt har andelen mjukdelsskadade patienter som skrivits in legat på en jämn låg nivå 

bortsett från 1998/99 som avviker med sin höga inskrivningsandel bland mjukdelsskadorna. 

 

En sammanslagning av de patienter som fått prioriteringskod 1 respektive 2 visar att andelen 

inskrivna i denna grupp av allvarligt skadade patienter ökar från 54 procent under 1996/97 till 

att därefter variera kring 60 procent under resten av perioden (tabell 7). Det totala antalet 

patienter som vid ankomsten till akuten givits lägsta prioritet (prioriteringskod 4) ökade under 

den studerade perioden (tabell 5) andelen av dessa som skrivits in ligger dock på en stabil 

nivå fram till 2004/05 då andelen sjunker något (tabell 7). 

 

Som tidigare nämnts så finns det en hög korrelation mellan den prioriteringskod som 

patienten fått vid ankomsten till akutkliniken och det sätt varpå patienten ankommit. I tabell 7 

syns också en överensstämmelse i nivåerna på andelen inskrivna patienter bland de som 

prioriterats högst och de som ankommit med larm å sin sida respektive de som givits 

prioriteringskod 4 och de som ankommit gående å sin sida. Antalet patienter i materialet som 
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ankommit till akuten gående har ökat (tabell 6) medan andelen inskrivna under hela perioden 

varit relativt låg och dessutom minskar något efter 2002/03. Antalet misshandelspatienter som 

ankommit till södersjukhusets akutklinik med larm har blivit fler under den studerade 

perioden (tabell 6), i tabell 7 visar sig dock andelen inskrivna bland de som ankommit med 

ambulans ha minskat, medan andelen inskrivna bland de som ankommit med larm ökat till en 

början fram till 2000/01 men sjunker sedan under resten av perioden. 
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Tabell 7. Antal misshandelspatienter som efter besök på Södersjukhusets akutklinik skrivits in 
i slutenvård för sina skador, totalt samt uppdelat på kön, misshandelstyp, vanliga skador, 
prioriteringskod samt ankomstsätt. Inom parentes anges den andel som de inskrivna utgör av 
patienterna inom respektive grupp1996/97-2004/05. 

Totalt 430 (15) 460 (15) 507 (15) 449 (15) 425 (13) 2271 (15)

Kön och ålder1

Män 384 (16) 425 (16) 455 (16) 395 (16) 373 (14) 2032 (16)
15 - 24 99 (13) 121 (14) 145 (15) 118 (13) 95 (10) 578 (12)
25 - 34 103 (15) 116 (16) 106 (13) 81 (14) 90 (13) 496 (14)
35 - 54 144 (20) 130 (18) 145 (19) 281 (21) 120 (18) 675 (19)

55 - 29 (27) 35 (22) 38 (24) 40 (25) 44 (28) 186 (25)

Kvinnor 46 (10) 35 (8) 51 (11) 54 (10) 52 (9) 238 (10)
15 - 24 5 (6) 12 (8) 15 (9) 13 (7) 10  (5) 55 (6)
25 - 34 11 (11) 5 (6) 5 (5) 6 (5) 7 (8) 34 (6)
35 - 54 18 (12) 11 (7) 20 (15) 17 (11) 18 (11) 84 (11)

55 - 11 (29) 5 (12) 10 (22) 16 (27) 15 (29) 57 (24)
andelstyp

Vapenlöst våld 365 (14) 379 (13) 421 (14) 368 (13) 352 (11) 1885 (13)
Knivvåld 49 (31) 62 (29) 70 (34) 70 (35) 62 (32) 313 (33)

Våld med skjutvapen 16 (59) 19 (61) 16 (52) 11 (69) 11 (85) 73 (62)
a skador

Hjärnskakning 513 (27) 209 (24) 226 (24) 163 (17) 163 (16) 914 (21)
Sårskador 123 (14) 116 (12) 113 (12) 92 (12) 71 (9) 518 (12)

Trauma 1 (100) 10 (91) 58 (88) 75 (89) 85 (97) 229 (92)
Frakturer 39 (11) 29 (13) 26 (10) 7 (10) 15 (15) 116 (12)

Mjukdelsskador 0 (0) 4 (11) 5 (6) 5 (5) 7 (6) 21 (6)

rioriteringskod2

1 (högsta prioritet) 57 (84) 86 (75) 122 (71) 108 (70) 97 (74) 470 (77)
2 63 (40) 36 (41) 44 (39) 37 (41) 42 (42) 222 (41)

1+2 120 (54) 122 (61) 166 (58) 145 (59) 139 (60) 692 (58)
3 144 (19) 176 (28) 153 (25) 149 (25) 169 (21) 791 (23)

4 (lägsta prioritet) 129 (7) 156 (7) 181 (8) 149 (7) 107 (5) 722 (7)

stsätt3

Ambulans 163 (30) 171 (27) 181 (26) 147 (22) 166 (23) 828 (26)
Gående 152 (8) 155 (8) 158 (8) 136 (7) 120 (6) 721 (7)

Larm 50 (86) 72 (79) 103 (73) 99 (75) 85 (77) 409 (79)
Polis 62 (16) 58 (14) 57 (15) 61 (16) 50 (12) 288 (15)

Antal inskrivna (%) 96/97 Totalt*98/99 00/01 04/0502/03

Missh

Vanlig

P

Ankom

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Avser perioden 1996/97 – 2004/05. Under första halvåret 2006 har 106 akutbesök (13%) lett till att patienten skrivits in i 
slutenvård. 
1 I hela materialet har 9 besök av patienter under 15 år gällt skador som föranlett inskrivning i slutenvård (8 pojkar, 1 flicka). 
För 89 av de manliga och 7 av kvinnliga patienter som skrivits in i slutenvård under den tidsperiod som avses i tabellen finns 
ingen uppgift om ålder registrerad i AKUSYS.  
2 För 66 av de inskrivna patienterna finns ingen prioriteringskod registrerad i AKUSYS.  
3 För 25 av de patienter som skrivits in mellan 1996/97 – 2004/05 har uppgift om ankomstsätt inte registrerats i AKUSYS. 
 
 
 
 

 41



7. DISKUSSION 

 

I den inledande presentationen av de inom kriminologin etablerade indikatorerna på 

våldsbrottsligheten framkom det att olika mätmetoder antas fånga upp olika delar av 

brottsligheten. I denna studie har akutvårdsdata analyserats som ytterligare en tänkbar 

indikator på våldsbrottsligheten. Akutvårdsdata kan antas vara ett instrument som i liten grad 

påverkas av anmälningsbenägenhet, av den allmänna föränderliga uppfattningen om vad som 

skall kallas för våld eller ej eller av utsattas vilja att uppge sina upplevelser vid en tillfrågan. 

Det ligger i akutvårdsdatas natur att den endast omfattar personer som utsatts för så pass grovt 

våld att det vållat fysiska vårdkrävande skador, dock begränsas data inte till de fall då skadan 

föranlett inskrivning i slutenvård. I föreliggande undersökning utgör det faktum att endast ett 

stockholmssjukhus är representerat en begränsning. Detta kan och bör inte bortses ifrån vid en 

diskussion om vad resultaten betyder eller hur de står sig gentemot andra mer etablerade 

indikatorer. Inledningsvis kommer dock utgångspunkten vara att antal patientbesök på 

Södersjukhuset, till följd av skador från våld eller misshandel, ger en hyfsad fingervisning om 

det behov som finns av vård för sådana skador i Stockholm. En närmare diskussion om 

generaliserbarheten i data till föreliggande studie kommer att föras efter en inledande 

genomgång av studiens resultat mot bakgrund av andra indikatorer. 

7.1. VÅLDSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING UTIFRÅN AKUTVÅRDSDATA  

 

Bortsett från första och sista helåret under den studerade perioden, så har antalet 

misshandelspatienter som sökt vård på Södersjukhusets akutklinik legat relativt stabilt mellan 

1500 - 1700 besök per år. Mer i detalj så sker det först en tydlig ökning mellan 1996 och 

1997. Från 1997 och fram till 2004 är nivåerna oförändrade. Under 2005 ökar plötsligt antalet 

akutbesök av våldspatienter och dessa besök kommer att öka från att utgöra 1 procent till att 

utgöra 2 procent av samtliga besök på Södersjukhusets akutklinik. Nivån går dock ner redan 

under första halvåret 2006.  

 

Ökningen mellan 1996 och 1997 skulle delvis kunna vara en spegling av ett okänt antal 

patienter som nu sökt sig till Södersjukhuset istället för till, det under 1996 nedlagda, Nacka 

sjukhus. Dessutom är AKUSYS under den här perioden fortfarande i begynnelsefasen av sin 

existens vilket eventuellt också skulle kunna bidra till den kraftiga variationen. Ökningen av 

antalet besök som sker under 2005 sammanfaller med den förändring i akutklinikernas rutiner 
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gällande områdesansvar som genomfördes under detta år. Data över det totala antalet besök 

på akuten visar dock inte på någon motsvarande ökning. Möjligen kan andra sjukhus ändå ha 

hänvisat fler våldspatienter till Södersjukhuset under 2005 än tidigare. Anledningen till detta 

skulle i så fall kunna vara Södersjukhusets profilering och specialisering mot 

omhändertagande av våldsskadade patienter. Data från första halvåret 2006 ger dock, som 

nämnts ovan, en viss indikation på att nivåhöjningen av antal besök av våldsskadade patienter 

under 2005 inte består.  

 

Den bild som akutvårdsdatan ger skiljer sig sålunda något från anmälningsstatistiken då det 

senare, om än i olika grad, visar på en konstant ökning av antalet anmälningar om våld mellan 

obekanta i Stockholm under den aktuella tidsperioden. Om antalet patientbesök på 

Södersjukhuset inte antas påverkas av några andra faktorer än vårdbehovet bland våld- eller 

misshandelsutsatta personer så skulle de skillnader som finns mellan dessa två mått kunna 

tänkas indikera att anmälningsbenägenheten ökar under framförallt den senare delen av 

perioden. Mörkertalet i anmälningsstatistiken anses dock vara mindre föränderligt för våld 

mellan obekanta än för annan våldsbrottslighet (BRÅ, 2004 s.51). Utifrån skillnaderna mellan 

antalet anmälningar i Stockholm och antalet patientbesök på Södersjukhuset skulle det i så fall 

kunna antyda att det är våld mellan obekanta som inte leder till sådana skador som man söker 

vård för som styr utvecklingen av antalet anmälda våldsbrott. När man ser till de av SCB 

genomförda offerundersökningarna är dock nivån för såväl andelen personer som uppger sig 

ha blivit utsatt för något våld som för andelen personer som uppger sig ha behövt läkarvård 

för skador till följd av våld relativt oförändrad under den studerade perioden.  

 

Totalt sett så ger alltså både akutvårdsdata från SöS och offerdata för Stockholm en bild av 

utvecklingen som pekar på en tämligen oförändrad nivå. Låt oss göra det högst spekulativa 

antagandet att den våldsutsatthet som kommer Södersjukhuset till kännedom utgör en 

konstant andel av den totala utsattheten i Stockholm under den studerade perioden. Givet 

detta så skulle de likheter som finns mellan SCB och Södersjukhuset kunna antyda att dessa 

två källor fångar upp samma typ av utsatthet, det vill säga den bland gemene man. Dock är det 

rimligt att anta att vårddata dessutom lyckas omfatta grupper som kanske inte nås via telefon- 

eller enkätundersökningar.  
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7.1.1. Hur ser den utsatthet ut som framkommer i akutvårdsdata?  

 

Andra indikatorer visar att det främst är män som utsätts för våld mellan obekanta. Det är 

också männen som i stor utsträckning styr utvecklingen i materialet till föreliggande studie. 

Bland både män och kvinnor är det de unga (15 – 24 år) som dominerar bland vålds- och 

misshandelsskadade, tydligast är detta bland männen. Antalet kvinnor i allmänhet och unga 

kvinnor i synnerhet ökar bland patienterna som besökt akuten med skador från våld och 

misshandel mellan personer som inte har eller har haft någon relation med varandra. 

Ökningen sker framförallt under periodens andra hälft, mellan 2001 - 2005.  

 

Varken i SCB’s undersökningar av andel personer som utsatts för våld med kroppsskada 

(SCB, 2006) eller i slutenvårdsregistret (Estrada, 2005) finner man någon motsvarighet till 

den ökning av unga kvinnor som data från Södersjukhuset visar på. Enligt statistiken över 

polisanmälda våldsbrott med för offret obekant gärningsman har dock antalet kvinnor ökat 

mellan år 2000 – 2005 (BRÅ, 2006b). Att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion 

och våld är en sällan motsagd tanke inom kriminologin (Lenke, 1990). Intressant i 

sammanhanget är att det enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning finns 

indikationer på att konsumtionen av alkohol ökat bland flickor och unga kvinnor mellan 1996 

- 2005 medan konsumtionen bland pojkar och unga män minskat sedan millennieskiftet 

(CAN, 2006). Huruvida de patienter som kommer till akuten varit påverkade av alkohol eller 

ej framgår inte i föreliggande studie. Utifrån tidigare undersökningar av akutvårdspatienter så 

framgår det dock att majoriteten av de patienter som söker vård för skador från våld och 

misshandel varit alkoholpåverkade (Dysting m.fl., 1993).  

 

Besöken gällande vapenskador utgör endast en mindre andel och dessa har dessutom minskat 

i antal. Om man ser till tvåårsdata (visas ej i tabell) så utgör minskningen mellan 1998/99 – 

2004/05 totalt runt 40 fall per två år. Tydligast är minskningen av skottskador. 

Anmälningsstatistiken visar på en motsvarande minskning när det gäller antalet fall av försök 

till mord och dråp med skjutvapen (BRÅ, 2006b). När det gäller grövre våld verkar sålunda 

trenderna vara de samma i enligt akutvårdsdata och enligt de polisanmälda brotten. Detta i sin 

tur skulle kunna föranleda ett antagande om att anmälningsbenägenheten för denna typ av 

brott är mindre föränderlig. Detta resonemang kan i viss mån ge stöd åt resonemanget kring 

hur en vidgad definition och en lägre tolerans främst påverkar uppfattningen om och 

anmälningsbenägenheten av lindrigare typer av våld (Hofer, 2006).  
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Enligt slutenvårdsdata gällande hela riket så har både kniv- och skottskadorna legat stabilt 

mellan 1996 – 2002 (Estrada, 2005). Om det föreligger en minskande nivå av antalet 

vapenskador bland samtliga akutvårdssökande samtidigt som nivån är konstant bland 

inskrivna patienter så kan det antyda att det skett en viss ökning av andelen inskrivningar 

bland patienter med dessa skador.  

 

De allra flesta som besökt akutkliniken har varit så pass lindrigt skadade att de tagit sig till 

akuten på egen hand, väl där har de flesta ansetts klara av att vänta en stund på behandling 

och har sålunda givits prioriteringskod 4 i AKUSYS. Efter behandling har patienterna i 

materialet vanligtvis fått åka hem. Det är hjärnskakningar, sårskador och frakturer som 

misshandelspatienterna främst söker vård för på Södersjukhusets akutklinik. Utifrån de 

sökorsaker som endast anger vilken kroppsdel som blivit allvarligast skadad så verkar det som 

att överkroppen, framför allt armar och händer, är mest utsatta och det handlar förmodligen i 

hög grad om avvärjningsskador. 

7.1.2. Har våldet blivit grövre eller ej?  

 

Sammantaget så har det utifrån informationen i AKUSYS inte skett några tydliga förändringar 

bland patienterna som sökt vård på södersjukhusets akutklinik som pekar på att våldet 

generellt blivit mer eller mindre grovt. Å ena sidan så har det totala antalet patienter som 

ankommit till akuten med larm samt antalet patienter som fått sökorsaken Trauma i Akusys 

ökat. Å andra sidan har dock antalet vapenskador minskat och antalet (och andelen) patienter 

som vid ankomsten fått prioriteringskod 4 har ökat. Dessutom har mjukdelsskadorna ökat 

medan frakturer och sårskador minskat. 

 

Antalet patientbesök gällande skador från vapen har som sagt minskat under den studerade 

perioden och framförallt gäller detta skottskadorna. Andelen vapenskadade patienter som vid 

ankomsten givits högsta prioritet (prioriteringskod 1) har dock ökat något liksom andelen som 

ankommit med larm. Andelen vapenskadade patienter som tagit sig till akuten för egen 

maskin har minskat medan andelen ambulanstransporterade patienter legat relativt stabilt. 

Möjligen skulle man kunna tolka detta som att det vapenlösa våldet inte förändrats i någon 

större omfattning medan vapenskadorna blir färre men allvarligare. I inledningen nämns den 

normaliseringsprocess som kan uppstå när våld blir ett allt vanligare inslag i tillvaron. Som en 
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baksida av samma mynt kanske det faktum att vapenskadorna blivit färre gör att de samtidigt 

kommit att uppfattas som mer allvarliga.  

 

Återigen betonas att detta material endast omfattar ett (1) sjukhus. Det är viktigt att beakta 

eventuella strukturella förändringar som påverkar dels antalet, men också vilka, patienter som 

söker vård på just detta sjukhus och att därför inte dra allt för långtgående slutsatser.  

 

Huruvida ett besök lett till inskrivning i slutenvård eller ej kan också tänkas utgöra en 

indikator på hur allvarligt skadad den vårdsökande patienten varit. I föreliggande studie 

problematiseras detta då en av frågeställningarna är just om och i vilken utsträckning det skett 

någon förändring dels i andelen som skrivs in totalt, men också om det skett en förändring 

med avseende på vilka skador som föranleder inskrivning. 

7.2. FLÖDET INOM SJUKVÅRDEN FÖR VÅLDS- OCH MISSHANDELSPATIENTER  

 

Enligt anmälningsstatistiken har våldsbrotten ökat. Register över antal slutenvårdsbehandlade 

vålds- och misshandelspatienter antyder dock att antalet allvarligt skadade våldspatienter 

minskat eller legat stabilt. Utifrån detta kan man göra antagandet att det våld som ökat bland 

anmälningarna är sådant som inte vållat så pass allvarliga skador att den drabbade behövt 

slutenvård. En alternativ hypotes är att skadorna varken blivit färre eller lindrigare utan tack 

vare en mer effektiv sjukvård så är det istället allt fler som slutbehandlas redan inom 

öppenvården (en mindre andel skrivs in). Det senare skulle innebära att man genom en analys 

av slutenvårdsregistret systematiskt underskattar omfattningen av våldsbrottslighetens ökande 

utveckling.  

 

Ett andra syfte med föreliggande studie var att studera huruvida det skett förändringar i 

andelen av de akutvårdssökande patienterna som skrivs in i slutenvården samt om det skett 

förändringar med avseende på vilka patienter eller vilka skador som föranleder inskrivning. 

En undersökning av dessa förhållanden kan fungera dels som ett försök att validera 

slutenvårdsdata som indikator på våldsbrottslighetens utveckling och dels som ett sätt att 

pröva hypotesen om sjukvårdens effektivisering som förklaring på de olika bilder som 

anmälnings- och slutenvårdsstatistik ger.  
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Enligt materialet från Södersjukhuset så har nivån på andelen inskrivna våldspatienter legat 

stabilt på 15% mellan 1996/97 – 2002/03. Under 2004/5 sker det en minskning till 13%, en 

nivå som har hållit i sig under det första halvåret 2006. Utvecklingen av antalet patienter som 

behövt vård för skador från våld eller misshandel är således likartad oberoende av om man ser 

till samtliga patientbesök på Södersjukhusets akutklinik eller endast till de besök som lett till 

att patienten skrivits in. Detta gäller också för såväl de mest allvarligt skadade som för de mer 

lindrigt skadade. Det framkommer sålendes inga tydliga förändringar som pekar på att det 

endast är de allra mest allvarligt skadade som skrivs in mot slutet av perioden eller att andelen 

allvarligt skadade som inte skrivs in ökat. Det är endast när det gäller den enskilda sökorsaken 

hjärnskakningar som en analys av endast inskrivna skulle visa på en helt motsatt trend jämfört 

med vad som framkommer i hela materialet. Det totala antalet hjärnskakningar har ökat i 

materialet medan antalet inskrivna med denna sökorsak minskat. 

 

Det skulle vara att dra allt för långtgående slutsatser om man hävdade att det går att validera 

de resultat som framkommer ur en analys av de rikstäckande eller länstäckande registrena 

över inskrivna vålds- eller misshandelspatienter med hjälp av data från ett (1) 

Stockholmssjukhus. Däremot kan man utifrån ovanstående resultat hävda att det inte 

framkommer några tydliga tecken på att den ”riktiga” utvecklingen av antal våldsutsatta i 

någon omfattande utsträckning skulle döljas eller förvrängas genom en analys av endast de 

inskrivna patienterna. 

7.3. VALIDITET, RELIABILITET OCH SVAGHETER I MATERIALET 

 

Kritiskt sett så kan man hävda att akutvårdsdata från ett (1) sjukhus främst förmår att mäta 

den aktuella klinikens kapacitet att ta emot och behandla vårdsökande patienter. Antalet 

patienter per år styrs av flera faktorer än det aktuella vårdbehovet, till exempel tillgänglighet 

av alternativa vårdinrättningar, tillgång till platser på det aktuella sjukhuset, vårdinrättningens 

profilering och tillgång till specialistvård etc.  

 

Södersjukhuset har sedan en tid profilerat sig som ett sjukhus med specialkompetens att ta 

hand om offer för våld och misshandel. Där finns en antivåldsgrupp som sedan 1997 bland 

annat är ute och föreläser om våldet och dess medicinska konsekvenser. På Södersjukhuset 

finns också en särskild avdelning för våldtagna kvinnor. Sjukhuset ligger dessutom i närheten 

av de områden som utgör en stor del av Stockholms citys nöjesliv. Detta tillsammans med 
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tidigare redovisning i metodavsnittet av Södersjukhusets dominans i innerstaden när det gäller 

antal patientbesök per år talar för att Södersjukhuset är ett sjukhus som kan tänkas få 

kännedom om en stor andel av det våld som utspelar sig i Stockholm city och delar av dess 

närmaste omnejd.  

 

Faktorer som plats- och specialistvårdstillgång är något som i högsta grad kan tänkas påverka 

antalet och andelen patienter som ankommit till akuten med polis eller någon typ av 

sjuktransport där personalen har kännedom om klinikens aktuella patientbelastning samt om 

vilket sjukhus som är bäst på att ta hand om olika skador. För de som tar sig till akuten på 

egen hand så bör det vara vårdbehovet och närheten till Södersjukhuset som främst påverkar 

beslutet att ta sig dit. En person som blivit skadad och behöver hjälp kommer troligtvis inte ta 

sig någon längre funderare på vilket sjukhus som har bäst förmåga att ta hand om just hans 

eller hennes typ av skada eller vilken akutklinik som har minst belastning av andra patienter 

vid den aktuella tidpunkten. 

 

Antalet patienter som tagit sig till akuten gående, utan sjukvårdens eller rättsväsendets 

transporthjälp, borde således utgöra ett mått med relativt god validitet på det behov som finns 

av vård för skador från våld och misshandel. Utvecklingen av antal patienter som tagit sig till 

akuten på detta sätt följer utvecklingen i hela materialet. Dock är det rimligt att anta att de 

som kommer gående representerar de minst allvarligt skadade. Följaktligen skulle det utifrån 

detta resonemang kunna hävdas att akutvårdsdata från endast ett (1) sjukhus har högst 

validitet när det gäller mindre allvarliga skador. För allvarligare skador där patienter behövt 

sjuktransport skulle man behöva komplettera med data från andra sjukhus för att på så sätt 

kontrollera för en eventuellt systematisk felkälla som sjukhusens olika kapacitet och tillgång 

till specialistvård kan tänkas utgöra.  

 

Det externa bortfallet ska enligt uppgift från Folkhälsoinstitutet (2003) i stort sett vara noll. 

Det ingår i rutinerna att information om samtliga patienter som söker vård på Södersjukhusets 

akutklinik förs in i AKUSYS. Det interna bortfallet är dock mer varierande. Inte för någon 

variabel har dock bortfallet ansetts vara så omfattande att det kan tänkas ha påverkat 

resultaten i någon avgörande omfattning. Övriga felkällor som kan tänkas vara aktuella i det 

här fallet utgörs dels av missar som kan ha skett vid överflyttningen av datamaterialet från 

Södersjukhuset inför denna studie, samt i databearbetningen som i störst mån handlat om att 

koda om vissa variabler till mer analysvänliga variabelvärden.  
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En svaghet i materialet är det faktum att man i AKUSYS inte använder några standardiserade 

koder på de variabler som har att göra med patienternas skador. Detta kan försvåra eventuella 

jämförelser med andra typer av vårddata. Materialet kan tänkas vara känsligt för skillnader i 

olika personers sätt att koda in de aktuella skadorna samt för eventuella förändringar i 

kodningsrutinerna vilket i viss mån även kan påverka jämförbarheten över tid. Det är sålunda 

viktigt att anta viss försiktighet i tolkningen av vad AKUSYS visar när det gäller utveckling 

och omfattning av olika typer av skador.  

 

Att dra slutsatser om skadornas allvarlighetsgrad och eventuella förändringar i detta går inte 

heller att göra endast på basis av de sökorsaker som finns i AKUSYS. Det framgår heller inte 

om den sökorsak som finns i AKUSYS är patientens enda skada eller den allvarligaste av 

många skador. Gruppindelningen av sökorsakerna i AKUSYS kan säkert göras på flera olika 

sätt. En annorlunda indelning skulle nog dock främst, om alls, ha betydelse för resultaten vid 

långt mer detaljerade analyser av de skador som patienterna sökt vård för. 

 

Hur självklart är det då att dra likhetstecken mellan våldets grovhet och hur allvarliga skador 

den utsatta söker vård för? I vissa fall är det tänkbart att grovt våld kan orsaka lindrigare 

skador än mindre allvarligt våld. Man kan sålunda hävda att det är förenat med en viss 

felmarginal att endast utifrån skadans allvarlighet dra slutsatser om det våld som orsakat den. 

Trots detta så kan man nog hävda att skadornas omfattning ger en relativt god fingervisning 

om det våld som orsakat dem. För att kunna studera huruvida våldet blivit grövre eller ej har 

data till föreliggande studie visat sig ha en del brister. För att kunna göra sådana analyser 

behövs mer standardiserade och jämförbara mått på skadorna, dess omfattning och den typ av 

våld som orsakat dem.  

7.4. VIDARE OM AKUTVÅRDSDATA OCH FÖRSLAG TILL YTTERLIGARE STUDIER 

 

Akutvårdsdata verkar vara en indikator som omfattar ett representativt urval av de som 

drabbas av våldbrottsligheten i så måtto att köns- och åldersfördelningen i materialet stämmer 

överens med vad andra indikatorer visar. Totalt sett har det framkommit att antalet unga 

kvinnor i allt större omfattning söker vård (på Södersjukhuset) för skador från våld och 

misshandel som inte registrerats som relationsvåld. Samtidigt har man sett att ungas 

dryckesmönster ser olika ut för flickor och pojkar. Intressant vore att se om sambandet mellan 
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olika dryckesmönster och våld ser olika ut för flickor och pojkar samt om sambandet 

förändrats över tid. Intressant vore också att se i vad mån ökningen av vårdbehovet bland 

unga kvinnor är ett resultat av att unga kvinnor i högre grad än förut själva är gärningsmän 

eller om det handlar om att de i större utsträckning blir offer för våld mellan obekanta 

och/eller i offentliga miljöer.  

 

Tidigare har ett kort resonemang förts om vad som kan påverka vilket sjukhus man väljer att 

söka vård på. Utifrån detta antogs det att data som endast omfattar en (1) klinik framför allt 

förmår att ge indikation på omfattningen och utvecklingen av sådant våld, som visserligen 

vållat skador som man valt att uppsöka läkarvård för, men som inte vållat allvarligare skador 

än att man kunnat ta sig till akuten på egen hand. När det gäller våld som orsakat allvarligare 

typer av våld där patienten har behövt sjuktransport till kliniken finns det en hel del faktorer 

som gör att det är av vikt att studera samtliga akutkliniker som kan tänkas dela på 

patientansvaret inom ett visst område. Detta gäller också för att vidare kunna validera 

slutenvårdsregistret genom att analysera andelen inskrivningar vid allvarligare våldsskador. 

 

Akutvårdsdata förmår fånga in sådant våld som leder till lindrigare skador än vad som är fallet 

vid studier av slutenvårdsdata. Det dock är rimligt att tänka sig att en stor del av de som 

skadas mer lindrigt i samband med våld söker upp andra typer av vårdinrättningar. Studier av 

data från till exempel vårdcentraler, tandläkare eller andra specialist vårdgivare skulle bidra 

till att ge en mer heltäckande bild av det våld som lett till någon form av vård. 

 

Akutvårdsdata är en potentiell källa ur vilken man skulle kunna göra antaganden om hur 

anmälningsstatistikens mörkertal ser ut när det gäller typ av våld, typ av offer etc. I tidigare 

studier utifrån akutvårdsdata har man undersökt i hur stor omfattning de vårdsökande 

patienterna polisanmält det inträffade (Dysting m.fl, 1993; Carlsson Sanz m. fl., 2000; 

Törnudd & Björnsting, 1998; Danielsson m.fl., 2003). Sådana studier är högst intressanta att 

fortsätta göra för att kunna studera glappet mellan den våldsbrottslighet som kommer 

sjukvården till kännedom och den som kommer in i brottsstatistiken.  
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7.5. SLUTORD 

 

Som redan har påpekats så finns det olika uppfattningar om hur våldsbrottslighetens 

utveckling ser ut. Inget mått på detta fenomen kan kallas för det perfekta måttet. Olika 

mätmetoder är olika bra på att mäta olika delar eller typer av våldsbrott. Genom att presentera 

ytterligare en indikator på detta omdebatterade fenomen ges man möjlighet att återigen 

ompröva bilden av våldsbrottslighetens utveckling. I föreliggande studie har akutvårdsdata 

presenterats som en hittills underutnyttjad källa till information om just detta.  

 

Akutvårdsdata ger en bild av våldsbrottsligheten som uppvisar både likheter och skillnader 

med andra indikatorers bild av samma sak. Denna typ av data utgör ett intressant komplement 

till de mer etablerade sätten att mäta denna typ av brottlighet på. För att kunna göra vidare 

generaliseringar, och för att på ett mer omfattande sätt kunna fylla ut kunskapsluckan (se sid 

18) mellan vad slutenvårdsdata och offerundersökningar visar av våldsbrottsligheten, behövs 

dock ytterligare information och vidare analyser av data från fler akutvårdsmottagningar och 

eventuellt från andra typer av öppenvårdsinrättningar. 
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