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Reaktioner på krigsupplevelser och hanteringsstrategier hos eritreanska kvinnor som aktivt 
har deltagit i krig 

 
Fruta Habtom 

 
Syftet med denna studie var att få mer kunskap om kvinnor som aktivt 
har deltagit i krig, hur det har påverkat deras dagliga liv, deras 
identitetsupplevelse och deras anpassning i det eritreanska samt i det 
svenska samhället. Ett ytterligare syfte var att få mer kunskap om vilka 
hanteringsstrategier kvinnorna använder sig av för att leva ett normalt liv. 
I studien ingick sju kvinnor. En av undersökningsdeltagarna hade 
diagnosen Posttraumatisk stressyndrom. Data samlades in med hjälp av 
halvstrukturerade intervjuer och bearbetades utifrån deduktivt och 
induktiv tematisk analys. Resultaten från denna studie överensstämde 
med DSM- IV (1994) kriterier för Posttraumatiskt stressyndrom. Antalet 
deltagare var för få för att kunna dra några generella slutsatser, men det 
var uppenbart att alla deltagare påverkades starkt och långsiktigt av sina 
krigsupplevelser. De var rädda att trauman ska upprepas och upplevde 
att de inte kunde lita på någon. Kvinnornas sätt att hantera trauman 
skiljer sig. Det föreslås mer forskning kring kvinnor som aktivt har 
deltagit i krig. 

 
Inledning 

 
Hur kan man se ett osynligt sår? Vi har kännedom om hur ett krig kan påverka människan, 
men vad vet vi egentligen om hur människan påverkas när kriget är över? Vilka följder eller 
spår lämnar kriget i människans psyke? När en fruktansvärd händelse inträffar kan 
traumatiska minnen eller upplevelser förändra människans tillvaro. Den traumatiska 
händelsen kan sätta djupa spår i människans tankar och känslor utan att omgivningen känner 
till det. Innebär det, att individen kan lämna allt det som hon har upplevt bakom sig när hon 
kommer till ett nytt fredligt land, och gå vidare i det nya landet?  
 
Det har gjorts få studier som handlar om kvinnliga militärveteraner och därför finns det lite 
kunskap om deras hälsa och välmående (Schnaier, 1986; Wolfe, Schnurr, Browm, & Furey 
1994). Bland studier som handlar om kvinnliga veteraner kan nämnas amerikanska kvinnor 
som var verksamma i Vietnamkriget, Gulfkriget och andra Världskriget. Det var 
sjuksköterskor, och inte aktiva i det vi kallar traditionell stridsaktivitet. Men de har liksom de 
manliga soldaterna varit utsatta för fara (Wolfe, 1995).  
 
Även om majoriteten av de kvinnliga veteranerna var sjuksköterskor var det ungefär 10,000 
kvinnliga soldater som också var i frontlinjens stridszoner. Det har konstaterats att kvinnliga 
veteraner såväl som manliga har blivit påverkade negativt av Vietnamkriget på lång sikt 
(Schnaier, 1986; Klein, 2005).    
 
Eritrea är ett av de länderna som tillåter kvinnor att delta i militären. Detta medför att 
kvinnorna deltagit i stridssituationer och bevittnat kränkningar av människor som står dem 
nära. Nästan 40 procent av kvinnorna deltog i den eritreanska befrielserörelsen (Mathlein, 
1995). Frågan är: Hur påverkas dessa kvinnor av vad de har upplevt, vilka konsekvenser får 
det, och vilka hanteringsstrategier använder de? 
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       Trauma 
När man talar om att en person har varit utsatt för trauma utgår man (DSM - IV, 1994) från att 
denne har upplevt händelsen traumatiskt. Han eller hon har bevittnat eller konfronterats med 
en eller flera händelser t.ex. död, allvarlig skada eller hot mot sin eller andras fysiska 
integritet, och då reagerat med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Trauman påverkar 
människors inre värld.  Den psykiska skadan är oftast osynligt och därför kan det hända att 
man inte upptäcker det (Jose’, 2002).  
 
De flesta forskare och kliniker är överens om att det är när människan inte kan hantera en 
händelse eller en situation som det traumatiska tillståndet uppstår (Herman, 1998). Enligt 
Wilson och Krauss (1985) är det när det normala egoförsvaret och hanteringsmekanismen har 
blivit övermannad och trauman inte är ordentligt bearbetade i samband med händelsen som 
upplevs som trauma. De menar att om det finns stöd och en miljö som uppmuntrar till 
återhämtning kan individen så småningom assimilera och bearbeta trauman.  
 
Enligt det psykodynamiska synsättet uppstår traumatiska tillstånd när externa retningar är för 
starka och det blir för mycket för psyket för att människan ska kunna skydda sig (Apitzsch, 
1994). Wilson och Krauss (1985) menar att det är viktigt att ta hänsyn till karaktären av 
trauman, eftersom det till en större del avgör hur kognitivt bearbetande går till. De talar om 
traumatiska händelser av många dimensioner, t.ex. smärtsam förlust, livshotande upplevelse, 
snabbheten i anfall eller förvarning, omflyttning av personer, styrkan av trycket från miljön 
eller situationen, kontroll av förekomst och varaktighet av trauman, moralisk konflikt 
beträffande handlingen, hur passivt eller aktivt man agerar, exempelvis om personen har varit 
offer eller agent i händelsen, och om samhället har blivit påverkat. Wilson och Krauss (1985) 
menar att karaktären av traumat och hur veteranen hanterar det är avgörande, samt att den 
miljö den överlevande befinner sig i är en viktig faktor för återställande av trauma.  
 

     Posttraumatiskt  stressyndrom  
Den vanligaste reaktionen hos krigsveteranen kallas post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) 
(Schnaier, 1986). Posttraumatiskt stressyndrom eller ”post traumatic stress disorder (PTSD)” 
är den diagnostiska beteckningen i den amerikanska diagnostiska manualen DSM-IV (1994). 
Diagnosen innefattar de samlade reaktioner och symtom som personen kan utveckla efter en 
psykisk traumatisk upplevelse (se appendix för samtliga kriterier). Förr talade man om 
posttraumatisk neuros, granatchock och krigsneuros för samma typ av syndrom. Dessa besvär 
ska ha varat längre än en månad och de kan förekomma akut eller fördröjt (DSM-IV, 1994).  
 
Posttraumatiskt stressyndrom är en förhållandevis ny diagnos. Hur det yttrar sig hos både 
manliga respektive kvinnliga veteraner är fortfarande under forskning. Man har konstaterat att 
kvinnliga såväl som manliga kan drabbas av posttraumatiska symtom (Schnair,1986; 
McCarty- Gould, 1998; Wolfe, Erickson, Sharknay, King, & King, 1999). PTSD förklarar 
inte orsaken till syndromen utan är en beskrivande diagnos. Det är ett samlingsbegrepp för ett 
tillstånd med många psykiska, fysiska och emotionella symtom som uppkommer efter ett 
flertal psykiska påfrestningar (Doctare, 2000).  
 
Några vanliga reaktioner hos en veteran är skuldkänslor över sin handling, skam över sitt 
misslyckande, okontrollerbart gråtande och andra extrema reaktioner till stressfulla händelser 
som normalt skulle hanteras på ett lugnare sätt, sömsvårighet, depression, ängslan, 
stressrelaterad sjukdom, t.ex. huvudvärk, oförmåga att glömma krigets fasa, svårt att 
koncentrera sig, isolering, självmordstankar eller planer, verbalt eller fysiskt våld och hos 
barn disciplin eller akademiska problem (Hobfoll et al., 1991).      
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 Undersökningar av krig och naturkatastrofer har visat att en hög grad av utsatthet för 
traumatiska händelser kan ge upphov till Posttraumatiskt stressyndrom hos en stor andel av 
befolkningen (Shore, Tatum, & Volmmer, 1986; King, King, Keane, Foy and Fairban 1999). 
Risken att offret drabbas av Posttraumatiskt stressyndrom ökar när våldet är inriktat direkt 
mot offret. Många forskare menar att betydligt fler än 50 procent, eventuellt ända upp till 90 
procent, av dem som utsätts för tortyr kommer att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom 
(Cullberg, 1999).  
 
ICD-10: s definition på  Posttraumatiskt stressyndrom beskrivs på följande sätt: 

”Ett tillstånd som uppstår som fördröjd eller långvarig reaktion på 
en traumatisk händelse eller situation (av kortare eller längre 
varaktighet) av exceptionellt hotande eller katastrofalt slag, som 
kan förväntas medföra kraftig påverkan på praktiskt taget alla 
människor. Typiska fenomen inkluderar episoder av 
återupplevande av traumat i form av påträngande minnen, 
drömmar eller mardrömmar som uppträder mot en bakgrund av 
känslomässig stumhet och avflackning, tillbakadragande från 
andra människor, nedsatt reaktivitet på omgivningsfaktor, 
anhedoni och undvikande av aktiviteter och situationer som 
påminner om traumat. Det finns ofta ett tillstånd av autonom 
irritabilitet, ökad vaksamhet och fördröjd alarmberedskap samt 
insomnia. Ångest och depression är ofta förenade med tidigare 
nämnda symtom och tecken och självmordstankar är inte ovanliga. 
Tillståndet utvecklas efter traumat med latenstid som kan variera 
från några veckor till månader.  Förloppet är fluktuerade men full 
remisson kan ses i de flesta fall. Hos en minoritet av patienterna 
kan tillståndet bli kroniskt och pågå i många år, vilket så 
småningom leder till en varaktig personlighetsförändring 
(Cullberg, 1999 s.461).”   

 
Schnaiers (1986) studie visade att nästan 10 procent av kvinnorna som deltagit i 
Vietnamkriget upplevde att de var känslokalla under första året efter krigsslutet och mer än 
hälften kände att de var överuppmärksamma och lättskrämda. Nästan 45 procent upplevde 
flashbacks och påträngande tankar av krigserfarenheten. Många kände cynism och misstro 
mot regeringen och auktoriteter och många kände sig förvirrade i sina värderingar och 
upplevde ideologiska förändringar. Över en tredjedel hade svårighet att engagera sig i och 
behålla en intim relation. Många kunde inte tala om sina krigsupplevelser. En senare 
undersökning som gjordes av Carney et al., (2003) visade att kvinnorna som var med under 
Golfkriget var ofta singlar, högskolutbildade samt utan barn. Deras undersökning visade 
också att de efter fem års tid fortfarande var i behov av vård.  
 
En traumatisk händelse framkallar djupa och långvariga förändringar i minnet av känslorna 
och i tänkesättet. Personer som blivit drabbade av trauma kan erfara intensiva känslor utan att 
ha ett klart minne av händelsen. Personen kan befinna sig i ständig irritation och vaksamhet 
utan att känna till orsaken. Det traumatiska symtomet kan vara frikopplat från sitt ursprung 
och leva sitt eget liv utan att den drabbade kan påverka det (Herman, 1998).  
 
Tankar hos personer som lider av Posttraumatiskt stressyndrom beror inte på minnena i sig, 
utan på de känslor som inte kan infogas och accepteras av personen. På det sättet drivs 
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minnesbilderna upp till ytan av vårt medvetande (Christianson, 1996). De inre konflikterna tar 
sig också uttryck somatiskt, vilket i sin tur producerar kroppsliga symtom, (Wilson and 
Krauss, 1985; McCarty- Gould, 1998). 
 
Enligt McCarty- Gould (1998) är återupplevande av symptom i PTSD vanligt hos många 
veteraner. Fysiologiskt är de i ett tillstånd av ständigt inre beredskap som i en krigssituation. 
De flesta upplever att livet aldrig har varit så spännande som det var när de befann sig i kriget. 
För att återuppleva den känslan händer det ofta att de skapar kaos och kris i sin tillvaro. Deras 
tankar är alltid i gång, ibland beter de sig på samma sätt som om de vore i kriget eller i strid. 
Det är osäkert att leva med dem. Många familjer beskriver att de anhöriga som har varit med i 
krig förändras som person. Det känns som om en del av personen fortfarande är kvar där.  
 
En krigsveteran från Eritrea och Etiopienkriget ger följande beskrivning: Ingen som 

upplevt ett flyganfall kan någonsin glömma ljudet av attackplanen; först ett svagt 
buller långt bort, en prick på himlen som växer, ljudet som övergår till 
öronbedövande dån, det ångestladdade tjutandet när planen dyker upp. (Manthlein, 
1995, s.116)  

 
Adlers,  Huffmans. Blieses och Castros (2005) undersökning visade att depressionsnivån för 
män allmänt ökade kontinuerligt ju längre utplaceringen varade, medan depressionsnivån för 
kvinnor ökade lite i början men sedan förblev stabil. Kelly, Hock, Smith, Gaffney  och 
Bonney (2002) visade i sin studie att ensamstående kvinnor som var i tjänst rapporterade att 
de led högre grad av depression och ängslan jämfört med ensamstående kvinnor som inte var i 
tjänst och gifta kvinnor som var i tjänst. Kelly et al. drog slutsatsen att kvinnor som valde att 
stanna i militärtjänsten också erhöll en högre grad av psykologisk välmående. De upplevde 
möjligtvis att livet i militären är mer njutbart, tillfredställande och mindre stressfullt än det 
civila livet. 
 
 Detta motsägs delvis i en undersökning av Moser och Clark, (2001). De observerade både 
kvinnliga och manliga soldater i El Salvador under sex månader efter kriget och fann då att 
manliga soldater oftast led mer av depression än kvinnliga soldater. Av detta drogs slutsatsen 
att det möjligen hade att göra med att kvinnorna återvände till de traditionella uppgifterna 
medan männen inte kände sig behövda.   
 
Wilson och Krauss (1985) gjorde en studie där resultatet visade att depression, fysiska 
symtom, skam, spänningsökning, ilska, påträngande minnesbilder av Vietnam och 
intimitetskonflikter var vanligt. De menar att dessa symtom är knutna till de påfrestningar 
som veteranerna mötte i striden och upplevde i samband med hemkomsten. Studien 
bekräftade att den roll man hade i striden hade betydelse för i vilken grad man led av 
posttraumatiska symtom. Tanay (1985) samma år hävdar dock att man vid närmare 
betraktelse kan upptäcka mycket känslighet och sårbarhet hos dem. En senare undersökning 
som genomfördes av Pierce (1997) två och fyra år efter Gulfkriget visade att kvinnliga 
veteraner hade hudutslag, hosta, depression, ofrivillig viktminskning, sömnlöshet och 
minnesproblem. 
 
Kvinnliga veteraner som led av PTSD hade snabbare hjärtslag, vilket bidrar till högt blodtryck, 
högre sjuklighet av hjärt- eller kärl - sjukdomar och till och med dödlighet. (Forneris, 
Butterfield & Bosworth, 2004) 
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En undersökning (Kolk, Blitz, Burr, Sherry, & Hartmann, 1984) visade att kroniska 
traumatiska mardrömmar hos män som har varit i strid skiljer sig från mardrömmar hos 
människor som inte har krigsupplevelse. Traumatisk mardröm hos människor med 
posttraumatiska stressyndrom tenderar att förekomma i tidiga sömnstadier då personer oftast 
inte drömmer. Mardrömmarna upplevs som otäcka och som om de utspelas i nuet. De 
omfattar en del av den traumatiska händelsen i exakt struktur. Kolk et al. upptäckte också att 
identiska drömmar ofta förekom upprepade gånger.  
 
McCarty- Gould (1998) observerade liknande resultat som Kolk et al. hos Vietnamveteraner. 
För de flesta veteraner varade skräcken och minnena av kraven från en överordnad hela livet. 
Om och om upplevde de stark rädsla i sömnen. De drömde om när byn brann, båten sjönk, 
döende soldaters ögon. Många upplevde natten som svårast, därför att det är under den tiden 
som de upplevde sig som mest sårbara, minnen blev tydligare, då mindes de när de krigade i 
djungeln utan att veta vem som låg eller stod bredvid dem. McCarty-Gould hävdade att 
känslan av rädsla hos Vietnamveteranerna oftast förekom tidigt på morgonen då Viet Cong 
sannolikt skulle anfalla. McCarty-Gould menar att många undviker att sova djupt för att 
slippa rädslan.   
 
Observationer av krigsveteraner avslöjar att fixering vid traumat är ett av krigsneurosens 
grundläggande drag och att den traumatiska mardrömmen kan återvända i oförändrad form i 
åratal och vara förknippad med fasa. När egoförsvaret omedvetet lyckas avstänga tankar som 
rör trauman, besväras individen av mardrömmar eller andra plågande besvär (Heaton, 2004).  
 

     Trauma och psykosociala faktorer 
Wilson och Krauss (1985) diskuterar fem psykosociala faktorer som kan påverka post 
Vietnam anpassning och psykosocial funktion. För det första; det är viktigt att förstå hur 
personen var innan han eller hon blev utsatt för traumatiska händelser. För det andra; i 
Vietnamkriget, precis som i andra krig finns det strids- och icke stridsroller. En aktiv strids 
roll utsätter soldaten för mer livshotande följder. Utsatthet under en längre tid påverkar 
återanpassning till ett civilt liv. Men det är ändå viktigt att ha kännedom om att både stridande 
och icke stridande roller innebär risker. För det tredje; karaktären av stressen i Vietnamkriget, 
att bli utsatt för skador och döden är en viktig dimension av de olika stresstryck som man 
stöter på i strid. Utsättande för skada och död inkluderar erfarenheter som att aktivt döda 
fienden i strid, luftstridsanfall, granatkastning och närstrid. Men strid i Vietnam inkluderar 
också passivt bevittnande av blodbad eller massmord och erfarenheten att se både fiender och 
sina egna dödas. Det fann också en stressfaktor som beror på miljön, t.ex. den oförutsägbara 
naturen av djungelterräng och att inte kunna identifiera vem som var fienden och vem som 
inte var det. Det fjärde var; korttidssyndrom, att ha varit en kort period t.ex. 12-13 månader på 
slagfältet och sedan lämna Vietnam och återvända till det civila. Den Femte var: återkomsten 
från kriget. Om en veteran saknar viktigt socialt stöd kan effekten av traumat vara starkare 
eftersom det är sannolikt att individen isolerar sig, att han eller hon känner sig ensam, 
deprimerad, stöter bort andra och istället skapar sin inre värld.  
 
King, King, Gudanwoski och Vreven (1995); McTeague, McNally och Litzs (2004) 
diskuterar olika faktorer i krigszoner som kan ha inflytande på posttraumatiskt stressyndrom. 
De beskriver fyra stressfaktorer i krigszoner. 1) traditionell strid, (det vill säga avskjutande, 
att själv bli skjuten, att se personer bli sårade och dödade) 2) grovt våld (tortyr på fånge, att 
använda kemiskvapen som samvetslöst plågar människor), 3) hur hotet har blivit uppfattat 
och 4) krigszonsstress som har att göra med det obehag i det dagliga livet som finns hos de 
flesta veteraner, både de som strider och de som inte gör det. Studien visade att det fanns ett 
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inbördes samband, trots att de rimligtvis skiljer sig från varandra och har olika inflytande på 
posttraumatiskt stressyndrom. De observerade att utsättande för traditionell strid respektive 
grovt våld inte hade samma inverkan på PTSD. De drog slutsatsen att det finns en skillnad i 
inflytande i det att vara aktiv i strid jämfört med att utsättas för våld. När personen är aktiv 
har han eller hon kontroll över situationen medan den som utsätts för våld är passiv och inte 
har möjlighet att påverka sin utsatta situation.  King et al. fann också att  faktorernas mönster 
var jämförbart mellan kvinnliga och manliga veteraner. Att vara ung, ensamstående, och att 
ha varit utsatt för traumatisk medför större risk för att drabbas av PTSD, särskilt gäller detta 
kvinnor. Studien indikerade att PTSD ökade över tiden Wolfe et al. (2003) 

 
    Trauma och personlighet 

En del människor löper större risk än andra att utveckla posttraumatiska stressyndrom efter en 
traumatisk upplevelse. Det kan vara människor som bär på tidigare traumatiska minnen, det 
vill säga obearbetade traumatiska minnen (Christianson, 1996). Christianson (1996) refererar 
till Weisaeth som menar att man har funnit att människor som inte har genomgått en 
hälsoundersökning efter en katastrof var överrepresenterade bland dem som sju månader 
senare utvecklade posttraumatiska stressyndrom. 
 
Christianson (1996) refererar till McFarlene och Raphael som påvisar att det är avgörande hur 
tidigare traumatiska upplevelser har bearbetats. Om traumat är väl bearbetat är risken mindre 
att personen utvecklar syndromet jämfört med andra som inte har gjort denna bearbetning. 
Christianson redogör för att det finns andra riskfaktorer som gör att man utvecklar 
posttraumatiskt syndrom bl a otrygg barndom, problem i vuxenlivet, tidigare psykiska 
problem och psykosomatisk problematik.  
 
Apitzsch (1994) kommer till en liknande slutsats. Han redogör för Moses (1977) 
undersökning av krigsveteraner och menar att personlighetsegenskaper (individuation) är 
avgörande för kommande sammanbrott i extremsituationer. Soldater som var osjälvständiga 
och hade dåligt utvecklad identitetskänsla hade som helhet mindre motståndskraft mot 
uppslitande krigsupplevelser och oväntade förluster. Aptzsch, (1994) refererar till Hindin som 
rapporterat att många Vietnamveteraner med Posttraumatiskt stressyndrom uppvisade den 
speciella karaktären, att de befann sig i ett ständigt tillstånd av försiktighet och att 
meningsskiljaktigheter kunde leda till våldsamma utbrott. De visade också en tendens till 
motstånd i oklara situationer. Han poängterade att dessa veteraner hade en historia av svåra 
frustrationer i föräldrakontakten och att ofta de var inblandade i slagsmål i ungdomen.  
 
Green, Grace, Lindy, Gleser och Lenoard, (1990) påvisar i en undersökning tvärtom att 
individuella personlighetsegenskaper inte var avgörande för omvälvande händelser. Green et 
al. förklarar att posttraumatiskt stressyndrom är bundet ursprungligen till soldatens 
krigsupplevelser och inte påverkat av andra faktorer. Den traumatiska händelsens karaktär är 
det mest avgörande för om personen kommer att lida psykisk skada. I en studie av McTeague, 
McNally  och Litzs (2004) framkom att hur barndomen eller familjeförhållanden såg ut innan 
man deltog i krig inte var avgörande för att utveckla PTSD utan att det är själva trauman och 
hur man har hanterat detta trauma.   
 
Apitzsch, (1994) refererar till Krystal som anser att det är mer invecklat. Traumabegreppet är 
relaterat till den inre situationen, det vill säga hur faran uppfattas av personen, snarare än den 
yttre. Krystal menar att det är personens egen bedömning av situationen som avgör det 
fortsatta förloppet. Personer som utsatts för dödsfara förlorar i allmänhet illusionen om 
osårbarhet och odödlighet. Illusionen spelar en stor roll för att människor ska kunna fungera 
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normalt, dessa personer saknar den illusion. Identifieringen med döden skapar sociala 
svårigheter både för familjelivet och arbetet. Krystal menar att den drabbade är psykiskt sett 
märkt av dödsnärhet och långvarig trötthet samt har svag motståndskraft mot infektioner och 
sjukdomar. 
 
King, King, Keane, Foy och Fairban, (1999) förklarar att det ena inte utesluter det andra utan 
de talar för en interaktionmodell. Den traumatiska händelsen, personligheten och den 
psykosociala omgivningen samspelar med varandra. Den traumatiska händelsen orsakas av 
omgivningen, det kan vara dödshot eller förlust. Personlighetsegenskaper kan vara medfödda 
egenskaper, t.ex. sättet att tolka händelsens innebörd och hur man hanterar händelsen. Den 
psykosociala omgivningen är viktig, bland annat socialt stöd, synen på den traumatiserade 
personen eller händelsens betydelse för det sociala systemet. 
 
Cullberg (1999) menar att traumatiserande händelser i hemlandet har betydelse för hur 
psykisk hälsa utvecklas, men han framhåller också att mottagandet i det nya landet d.v.s. 
trygg och säker miljö, kan bidra till att bearbeta förgångna trauman. Cullberg förklarar att 
asylprocessen liksom främlingsfientlighet kan komplicera bearbetningen av posttraumatiskt 
stressyndrom och istället bidra till ännu mer traumatisering.    
 
Almqvist (1994) skriver om hur svårt det är att urskilja vilka symtom som är kopplade till den 
traumatiska upplevelsen och vilka som är relaterad till flyktingens personlighetsstruktur före 
traumat. Almqvist förklarar att de flesta flyktingar har varit med om flera traumatiska 
upplevelser och att detta i sin tur försvårar urskiljandet av vad som är vad. Almqvist beskriver 
det problem som uppstår i mötet med traumatiserade flyktingar, bl a att flyktingen försöker 
skydda sig för att bli fel uppfattad och att de flesta är rädda för att vara till besvär igenom att 
berätta om de svåra upplevelserna.  
 
Mcnally, Lasko, Macklin och Pitman (1995) har gjort undersökningar om krigsveteraner för 
att studera minnesstörningar angående stridsrelaterade posttraumatiska stressyndrom. De 
undersökte två grupper, 19 veteraner med posttraumatiskt stressyndrom och 13 veteraner utan 
posttraumatiskt stressyndrom. Undersökningsdeltagarna skulle själva berätta vad de mindes, 
dels av negativa minnen och dels av positiva, med hjälp av vissa ledtrådar. Mcnally et all kom 
fram till att veteraner som lider av posttraumatiskt stressyndrom hade svårare att minnas dem 
positiva minnena men att de mindes traumaminnena mycket tydligare. En senare  
undersökning som gjordes av Vasterling, Duke, Brailey, Constans, Allain och Sutiker (2002) 
visade att veteraner som led av PTSD hade sämre resultat när det gällde inlärning, 
uppmärksamhet, och minnesförmåga än jämförelsegruppen utan PTSD.  
 

  Identitet hos kvinnliga veteraner 
Många kvinnor insisterade på när de blev soldater att de inte var kvinnor utan män. De blev 
tränade i djungeln av en manlig överordnare och oftast var deras förebilder manliga. Detta 
ändrade deras sätt att tänka, både militärt, moraliskt och religiöst (Edgerton, 2000) 
 
En djupintervju med israeliska kvinnliga soldater (Sasson-Levy, 2003) visade att kvinnliga 
soldater formade sin genusidentitet efter det som anses vara typiskt manliga kvalitéer. För det 
första imiterar kvinnliga soldater det manliga kroppsligen, både till beteende, röstläge och 
utseende. För det andra tar de avstånd från traditionellt kvinnlighet. För det tredje tar de lätt 
på sexuella trakasserier. Detta signalerar både motstånd mot det traditionell kvinnliga och 
tillmötesgående mot den militära hegemonin. De kvinnliga soldaterna överträder 



 8 

genusgränsen och internaliserar den militära manscentrerade normen. De lär sig att acceptera 
ett patriarkatiskt beteende från armen och staten.  
 
De kvinnor Moser och Clark (2001) intervjuade berättade att när de var i gerillan fanns det 
inga hemligheter och man delade på allt, men detta försvann så fort kriget var över.  
Kvinnorna beskrev detta med blandade känslor. Det var krigsslutet som man väntade på men 
förändringen skedde så snabbt. De förlorade sina vapen, de skildes från sina kamrater, både 
män och kvinnor. Nu skulle de se efter sin familj och försöka skapa rutiner för privatliv och 
självförverkligande. Återseendet med familjen var svårt. Medan de led av skuldkänslor och 
förbittring skulle de också bygga en relation med familjen. Många kvinnor var medvetna om 
att deras förmåga och resurser var likvärdiga männens. Men dilemmat var när de återvände till 
det civila livet, om dem skulle behålla och tillämpa det som de hade lärt sig i kriget eller inte i 
sitt nuvarande dagliga liv.  
 
Kvinnliga soldater är kluvna beträffande sina erfarenheter. De lämnade sina hem för att vara 
krigare, vilket kan innebära att skada andra människor och att förstöra andras liv. Detta står 
helt motsatsförhållande till den biologiska rollen som de förväntas uppfylla. Övergången från 
kriget till det civila livet skapade kluvenhet, starka skuldkänslor även om de ansåg att kriget 
var rättfärdigt (Moser & Clark 2001).  
 
Enligt Van Devanter (1985) upplever många kvinnor som har varit soldater i Vietnamkriget 
att de är annorlunda än sitt tidigare jag och sin familj och sina vänner när de återvänder hem . 
Många har haft i en position av ansvar i kriget, det har varit intensitet och kamratskap i deras 
arbete, och när de kom hem upplevde de att det blev en nedgång i fråga om detta. Förutom 
detta upplever många kvinnor att det uppstår förvirring när det gäller genusidentitet. Van 
Devanter menar att när man har tillbringat mer än ett år i trötthet, i strid och till största delen 
omgiven av män, är det inte överraskande att det måste har varit svårt att känna sig kvinnlig. 
Många av de egenskaper de har, t.ex. styrka, överlevande och kompetens, har betraktats som 
manliga. Att integrera detta med det kvinnliga som förväntas av samhället kan vara ett 
problem. Van Devanter observation har dessutom visat att kvinnor har uttryckt att de känner 
skam över att vara en kvinnlig veteran. De har blivit anklagade för att vara prostituerade eller 
för att vara i krig för att hitta en man.    
 
Det som krigsveteranen har gått igenom kommer att påverka dem i deras nuvarande liv. Det 
vill säga övergången från det militära till det civila, t.ex. kulturchock, återseende med 
familjen, att veta sin roll och att börja jobba och uppfylla familjens och sina egna behov och 
en förändrad social relation (Hobfoll et al. 1991). 
 
Manthlein (1995) beskriver utifrån sina intervjuer med eritreanska kvinnliga veteraner att det 
uppstår en konflikt mellan de demokratiska och jämlika värderingarna som var självklara 
under kriget, och de traditionella kvinnorollerna som de mötte i samhället efter kriget. Många 
av kvinnorna blev vilsna i sina roller som privatpersoner efter kriget.  
 

   Hanteringsstrategier 
   Apitzsch, (1994) refererar till Janoff-Bulman som menar att människan i grund botten har ett 

grundläggande antagande om hur saker och ting ska vara. Det elementära antagandet är 
personens egen osårbarhet. Han menar att personen underskattar möjligheten att någonting 
skulle hända t.ex. att bli våldtagen eller misshandlad. Det andra grundläggande antagandet är 
at världen är en trygg plats att vistas på. Skulle det hända något som äventyrar dessa 
antaganden blir konsekvensen att personens bild av sig själv och världen förstörs. Han hävdar 
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att för att bemästra trauman eller för att återvinna den förstörda självkänslan krävs mycket av 
den drabbade och det blir en livsuppgift. Janoff-Bulman nämner två typer av strategier, de 
kognitiva respektive de handlingsinriktade strategierna. En kognitiv strategi kan vara att 
personen reducerar sin egen olycka genom att tänka på att det finns andra som har det sämre. 
Handlingsinriktade strategier är att personen ändrar det beteende som gjorde att hon utsattes, 
t.ex. att den våldtagna lär sig hur man kan försvara sig så att liknade saker inte ska hända. 
 
Att lägga skulden på sig leder däremot ofta till demoralisering och därför kan veteranen inte 
bearbeta trauman ordentligt. Långvarigt undvikande av problem är en taktik som en del 
veteraner använder och som många gånger leder till svårigheter. Oftast upplever personen att 
hon eller han inte kan uttrycka de problem som de går igenom. Ett annan negativ 
hanteringsstrategi är att skylla på andra och detta skadar inte bara personen själv utan även 
hennes anhöriga och kollegor. Ofta fantiserar många veteraner och deras anhöriga att allting 
skulle bli idealisk när de återvänder hem, och till deras förvåning blir det inte som de har tänkt 
sig och därför blir de ofta frustrerade och en del kan till och med bli aggressiva. Cynicism och 
överdriven pessimism om nutiden och framtiden är ofta ett sätt att hålla ner sina förväntningar 
och detta gör att de slipper bli besvikna (Hofboll et al. 1991). 
 
Herman (1998) refererar till Hedin och Hasse som anser att veteraner som inte hade utvecklat 
posttraumatiskt stressyndrom trots att de har varit svårt utsatta i strid, använde sig av olika 
strategier. I undersökningen framkom att dessa veteraner använde sig av samma 
hanteringsstrategier som när de var i strid. Sådana strategier var bland annat att medvetet 
koncentrera sig på att bevara sitt lugn, sin omdömesförmåga, sin förhållningssätt till andra 
och sina moraliska värderingar. Utöver det visade det sig att de hade accepterat rädslan hos 
sig själva och kämpade för att komma över rädslan genom att förbereda sig för kommande 
fara.   
 
Jacobson (2003) menar att ett bra sätt att bearbeta sina krigstrauman för många kvinnor kan 
vara att bilda organisationer. Hon menar att när kvinnorna delar sina smärtsamma minnen 
med andra kvinnor blir hatet mindre och kvinnorna börjar tänka på framtiden. Både män och 
kvinnor upplever att deras sociala identitet har blivit förstörd. Istället ägnar många sig åt små 
aktiviteter i deras vardagliga liv som inte har något att göra med det förflutna.  
 
De flesta veteraner väljer att tala med sina vänner från kriget hellre än med sina anhöriga eller 
andra bekanta. Oftast upplever de att det är svårt att kommunicera med icke- veteraner: det är 
lättare att tala med en veteran. De upplever att familjen och vänner aldrig kan förstå hur det är 
att vara i strid, att döda, att känna rädslan för att bli dödad eller att förlora sina vänner. Men 
med en veteran är det annorlunda, bandet är starkt, de har samma erfarenhet, har haft samma 
öde. Känslan att vara på fel plats, på fel tid gör att de kommer närmare varandra (McCarty-
Gould, 1998). 
 
Enligt McCarty- Gould (1998) sträcker sig samhällets reaktion på kvinnor som lider av 
posttraumatiskt stressyndrom från avsky till misstro. Kvinnor har svårare att övertyga 
systemet om att de lider av posttraumatiska stressyndrom och att de är i behov av behandling 
och stöd.  När man observerade kvinnliga veteraner som dök upp på behandlingen upptäckte 
man att kvinnorna ofta inte gärna talade om fördelen med behandlingen. Dessutom dök de 
inte upp, de njuter inte av kamratanda och läkande. Kvinnliga veteraner håller allting inom sig. 
De krigar kriget inom sig, i sitt huvud och i sitt hjärta hellre än att söka passande hjälp. Deras 
krig blir sina familjers krig och de väljer att ”kriga” i sina privata hem. Oftast är det när de 
kommer hem som tiden att sörja börjar. Soldater har många saker att sörja över. Dels att de 
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har förlorat sina vänner i strid, sin ungdom och sina skyldigheter i strid. Medan de gråter, 
hoppas de att läkande av såret börjar och viljan att starta ett nytt liv blir stor. Oftast börjar inte 
sörjande efter kriget eller så avtar aldrig sorgen vilket medför att läkandet aldrig inträder. 
Ibland finns det ett evig hål i hjärtat.  En krigsveteran säger: 

”Jag kommer aldrig att komma över kriget, Jag kommer aldrig att 
glömma de vänner jag har förlorat, de var som min familj för mig, 
jag bryr mig inte om de tar 30 år. Jag kommer fortfarande att 
gråta för dem, och jag känner mig inte bättre (McCarty-Gould, 
1998, s. 118)”. 
 

Hanteringsbeteende är en faktor som ofta är förbisedd. Att dra sig undan (DSM-IV,1994) är 
en hanteringssättmetod. Om veteranen är plågad, tenderar han att dra sig undan från alla, 
många gånger kan veteran vara ensam även bland sin familj. Många vänder sig till alkohol 
eller droger och detta gör att de blir ännu mer isolerade (Racek 1984; Hobfoll et al. 1991).   
 
Van Devanter (1985) hävdar att de kvinnliga veteranerna upplever rädsla och svårighet att be 
om hjälp. Rädslan handlar enligt Van Devanter om rädsla för att det sprids rykten om att de 
har problem som är orsakade av krig. Svårigheten beror på att de upplevde att de själva har 
varit hjälpgivare och att nu plötsligt betrakta sig själv som hjälptagare var svårt för många.  
 
Syftet med denna studie var att få mer kunskap om kvinnor som aktivt har deltagit i krig, hur 
det har påverkat deras dagliga liv, deras identitetsupplevelse och deras anpassning i det 
eritreanska samt i det svenska samhället. Ett ytterligare syfte var att få mer kunskap om vilka 
hanteringsstrategier kvinnorna använder sig av för att leva ett normalt liv. 

 
Metod 

Urval 
Undersökningen innefattar sju intervjudeltagare. Urvalet skedde utifrån bekvämlighetsurval, 
det vill säga utifrån kontakter. Av hänsyn till de personer som deltog i denna studie benämns 
kvinnorna med fingrade namn istället för deras riktiga namn. De namn som jag valde hade 
särskilt betydelse för kvinnorna, de symboliserade deras upplevelse från kriget.   
 
Deltagare 
Den första kvinnan var 28 år och kallas i denna undersökning Sawa och den andra kallas 
Sewra, var 45 år. Den tredje kvinnan, Meda, var 41 år, den fjärde Nadow var 45 år. Den femte 
Bedho, 49 år, den sjätte och sjunde kvinnan var 44 respektive 46 år. Kallas Marsa Teklay och 
Fenkil. Samtliga kommer från Eritrea.  
 
Sawa var i militärtjänst när kriget mellan Etiopien och Eritrea bröt ut och fortsatte då med att 
strida, eftersom hennes militärtjänsttid inte var över. Hon var i militärtjänst och krig 
sammanlagt fem år. Efter att kriget mellan länderna mattades av återvände hon till familjen. 
Då hon blev inkallad igen flydde hon från landet. Hon har bott i Sverige i fyra år och talar 
ganska bra svenska. 
 
Sewra började arbeta politiskt underjordiskt redan när hon var 15 år för det eritreanska folkets 
befrielserörelse, och i militären blev hon sedan stridsvagnsförare. Hon hade deltagit aktivt i 
krig sedan 1975 fram till 1991 då Eritrea blev självständigt. Hon var ensamstående 
tvåbarnsmor. Hon har bott i Sverige 12 år och hade god kunskap i svenska.   
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Meda var 13 år när hon gick med i den eritreanska befrielserörelsen, där hon var med från 
1978 till 1991. Hon var frontsoldat de första åren men fick sedan annan uppgift också. Meda 
har bott i Sverige 3 år och hon är ensam. Nadow var runt 14 år när hon kom in i kriget, och 
har varit med i kriget från 1974 till 1991 då Eritera blev självständigt. 
 
 Nadow har varit vid fronten i många år men sedan blev hennes uppgift att åka från ett ställe 
till ett annat. Hon kom in i kriget när hon var 14 år. Nadow har bott i Sverige sex år, hon är 
gift men har inga barn.  Bedho kom in i kriget när och var 17 år. Hon har varit i kriget från 
1974 till 1991. Bedho var vid fronton i några år och blev sedan sekreterare. Bedho har två 
barn och alla två barnen är födda när hon var i kriget. Bedho har bott i Sverige i fem år.   
 
Marsa Teklay kom in i kriget när hon var 16 år.  Hon har varit i kriget 11 år. Hon har också 
varit vid fronton i några år. Men sedan några år senare blev hennes uppgift att arbeta med 
underrättelseverksamhet. Marsa Teklay har tre barn och hon är ensamstånde. Hon har bott i 
Sverige 14 år. Fenkil var 15 år när hon kom in i kriget, där hon var från 1975 till 1991. Fenkil 
var vid fronton 6 år, men sedan fick hon inom sjukvården. Fenkil har ett barn och är 
ensamstående. Hon har bott i Sverige i 10 år. En av kvinnorna hade fått diagnosen 
posttraumatiskt syndrom och två hade fått diagnosen depression.  
 
Datainsamlingsmetod 
 Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Vid intervjuerna användes en 
intervjuguide (se bilaga) som innehöll olika ämnesområden och vilka bl.a. togs fram genom 
DSM-IV (1994) (se bilaga).  
 
Deltagarna intervjuades var för sig. Intervjun tog ca 2 timmar per person. Två intervjuer tog 
tre timmar per person. Intervjutiden varierade på grunda av för att alla intervjupersoner var 
det första gången som de talade öppet om kriget. Det blev ofta avbrott i intervjun då 
deltagaren grät eller upplevde det de berättade om som känsligt eller obehagligt 
 
En intervju ägde rum hemma hos mig och de övriga intervjuerna hemma hos 
intervjupersonerna. Intervjuerna spelades in på band, och kompletterades med anteckningar. 
Fem av intervjupersonerna var obekväma med att det användes bandspelare. De hade svårt att 
slappna av. Den ena kvinnan glömde efter ett tag att det användes bandspelare medan en av de 
deltagarna under nästan hela intervjutiden upprepade frågan: ”Det är väl ingen annan som 
lyssnar på det här förutom du?” För att hantera deras rädsla informerade jag att jag inte 
behövde använda bandspelaren, utan att jag bara kunde föra anteckningar men då ville de 
ändå att jag skulle använda den. När jag fick använda bandspelaren övertygade jag dem ännu 
mer om att det bara är jag som ska lyssna av den och att jag efter transkbera skulle förstöra 
bandet.  
 
Samtliga intervjupersonerna var osäkra och oroliga över hur mycket de kunde avslöja. När jag 
talade om att de kunde vända sig till Kris- och traumacentrum eller Röda korset center för 
torterade flyktingar fick jag en känsla av de inte gillade att jag nämnde det. Det svar jag fick 
var: ”Tycker du att jag behöver det?” Somliga intervjupersoner var rädda att bli fel uppfattade 
eller betraktas de som psykiskt sjuka när de hade svårt att sluta att gråta. I mitten av 
intervjuerna började de tala tigrinja istället för svenska. Sex av deltagarna tyckte att de hade 
svårt att hitta svenska ord som kunde uttrycka deras känslor och valde i slutet av intervjun att 
bara tala tigrinja. I slutet av intervjun, när bandspelaren stängdes av och en av kvinnorna 
verkligen fått bekräftelse på att bandet var avstängt, började hon att berätta det som hon 
upplevde som mest traumatiskt. Två av de intervjuad bad mig stänga av bandspelaren i mitten 
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av intervjun. Efter intervjun antecknades det som inte kommit med i bandspelaren och senare 
samma dag transkriberades och översattes intervjun till svenska.  
 

   Etiska frågor 
Intervjupersonerna har informerats både skriftligt och muntligt om intervjuns syfte och 
tillvägagångssätt. Intervjupersonerna har informerats om att deras medverkan var frivillig och 
att de hade rätt att avbryta intervjun eller låta bli att svara på de frågor som de upplevde som 
obekväma eller kränkande. De garanterades konfidentialitet och informerades om att intervjun 
skulle användas endast för forskningsändamål och inget annat. Av etiska skäll informerades 
intervjupersonerna (på inrådan av handledaren Leg. psykolog Gunilla Björkqvist, 
personligtkommunikation, 12.4.2006) om att de alltid kan vända sig till Kris - och 
traumacentrum eller Röda Korsets center för torterade flyktingar om de behöver tala med 
någon eller är i behov av hjälp. 
 

      Analys 
Då syftet med undersökningen var att få kunskap om kvinnor som har aktivt deltagit i krig 
ansågs deduktiv och induktivt tematisk analys vara lämpliga metoder. I mitt tillvägagångssätt 
utgick jag från Hayes beskrivning av induktivt och deduktivt tematiska analys (Hayes, 2000). 
De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger för att skapa en korrekt uppfattning 
om innehållet. Därefter söktes nyckelord och teman utifrån DSM IV-kriterier för 
Posttraumatiska stressyndrom. De teman som framträdde var som följande: Påträngande 
minnen, flashback, överdriven vaksamhet, lättskrämdhet, mardrömmar, sömnsvårighet, 
koncentrationssvårighet, begränsade känslor, vredesutbrott, saknad framtid, fysiologiska 
reaktioner, undvikande av tankar kring kriget, sociala relationer och skuldkänslor. Dessa 
teman blev rubriker, under vilka citaten i texten sorterades in.  
 
För att inte mista viktig information som var relevant till dessa teman, lästes hela den 
transkriberade materialet igenom ytterligare en gång. Detta steg gjorde möjligt det att leda till 
ytterligare teman som inte baserades på DSM-IV kriterier. Kulturkrock mellan det civila och 
militära, isolering och övriga hanteringsstrategier. Dessa teman analyserades, tolkades och 
sammanfattades för att ge en så god bild som möjligt av intervjupersonernas upplevelse och 
vilka hanteringsstrategier de använde. Vid analysen av intervjuerna framträdde ett antal 
traumatiska händelser som intervjupersonerna talade öppet om. Jag valde att presentera vissa 
traumatiska berättelser i längre citat under rubriken smärtsamma minnen för att illustrera vad 
de har gått igenom.   
I resultatdelen har några sammanställningar tagits med där traumatiska upplevelser har 
varierat alltifrån detaljrika till självkontrollerade berättelser av intervjupersonerna.      

 
Resultat 

 
        Smärtsamma minnen 

Några av de citat som följer nedan är avsedda att illustrera vad dessa kvinnor har gått igenom 
i kriget. Citaten som är med i texten nedan är korrigerade för skillnaden mellan tal- och 
skriftspråk. 

”När vi var i lägret var det en kille som kom med en svår skada i huvudet. Det 
var en massa blod som rann som vatten. Jag satt där, kunde inte röra mig, fick 
ont i hjärtat för denna kille var en kille som jag skrattade med kvällen innan. 
Visste inte hur jag skulle bete mig men utan att jag ens var medveten om det så 
började jag skrika högt. Då var det en av mina medsoldater som slog mig i 
ansiktet för att få mig att hålla tyst. I denna stund blev striden mer intensiv, det 
var som ett fyrverkeri, ljudet blev högre och högre. Vi blev beordrade att vi 
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måste gå men vi kunde inte ta med den svårt skadade soldaten och jag ville inte 
lämna honom ensam där men på samma gång kunde jag inte stanna för vi var 
tvingade att springa ut på fältet och strida. Tills idag undrar jag vad som har 
hänt med den killen. Minnet förföljer mig.” 

 
”De drog både mig och min syster från våra hus och slog oss med geväret och 
slog oss i ansiktet och slängde oss i baksätet av bilen. Jag hör mitt barn 
skrika: ”Mamma, mamma.” Och min stackars mor skrika: ”Mina döttrar!” 
Medan vi satt i bilen så gick de igenom våra hus. Då hör man soldaterna säga 
till min mamma: ”Du vet om dina barns aktivitet med eritreanska 
befrielserörelsen.”  Runt omkring var det tyst, det var som om det aldrig funnits 
liv i staden. Det enda man kunde höra var bara några hundar som skällde. Jag 
vågade inte gråta, i stället valde jag att trösta min syster. Under hela resan på 
vägen till fängelset kunde jag bara höra i mitt huvud min sons och min mammas 
skrik och gråt. När vi kom fram till fängelset så skilde de mig och min syster. 
Man hörde många soldater som var runt omkring som skrattade och gjorde narr 
av mig och började tala om mina bröst och min bak och sade att henne ska vi 
också ha kul med. I officerens rum såg jag en annan kvinna som de hade 
misshandlat färdigt och den stunden så visste jag att det väntade mig samma 
öde. Han stoppade ett smutsigt tyg i min mun och den känslan glömmer jag 
aldrig. Ville spy, men kunde inte. Han började misshandla mig, slog hårdare 
och hårdare men jag kunde inte skrika, tyget hindrade mig. Han slog mig på 
fotsulan, i magen och i ryggen. Jag kan vissa dig de ärren. Efter detta tog han in 
mig i en liten cell. Där var det mörkt, men plötsligt hör jag några kvinnor som 
pratade. Jag kunde inte tro det. De säger: ”Du är inte ensam.” Jag kan 
fortfarande känna lukten av blod som härjade i den lilla cellen.”             

 
     Påträngande minnen 

Alla deltagarna berättar att de ofta har ofrivilliga påträngande minnesbilder. Samtliga 
intervjupersoner upplever detta som obehagligt och smärtsamt. Påträngande minnesbilder 
dyker ofta upp när de lyssnar på musik eller ser en film som påminner om händelsen eller 
också när de träffar människor som de har krigat med. En kvinna uppger att eftersom 
minnesbilderna är så smärtsamma försöker hon kontrollera känslorna men trots det så väcks 
allting till liv på nytt om hon stöter på något som påminner om händelsen, till exempel 
flygplan, militärer. ”Det är som om det har hänt igår, man minns det detaljerat.”   
En deltagare uppger:  

”När jag lyssnar på eritreansk musik som jag hörde när jag var i armén eller 
tittar på eritreanska videoband, kan jag inte sluta tänka på vännerna och då 
kan jag verkligen inte hålla tårarna tillbaka”.    

 
     ”Oftast så tror jag att jag är i drömmen. När minnena dyker upp, kan jag sitta 

och tänka på allt som jag hade gått igenom, när jag var i skyttegraven, på mina 
gamla vänner, den hårda striden med den etiopiska armen, på dem som har 
offrat sit liv. Det som är konstigt är, när jag förstår att jag är i mitt rum och ser 
runt omkring och förstår att jag är inte i Sahil, men däremot i Sverige, kan jag 
tycka att det konstigt. Då kan jag fråga mig också vad jag gör i Sverige och 
jag tror faktiskt ibland att jag har blivit tokig. När minnena kommer så 
kommer de plötsligt, ibland kan jag få kvar den obehagliga känslan i 5-10 
minuter” 

 
”Man får påfluget minne nästan varje dag. Ibland kan man inte låta bli att skratta åt det 
även om det är smärtsamt. Jag hade en nära kompis som alltid var glad, varje gång vi 
träffades så skrattade vi jämt. Men eftersom man är på olika platser så är det inte ofta 
man träffas. Men under strider så råkar man träffas. Jag kommer ihåg ett intensivt 
anfall, man vilade inte en minut, man kunde inte ens se varandra. Under den här 
striden råkade jag stöta på min kompis. När striden lugnade sig sprang jag till henne 
men egentligen får man inte göra det. För att fienden inte skulle upptäcka oss gömde vi 
oss under ett litet träd. Det som är komiskt är att trädet var så liten. Det hade inte så 
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mycket blad som kunde täcka oss. Men vi var inte rädda för att bli dödade, vi var nog 
mer rädda för att överordnaren inte skulle se oss.  Vi pratade vi hade så mycket att ta 
igen. Men anfallet började bli intensivare och min stackars kompis blev träffad. Som 
tur var dog hon inte, men rent impulsivt så sprang jag bara i väg till min position. 
Konstigt nog tänkte jag inte ens om hon var träffad, däremot var jag rädd att min 
överordnade skulle se mig.  För i mitt huvud var jag mer orolig för vad han skulle ha 
sagt om han såg att jag inte var på min plats. Han skulle ha sagt: ”Om ni inte satt och 
hade mysigt då skulle inte det här ha inträffat och då skulle ni ha koncentrerat er.” Idag 
kan jag fråga mig själv, hur jag bara kunde springa i väg utan att ta reda på om hon var 
skadad. Det som jag kan tycka är konstigt är att jag skulle kunna göra om det idag.”  
 
”Minnena kommer automatiskt, när jag sitter, när jag går, när jag står, när jag 
tittar på något som påminner om något som jag har varit med om eller bevittnat. 
Hur kan jag bli av med det? Jag vet inte hur jag ska bli av med det?” 

 
     Flashback 

Samtliga deltagare berättar att återupplevande av tidigare traumatiska upplevelser sker 
ständigt. De uppger att återupplevandena kommer fram i okontrollerbara tankar och de är ofta 
osammanhängande med något som påminner om det de har varit utsatta för. Det kan bland 
annat vara en dokumentär eller nyheter som har med krig att göra. En av intervjupersonerna 
berättar: ”När det kommer så kommer det plötsligt och det varar inte länge, men jag måste 
säga att det lämmar en obehaglig känsla efter sig”. Somliga deltagare uppger att när de får 
flashback har de svårt att återberätta, de berättar att det är suddigt och att det är svårt att sätta 
ord på det. En av kvinnorna uppger:  

 
”Det är som att se ett foto i två sekunder, man vet att man har sett det, men om 
man blir tillfrågad att återberätta exakt hur personen i fotot såg ut skulle det 
vara svårt. Och det är vad som händer med mig”.  

 
      Överdriven vaksamhet 

Samtliga deltagare uppger att de är överdrivet vaksamma. Deltagarna berättar att de tolkar och 
analyserar vad folk säger till dem och tror ofta att de har en baktanke med det de säger. Detta 
upplever de som förståeligt. Det är som om de är rädda för att någonting ska hända och därför 
måste vara vaksamma. Tre kvinnor berättar att människor runt omkring dem upplever deras 
beteende mer som besvärligt än de själv. Medan de andra kvinnorna tycker att det är mer 
mödosamt för sig själv. 
En kvinna uppger att hon alltid är misstänksam: 

 
 ”…blir arg för att jag inte kan ta saker som det är; om någon säger något tittar 
jag på det ur två synvinklar och tänker på det flera gånger. Det är så 
tidskrävande. Det är något jag har lärt mig i armen. Man ska inte lita på någon.”   

 
 Tre kvinnor berättar att de är överbeskyddande mot sina barn. En kvinna säger; ”Mina barn 
säger, varför litar du inte på oss”?  Hon upplever att barnen tycker att det är jobbigt eftersom 
hon inte vågar lita på dem. En annan kvinna berättar: 
 

  ”När mina barn går ut kan jag inte slappna av förrän de är hemma. Ibland ringer 
jag dem så många gånger att de tycker det är pinsamt inför sina kompisar. Det är 
som om det ska hända dem något och jag måste vara där och hjälpa dem. Jag vet 
att jag tänker som fighter men man måste göra vad man ska göra, man vet aldrig, 
det kan hända vad som helst.”   

 
”…i armén  har jag aldrig tagit av mina byxor, jag var alltid förbered att det ska 

hända något. Man kan bli beordrat när som helst, och det känslan har jag 
fortfarande”. 
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      Lättskrämdhet 

Kvinnorna uppger att de är lättskrämda. Två av kvinnorna berättar att högt ljud från en 
folkmassa lätt kan skrämma dem, medan de andra kvinnorna uppger att de blir skrämda om de 
inte hör ljud och om allt omkring är extremt tyst. Somliga av kvinnorna uppger att när de 
själva eller andra inser att de är lättskrämda kan de inte förstå att de har varit fighter. En 
kvinna berättar att hon kan hoppa till om hon hör något och tycker det är generande för att 
andra människor upplever henne som konstig. ”Om någon knackar på dörren kan jag hoppa 
till.” Två av kvinnorna uppger att de är lättskrämda men det som skrämmer dem mest är 
ljudet av flygplan.  Kvinnorna berättar att det inte finns krig här och att de är trygga, men 
ändå kan de inte lära sig att bli av med känslan att det kan bli krig.     
 

”Jag var aldrig rädd, jag var faktiskt aldrig det, Jag trodde aldrig att man kund 
dö, eller bli träffad av en kula. När man var i strid eller i frontlinjen skrattade 
man, man skämtade om var man kommer att bli träffad i kroppen innan man 
säger farväl till livet. Det man gjorde, gjorde man från sitt hjärta, man trodde på 
det, man hade mål och det var att befria landet från fienden. Men nu är jag alltid 
rädd, jag kan inte förstå det. Jag hoppar till om telefonen ringer. Det är 
konstigt.”  

 
”Om någon rör mig på ryggen, även mina barn, kan jag bli rädd, och jag skriker 
till dem varför de gör så. Jag blir arg på mig för mitt beteende jag tycker synd 
om mina barn, vad de måste stå ut med.”  
 
”Jag kan inte sova djupt. Så fort jag hör något ljud hoppar jag till.” 

     Mardrömmar 
Samtliga deltagare berättar att de ofta drömmer mardrömmar om det som de har 
upplevt. De beskriver att det är svårt att återberätta vad drömmarna handlar om. 
Samtliga deltagare berättar att det är som om det är samma band som spelas om 
och om varje kväll. 

”Drömmarna är så identiska men jag kan inte sätta fingret vad det handlar om”  
  

Tre av kvinnorna upplever drömmen som verklig och kan vakna av att de blir väckta av 
barnen för att de har ropat efter hjälp.  
 

 ”Jag drömmer om död även när jag inte sover, men det blir klarare och jobbigare 
på nätterna. Det är konstigt att man inte kan glömma. Jag blir orolig, jag hör 
röster och jag vaknar av skrik, jag har till och med tårar när jag vaknar. Jag 
känner lukt, oftast tror jag att de springer efter mig och jag springer i väg men 
hur mycket än jag springer så känns det som dem ska fånga mig”  

 
 ”Jag får mardrömmar, mardrömmarna är hemska de är så detaljerat, jag gråter 
och det känns verklig men när jag vaknar minns jag inte vad mardrömmarna 
handlar om…” 

 
      Sömnsvårighet 

Samtliga uppger att det inte sover som de borde. Dessutom förklarar vissa av kvinnorna att de 
måste vara riktigt utmattade för att de ska sova ordentligt. Fyra kvinnor berättar att de sover 
högst tre timmar per natt.  
 

”…. vissa gånger sover jag bra andra gånger inte, men nu på sistone har jag 
börjat sova någorlunda bättre, men man vet aldrig om  det  bara är för denna 
vecka.”  

 



 16 

”Jag vaknar alltid klockan tre och efter det så kan jag inte somna om. Det är 
ofta mardrömmarna som gör att jag inte kan sova”. 
  
”Att sova innebär inte att sova djupt utan bara att vila kroppen och därför 
behöver jag inte sova åtta timmar som vissa säger” 

 
”Jag tycke det är konstigt, men i mitt huvud så känns som jag har en 
väckarklocka som säger till mig: Du får bara sova en kvart eller en halv timme 
och sen får du somna om. Jag blir avbruten”  

 
    Koncentrationssvårighet 

Samtliga kvinnor berättar att de lider av koncentrationssvårigheter. De upplever det som 
jobbigt.  En kvinna berättar:  

”Jag vet inte varför jag har svårt att koncentrera mig, det är konstigt. I vanliga 
fall brukade jag vara kvick men inte nu längre, jag tror inte att min hjärna kan ta 
in ny information. Men så är det, man såg mycket i kriget och det gör förstås att 
man inte blir mottaglig på samma sätt. ” 
 
”….har svårt att koncentrera mig. När jag gör något eller tänker på något viktigt 
kan mina tankar försvinna. Och då måste jag böra från början” 

 
”…jag tänker mycket på det som har varit. Ibland kan jag inte förstå varför jag 
beter mig på ett vist sätt.” 

 
      Begränsade känslor 

Samtliga kvinnor berättar att det är svårt att visa sina känslor, för i militären har de lärt sig att 
man inte får visa sina känslor öppet, varken glädje eller oro. De beskriver att gråta visade bara 
svaghet eftersom man var där för att befria landet och dö. Två av kvinnorna upplever att de 
inte kan vara glada eller lyckliga som de kunde innan de traumatiska upplevelserna. Dessutom 
uppger kvinnorna att de saknar ord som uttrycker deras känslor. En av deltagarna berättar att 
hon ibland får skuldkänslor av att vara riktig lycklig. ”Det är som om jag inte får vara det när 
mina vänner från kriget inte lever.” Samtliga kvinnor berättar att de är känsliga och kan gråta 
för ingenting och ofta är deprimerade. Tre av kvinnorna berättar att deras barn klagar även att 
de inte visar sina känslor.  
En kvinna uppger att hon inte kan lita på män och därför har hon svårt att tillåta att bli älskad 
och älska medan de andra kvinnorna berättar att de ofta misstolkar känslor som visas från en 
man. De har sett män som deras bästa vän och när de får tecken på kärlek så tolkar de ofta det 
som att det är mer av syskonskap än annat.  Två av kvinnorna uppger att de saknar 
moderskänsla.  
 

”Man tar inte saker för givet, man har alltid blandade känslor. Jag förlorade min 
stora kärlek i kriget, jag vet inte om jag kan älska någon. Det är kanske som 
folk säger, att man bara kan älska en gång.”   

 
  ”…jag hade inte ens drömmar om att jag skulle vara vid liv när man blev av 
med  fienden.  Man visste som fighter att Eritrea skulle bli fri, men samtidigt så 
visste man också att det skulle vara andra eritreaner som skulle njuta av friheten. 
När någon vän dog så sa man alltid till sig själv att han/hon har bara gått i 
förväg, jag ska snart hinna ikapp henne eller honom. Man tänkte: Innan jag dör, 
var i kroppen kommer jag att bli skjuten först? Till exempel om det är ögonen, 
eller pannan. Då var man förbered att dö, men nu ska man vara förberedd att 
leva. Jag är nog förvirrad av vilka känslor som är rätt, jag är fortfarande 
förvirrad.”  

 
”Jag trodde inte att jag skulle överleva. Jag tror att jag nog fortfarande är i 
chocktillstånd, det har inte funnits i mina tankar att jag skulle överleva, planera 
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att jag skulle bygga eller köpa hus eller också tänka på mig.  Man brukade på 
skämtsamt säga att jag hoppas att jag dör hellre än förlorar mina ögon eller 
hörsel, man skojade mycket om det, nu gråter jag hela tiden”. 
 

                      ”Ibland tycker jag synd om mig men det visar jag aldrig för någon” 
                     ”Jag gråter för ingenting, då tänker jag: vad är det jag gör?” 

 
     Vredesutbrott 

Samtliga kvinnor beskriver att de lätt blir irriterade utan orsak utan att de själva vet det, och 
de tror att människor runt omkring de upplever det som påfrestande. Fyra av kvinnorna 
berättar att de ofta blir i irriterade på morgonen när de vaknar upp. Tre kvinnor upplever att de 
är verbalt aggressiva medan de andra kvinnorna berättar att de går ifrån situationen och 
försöker lugna ner sig.    
 

     Saknad framtid 
Samtliga kvinnor ifrågasätter livet. Två värdesätter ändå livet, men de andra får tankar om att 
de önskade att de inte levde. En av kvinnorna upplever att hon inte kommer att träffa någon 
man vill gifta sig med henne, inte en landsman i alla fall. Därtill uppger hon att hon på 
förhand har blivit stämplad att vara ”smutsig”. Tre av deltagarna upplever att även om de inte 
förtjänar att leva så försöker de göra det för sina barns skull. Samtliga kvinnor beskriver det 
som ett mirakel att de fortfarande är vid liv med tanke på vad de har varit med om. 

 
”.. jag förstår inte varför jag måste leva, det var bättre när jag var i kriget, jag är 
så glad att mina medsoldater som har offrat sitt liv inte ser mig eller hör vad jag 
går igenom. Det är svårt att plötsligt vara en kvinna, svart, utländsk, vad gör 
man nu, man jobbar med skit jobb. Vad är meningen med det här?” 

 
”… ibland önskar jag att jag inte levde.”   

     Fysiologiska reaktioner 
Alla deltagarna berättar att de varje gång de minns den traumatiska händelsen de upplevt får 
en obehaglig känsla i magen, ett hugg i hjärtat. Fem av deltagarna berättar att hon får 
svettning, hjärtklappning och ont i bröstet. Två av kvinnorna uppger att de har högt blodtryck.   
 

     Undvikande av tankar kring kriget 
Fem av kvinnorna upplever att de ofta försöker att undvika tankar kring kriget men att de inte 
kan det. Och två av kvinnorna gör allt för att inte undvika det. De beskriver att på det sättet 
får de den känslan att de inte har glömt dem som har offrat sitt liv. Samtliga kvinnor berättar 
att om de träffar människor som kommer från samma land så talar de om det förflutna. Tre 
kvinnor berättar att de ibland får känslan att de vill väcka de obehagliga känslorna och 
tankarna för att känna av smärtan.  Dessutom uppger somliga kvinnor att man inte kan 
undvika det. 

Ibland tänker jag ´, att när man har vari it strid brukar man dansa, sjunga och 
dikta en massa till exempel om hur anfallet var, vilka hjältar som har offrat sitt 
liv. Idag kan jag fråga mig, dansade vi eller sörjde vi? För jag vet i mitt hjärta 
att det inte var dans av glädje. Vi hade sett en massa saker, bombning, eld, 
framförallt har man förlorat många man tycker om i slaget, då kan jag inte sluta 
tänka på det. Deras afro, flätor, kläder, utseende, straka kvinnor som var mina 
förebilder. När jag tänker på de idag kan jag inte hålla mina tårar tillbaka”  

 
”Jag vet inte hur jag ska sluta tänka på det, jag har ju varit med i kriget den 
stora delen av mitt liv”. 

 
”Det är mina medsoldater, de hjältarna som jag inte vill sluta tänka på. Jag vill 
inte glömma.  Även när folk säger att jag ska glömma känns det som om jag 
sviker de.”  
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      Sociala relationer 

Samtliga deltagare upplever att de sticker ut från mängden. Alla kvinnor beskriver att de har 
svårt att veta hur de ska förhålla sig. Dessutom upplever de att människor omkring dem inte 
kan förstå henne. Somliga deltagare upplever att de får underligt bemötande av kvinnor som 
inte själva har varit aktiva i kriget. Samtliga deltagare berättar att de aldrig skulle kunna 
öppna sig för någon annan person än en fighter för att de upplever att de som inte som har 
varit med skulle aldrig kunna föreställa sig vad de har gått igenom. 
 

”Andra människor kan aldrig förstå. Det finns inget ord som beskriver hur det 
har påverkat mig. Jag önskar att det finns skrivet någonstans där man kan läsa. 
Man förlorar människor som man älskar dagligen. Jag deltog när jag var 13 och 
var där tills jag var 41 år. Jag har inte levt livet, jag har inte blivit bortskämd, 
jag har inte fått tillräcklig kärlek av mina föräldrar som jag förtjänade. Jag har 
levt som jägare. Så vad kan man förvänta sig. Hela mitt liv är full av hemska 
upplevelser så jag vet inte vilken upplevelse som påverkar mig mest och det är 
kanske därför andra människor inte kan förstå mig.” 

 
     Skuldkänslor  

Somliga av intervjupersonerna uppger att de har skuldkänslor har blivit en del av deras liv. De 
får skuldkänslor för att de lever medan deras medsoldater inte gör det. Tre av kvinnorna 
upplever att de får skuldkänslor för att deras barn har det bra och att de får kärlek, medan det 
finns barn som har förlorat båda sina föräldrar i kriget. Och när de inte visar känslor för sina 
barn så upplever de att de får skuldkänslor. Dessutom tycker somliga kvinnor att de får 
skuldkänslor för att de inte är som alla andra, att de är känslokalla och att de inte har sagt 
farväl till sina kamrater eller anhöriga.     
 

”…jag kommer inte ens överens med min dotter. Jag är hennes biologiska 
mamma men hon har blivit uppfostrat av andra fighter i armén. Jag träffade 
henne en gång per år. De fanns de som hade förlorat båda sina föräldrar. Och de 
hade inte någon som hälsade på dem. Då vill jag inte åka dit ofta för de kan 
undra varför föräldrarna inte kom och hälsade på. Eftersom man fick ångest 
varje gång man gick ditt så undvek jag ofta att gå ditt, och idag beter jag mig på 
samma sätt”. 

 
”Man sa: Om jag förlorat mitt liv och du överlever kan du lova att du tar hand 
om mitt barn? Men titta på mig, gör jag det? Nej, jag vet inte ens var barnen 
finns”. 

 
      Kulturkrock- kvinnorollen i den militära och det civila livet 

Samtliga deltagare uppger att livet inte har varit och fortfarande inte är lätt. Det vill säga när 
det gäller själva kriget, familjelivet och relation.  Kvinnorna förklarar att det även har funnits 
kulturkrock i militären. Sex av kvinnorna berättar att eftersom de var bland de första 
kvinnorna som deltog i krig så upplevde de att de hade svårt att bli accepterade som fighter. 
De förklarar att många inte kunde förstå hur det var möjligt att man tillät kvinnliga soldater. 
Och de själva i sin tur upplevde att de var tvungna att visa det, även om de inte hade fysisk 
styrka som män så upplevde de att de var lika kompetenta. Somliga kvinnor undrar när krock 
upphör, de upplever att i början av deras tid i kriget var det svårt, men nu tycker de att då 
handlade det om det att man var jämställd med männen. Nu ska man bli av med det man har 
lärt sig i kriget och bli den traditionella kvinnan igen. I armén upplevde de att de fick mycket 
respekt, de var inte en kvinna eller en man, utan de var bara en soldat.  
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  ”…när jag tänker på det så kan jag inte låta bli att skratta. I början, de manliga 
medsoldaterna skojade väldigt mycket. Man fick höra: - Men Gud, hur ska ni 
kriga flickor? Det var otänkbart för de ”. 

 
”Man får mens, man blir gravid, och bara för att man är kvinna så       
kommer man ändå inte undan och man vill inte heller komma undan.”  

 
Alla kvinnor uppger att även om kriget har påverkat dem negativt så upplever de ändå att de 
har blivit påverkade positivt. De upplever att kriget har gett dem en positive bild av sig själva.  
I början när de återvände till det civila, hade de svårt att anpassa sig till livet. I armén levde de 
tillsamman, de delade på allt, är det mat så åt de tillsammans, de var som ett gift par. Men nu 
upplever de att allt blir mitt och ditt. Trots att kvinnorna var påverkade negativt av kriget 
tyckte de ändå att livet var mer spännande i armén.  
 

”Jag befann mig i chocktillstånd och är fortfarande det. Man såg skillnad på de 
civila och på oss .” 
 

Somliga deltagare uppger att det är svårt att bli förstådd och förstå andra. De upplever att det 
som de hade föreställt sig och det som de möter inte går ihop. 

 
 ”… jag brottas med det dagligen, men vad kan man göra, det finns inget man 

kan göra åt det”. 
 

                            ”Vår kommunikation är olika när det gäller de ämnesområden man talar. Jag 
kan inte vara den oärliga, och kan inte smörja, Gud, jag är faktiskt lite militär, 
det är kanske det här som gör att jag uppfattas som auktoritär. Men jag är 
faktiskt inget auktoritärt, det är bara mitt sätt. Det som gör mig ledsen är att jag 
inte kan vara som de andra heller. Jag vet inte ens om jag vill.” 

 
Alla kvinnor upplever att de beskrivs som hårda, starka och stränga. Dessutom berättar de att 
de beskrivs som om man inte kan förstå något eftersom man har varit en fighter, de tycker att 
de är jobbigt att bli associerad bara med det negativa. Somliga kvinnor blir riktigt ledsna och 
arga för att man glömmer att de är hjältinnor. Då menar de också att icke- veteran inte är 
intresserad av att förstå. Dessutom upplever somliga kvinnor att de blir sedda av både män 
och kvinnor som okunniga och otillräckliga och att många ser på dem som förebilder till det 
dåliga. 
 
Sex av kvinnorna känner fortfarande att de är en fighter. Alla kvinnor upplever att det sker en 
ständig kulturkrock med både landsmän, familjen och andra. Samtliga deltagare berättar att de 
inte kan förstå att deras landsmän inte kan förstå de. ”…man tycker ibland att mina landsmän 
borde förstå mig, men det gör de inte”. Dessutom beskriver kvinnorna att när de talar med 
kvinnor eller med män som kommer från samma land känner de som om de talar samma 
språk men med olika begrepp. De upplever att konversationen saknar röd tråd och dessutom 
känner de att de bara kan konversera om det de har upplevt, och de upplever själva att andra 
människor tycker att de bara tar upp problem och därför är de inte intresserade. 
 

 ”Det som gör mig ont är att folk inte är så intresserade att höra vad man har 
säga”     

 
   ”När jag sitter vid samma bord som kvinnor som inte har varit en fighter, så 
kan jag höra saker som jag inte kan förstå, att de ens nämner det.  Jag brukar 
tänka som en man, det finns ingen gräns, jag kan säga högt utan att tänka mig 
för, till exempel: När var det du hade skjutit? Och då menar jag när han har haft  
samlag. Och det kan inte de andra kvinnorna förstå. De ser på mig som vulgär. 
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När man var i kriget så fanns det ingen skillnad mellan det manliga och 
kvinnliga.” 

 
”Jag har aldrig sett mig som kvinna från nu” 

 
”Jag har bara killkompisar, jag passar inte med kvinnor. De är väldig 
traditionella medan jag inte anses vara det. Men med killarna känner jag mig 
hemma. Jag kan tala öppet med dem”. 

 
Samtliga kvinnor beskriver att det de har gått igenom har hjälpt dem att integrera sig i det 
svenska samhället. De upplever att det de har lärt sig i militären kan de lättare tillämpa i 
Sverige än i hemlandet. Däremot kan de inte förstå att de andra svenskarna vet så lite om dem, 
det vill säga om gerillalivet.   
 

”Jag har alltid trott att svenskar var allmänbildade men jag måste säga att det 
finns de som inte vet så mycket. Så fort jag vill säga något får jag den känslan 
att de inte vill veta. Konstigt.”  

 
Samtliga deltagare upplever att de känner igen vissa tankar som de har lärt sig i armén. 
Mycket av de värderingar och normer i den svenska kulturen är av det som förespråkades i 
armén, bland annat, att det finns yttrande frihet, kvinnorna är jämställda med män, de är fria 
att gifta sig med vem de vill, studera vad de vill och vara självständig. Men ändå upplever 
också samtliga kvinnor att det finns hinder, till exempel språksvårigheter och att inte bli trodd 
när de berättar deras bakgrund. Men kvinnorna uppger att tack vara kriget har de lärt sig att ha 
tålamod, respektera andra, och att ha förståelse har hjälp de att möta de olika svårigheter som 
de möter dagligen.  
 

”… när jag berättade att jag var aktivt så vill de inte tro mig, så det slutsatsen jag 
får är antingen tror de inte på mig eller så vill de inte tro mig”.  

 
Dessutom upplever fyra av kvinnorna att väntan på att få uppehållstillstånd i några år har gjort 
att de har tagit distans från den svenska kulturen. 
  

Hanteringsstrategier 
 
     Isolering  

Samtliga kvinnor berättar att de inte kan tala med en icke-veteran och orsaken till det är att de 
upplever att de aldrig skulle förstå dem. Kvinnorna upplever att med en veteran behöver de 
inte anstränga sig, han eller hon skulle förstå vad de menar och tycker att de inte dömer 
varandra. Men däremot med en som inte har varit en veteran måste de försvara sig, och de 
tycker ofta att det inte finns ord som kan uttrycka deras sorg, känslor och det de har sett och 
gått igenom och tycker det inte finns anledning att försöka alls. Samtliga deltagare känner sig 
fortfarande som veteraner. De upplever även om de befinner sig fysiskt i Sverige så tycker de 
att mentalt är de fortfarande i armén. Därför upplever de ofta som om de avslöjar hemligheten 
och väljer att inte tala om vad de har gått igenom. 
 

”När jag var i kriget var jag inte rädd att dö eller bli torterad, däremot var jag 
rädd att bli fången av fienden och att jag ska avslöja den militära hemligheten.”  

 
Dessutom berättar samtliga deltagare att de ofta intalar sig att det finns andra som har upplevt 
värre saker än de själva och som har förlorat sitt liv. Och därför kan de tycka att det de har 
gått igenom är ingenting och varför skulle de tala om det? 
 



 21 

”Jag håller tyst. Jag håller allt inom mig. Tänker på de svårt krigsskadade 
fighters och de som har förlorat sitt liv, jag borde inte klaga det finns de som 
har värre, det finns mina kamrater som inte andas frisk luft, det vill säga som 
har offrat sitt liv.” 

 
”Det jag har gått igenom har hjälpt mig att uthärda smärtan. Jämfört med det 
jag har gått igenom så är det här inget. Varje gång jag möter på svårigheter eller 
tänker på det som har varit, så säger jag till mig själv: - Den har dagen ska 
också gå över precis som de andra dagarna. Man måste ha tålamod, det är på det 
sättet som jag hantera kriget som pågår i mitt hjärta och i min hjärna.  
  
  ”…det finns tider, när allting blir mörkt som jag önskar mig att jag inte hade 
levt.  Ibland kan jag sitta och fundera länge men det bästa är att hålla allting 
inom sig. Det skulle vara jobbigt att berätta”. 

 
 
Samtliga kvinnor har negativ bild av sjukvården, dessutom upplever de att det är svårt att 
berätta sina hemligheter för en främmande person. Somliga kvinnor tycker att det är svårt att 
uttrycka sig, dels för att svenska inte är modersmål men de tycker att även om det var deras 
hemspråk så skulle det ändå vara svårt.   
 

”…. en fighter kan man inte bara beskriva med ord, egentligen det är inget ord 
som kan beskriva honom eller henne på rätt sätt.”   

 
”Jag pratar mycket med min man, han säger: Du måste ta ut det från din hjärna, 
Men hur kan jag göra det…. ” 

 
     Övriga hanteringsstrategier 

Kvinnorna berättade också förutom isolering att de använder sig av religion, sjukvården, 
uttrycka sig i skrift, fysisk aktivitet och engagera sig i föreningslivet som hanteringsstrategier.   
 
Två kvinnor går ofta till kyrkan och upplever där att de kan få tröst. Två av de övriga 
kvinnorna uppger att de har varit hos läkare och fått medicin för depression men vägrar att äta 
den. ” …jag måste klara mig.” ”Livet kommer att gå framåt utan medicin.” 
Dessutom uppger somliga kvinnor att de tränar mycket. Genom att träna, mesta delen springa 
så tycker de att de får den spänning de upplevde när de var i kriget. De får en känsla av att bli 
jagad och springa ifrån. En kvinna berättar att hon är aktiv i eritreanska kvinnoföreningar för 
att kunna hjälpa andra kvinnor och på det sättet bearbeta det hon har gått igenom.  Samtliga 
kvinnor uppger att de ofta försöker skriva om det de har gått igenom, men ofta avbryter de för 
att det har varit känslomässigt jobbigt. 
 

”….jag är inte en hel person, jag är inte som andra. Jag trodde att allting skulle 
bli bra men det blev bara värre, jag önskar att det fanns någon som kunde hjälpa 
mig”. 

 
Två kvinnor berättar att de är mycket insatta i sina barns sportaktivitet och 
barnens studier. En kvinna uppger, ”det känns som om jag är flera personer, jag är 
överallt där mina barn är.” 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att få mer kunskap om kvinnor som aktivt har deltagit i krig, hur 
det har påverkat deras dagliga liv, deras identitetsupplevelse och deras anpassning i det 
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eritreanska samt i det svenska samhället. Ett ytterligare syfte var att få mer kunskap om vilka 
hanteringsstrategier kvinnorna använder sig av för att leva ett normalt liv.  
 
Diskussion kring resultaten 
Resultaten från denna studie överensstämmer med DSM-IV (1994) kriterier när det gäller 
påträngande minnen, flashback, överdriven vaksamhet, lättskrämdhet, mardrömmar, 
sömnsvårighet, koncentrationssvårighet, begränsade känslor, vredesutbrott, saknad framtid, 
fysiologiska reaktioner, undvikande av tankar kring kriget, i kontakt med andra människor 
och skuldkänslor. Det visade sig också att kvinnorna i den här studien var oroliga och ständigt 
uppmärksamma på förändringar även när de befann sig i en säker miljö. Dessutom hade 
kvinnorna svårt att glömma de traumatiska händelser de har varit med om, och när de väl 
mindes dem kändes det som om det utspelade sig i nuet. Man kan undra huruvida den aktuella 
situationen avspeglar den tidigare traumatiska upplevelsen. Den slutsats man kan dra här är 
möjligtvis, som Herman (1998), Wilson och Krauss (1985) och Apitzsch (1994) påpekade när 
det blir för mycket, att personen inte kan hantera händelsen eller situationen och det är därför 
traumatillstånd uppstår. I intervjun framgick att intervjupersonerna hade skuldkänslor över att 
kvinnorna lever, att de är glada när de borde vara ledsna och svårt att vissa känslor. Somliga 
deltagares barn klagade över att kvinnorna hade svårt att visa sina känslor.  Detta visar att 
kvinnorna inte har bearbetat det de har gått igenom.  
 
Resultatet bekräftade att de intervjuade var unga när de deltog i kriget, vilket innebär att de 
var sårbara; redan vid tidigt skede har de bevittnat och gått igenom mycket mer än vad en 
människa kan utstå. Även om det de har gått igenom har varit påtagligt, får man den känslan 
av deras intervju att de inte hade reflekterat överhuvudtaget över händelserna under kriget. 
Tankar hos personen som lider av PTSD beror inte på minnena i sig utan på de känslor som 
inte kunde tas in och accepteras (Christianson, 1996). Detta kan vara förklaringen. I intervju-
erna framgick det att deltagarna hade upplevt mycket traumatiska händelser och de berättade 
att de var mer förberedda på att dö än att leva. Detta kan ha bidragit till att kvinnorna hade 
tagit avstånd från sina känslor och därför är det inte underligt att de olika reaktionerna dyker 
upp nu i efterhand. Precis som Wolfe et al.(1999) menar det kan vara så att kvinnorna var för 
unga när de deltog i kriget och detta kan bidra till att kvinnorna lider av PTSD. 
 
Resultat visade också att kvinnorna ofta hade ofrivilliga påträngande minnen som upplevdes 
som obehagliga och smärtsamma. Detta kan man relatera till Hermans (1996) påstående att en 
traumatisk händelse framkallar djupa och långvariga förändringar i det fysiologiska minnet. 
Somliga deltagare uppgav att de försökte kontrollera de minnesbilder som dyker upp i deras 
tankar och de känslor som dyker upp i samband med minnena, men att de inte lyckas 
kontrollera dem. Vad man kan upptäcka här är att kvinnorna inte har kontroll över dessa 
minnesbilder och känslor, därför att varje gång de stöter på något som påminner om de 
händelser de upplevt i kriget så kommer minnena automatiskt upp. Föreliggande studie får 
stöd av Manthlein (1995) då hon hävdar att ingen som upplevt en traumatisk händelse 
någonsin kan glömma det.  Frågan är: kan man undvika att inte, som en del av kvinnorna 
nämnde, komma i kontakt med ljud av flygplan, eritreansk musik, eritreanska videoband som 
har varit stor del av deras liv?  
 
De vanligaste reaktionerna (Hobfoll et al.1991) en veteran kan få är bland annat okontroller-
bart gråtande, koncentrationssvårigheter, depression och andra extrema reaktioner till följd av 
stressfulla händelser, som normalt skulle hanteras mer behärskat. Dessa reaktioner kan 
bekräftas i resultatsammanfattningen. Alla deltagare berättade att de ofta grät, vilket var 
ovanligt när de var i militären, eftersom att gråta associerades med svaghet. Kvinnorna hade 
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svårt att koncentrera sig, dels på grund av att de inte kunde sluta tänka på kriget och dels för 
att deras tankar var splittrade. En kvinna uppgav att hon inte kan ta in ny information på 
samma sätt som hon gjorde tidigare.  Detta kan få stöd av Vasterling et al, (2002) och Pierce 
(1997) när de hävdar att inlärning och minnesförmåga påverkas av PTSD. Om både 
koncentration och inlärning påverkas, hur möjligt är det då att dessa kvinnor lär sig det 
svenska språket? Att tolka och analysera vad andra människor säger och hela tiden tro att 
människor har en baktanke, innebär enligt min tolkning att deltagarna inte kan slappna av och 
det måste vara energikrävande för kvinnorna.  
 
Diskussion kring mardrömmar och sömnsvårigheter 
Ett resultat av de intervjuerna visade att deltagarna hade samma mardrömmar som 
återkommer, vilket var obehagligt och smärtsamt. De sade att mardrömmarna handlade om de 
traumatiska upplevelser som de hade medan de var i krig, men också att de fick 
återkommande minnesbilder i vaket tillstånd. Detta får stöd av av Kolok et al.,1984; DSM-IV, 
1994; McCarty –Gould, 1998 och Heaton, 2004, när de hävdar att mardrömmarna uppleves 
som otäcka och som om de utspelas i nuet. Att intensivt känna av vad mardrömmarna handlar 
om men samtidigt att inte kunna uttrycka i ord vad de har drömt om verkar vara ett problem 
som de intervjuade brottades dagligen med. Att inte kunna göra något åt mardrömmarna och 
inte få tillräckligt med sömn måste vara mödosamt för dessa kvinnor. Oftast brukar det vara 
föräldrarna som hör när barnen skriker eller när barnen går upp på nätterna, och som i sin tur 
sedan tröstar barnen. Somliga kvinnor uppgav emellertid att de blir väckta av sina barn för att 
de har ropat efter hjälp, vilket måste vara oroväckande för dem. En konsekvens som man 
observerade var att kvinnorna överbeskyddade sina barn. De var rädda för ytterligare förlust 
och för att återuppleva tidigare erfarenheter. 
 
 Moser och Clark (2001) hävdar att det finns rädsla hos krigsveteraner att misslyckas att 
överföra de positiva aspekterna av sin erfarenhet till sina barn och sin omgivning. Här kan 
man observera att även om kvinnorna var överbeskyddande mot sina barn, visar resultaten att 
kvinnorna inte kan kontrollera sina mardrömmar och inte kan vara beskyddande hur mycket 
de än önskar det. När personen omedvetet anstränger sig att inte tänka på tankar som rör 
trauman så besväras individen av mardrömmar eller andra plågande besvär (Heaton, 2004). 
Då kan det vara möjligt att det är det som händer dessa kvinnor, det vill säga att de försöker 
kontrollera trauman på dagtid men inte lyckas göra det på nätterna.  Den slutsats som kan dras 
är att även om kriget är över, är den inre kampen inte över, varken i sömn eller i vaket 
tillstånd för dessa kvinnor.  
  
Att lida av sömnsvårighet är en vanlig reaktion hos krigsveteraner (Pierce, 1997; McCarty, 
1998;  Heaton, 2004). Detta är ett problem som tas upp av intervjupersonerna i min studie. 
Kvinnorna upplevde att de inte sov som de borde och att de därför kände sig trötta. Somliga 
kvinnor uppgav att de bara sov tre timmar per natt. Då är frågan: hur kan man utföra sina 
vardagliga sysslor utan att vara påverkad av sömnbristen?      
 
Diskussion kring identitet hos kvinnliga veteraner  
Studien kan sägas ha samstämmighet med tidigare forskning (Edgerton, 2003; Sasson-Levy, 
2003 kring genusidentitet). De intervjuade kvinnorna uppgav att de i början av kriget kände 
att de inte blev accepterade, utan fick kämpa för att visa att de var lika duktiga som sina 
manliga medsoldater. Precis som kvinnorna beskrev soldater i strid, måste de själva bära 
tunga saker och klara sig vid stora hinder. Detta var något som kvinnorna också skulle visa att 
de klarade. Faktum är att den färdiga föreställningen om hur en kvinna borde vara och hur 
dessa kvinnor skulle bete sig i militären gick inte samman. Den traditionella kvinnan 
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förväntas att bete sig på ett visst sätt, t.ex. att vara lydig, att inte höras samt att skyddas av och 
vara underordnad mannen. Kvinnornas förutsättningar inom armén förändrades, deras roll 
blev militant; i krig blev de likställda med männen och därför uppförde sig inte deltagarna 
enligt den traditionella kvinnorollen.   
  
Vid närmare betraktelse kan vi observera att kvinnorna var unga när de deltog i krig. Då 
skulle man kunna dra slutsatsen att även om kvinnorna var medvetna om sin traditionella roll 
hade de ändå inte hunnit leva in i den rollen. Därför blir det enklare för kvinnorna att forma 
sin genusidentitet efter det som anses vara typiskt manliga egenskaper. Det får stöd av 
Sasson-Levy (2003) Vad kvinnorna har gjort i kriget är att förneka de traditionella 
kvinnorollerna och det är väl därför kvinnorna upplever stora klyftor mellan det civila och det 
som var självklart i militären. Detta är ett problem som tas upp av intervjupersonerna.  
 
Av intervjuerna framgår att anpassningen till det civila livet var och fortfarande är svår. I 
armén levde de tillsammans, det fanns ingen gräns mellan vad som var privat och vad som 
inte var det, vilket också stöds av tidigare forskning (Hobfoll et al. , 1991; Manthlein, 1995, 
Moser &Clark, 2003). Eftersom militären har lett till utsuddning av gränserna mellan det 
manliga och kvinnliga kan övergången från det militära till det civila innebära ett hinder. 
Tidigare visste de vilka roller de hade, men nu upplevde de sig i ständig konflikt mellan 
värderingar som de anammat som kvinnliga gerillasoldater och de traditionella tankesätten. 
Här blir det tydligt att kvinnorna upplevde att det inte finns en plats där de känner att de kan 
vara sig själva utan i stället befinner sig i en konstant krock. Detta kan man känna igen när 
Manthlein (1995) menar att det lätt kan uppstå konflikter och att de kvinnor som har deltagit 
aktivt i krig blir vilsna i sina roller som privatpersoner. 
 
Resultaten visade också att övergången från det militära till det civila orsakade förvirring hos 
kvinnorna; i kriget upplevde de att de var betydelsefulla, men i det civila att de inte hade 
något värde. Precis som Van Devanter påpekade hade många kvinnor varit i position av 
ansvar i kriget, men när de kom hem var det annorlunda, vilket också framkommer i 
föreliggande studie.  
 
Trots att kvinnorna var påverkade negativt av kriget tyckte de ändå att livet var mer 
spännande i armén. Det är möjligt att som Adlers et. al., (2005) påpekade att i militären var 
livet mindre stressfullt än det civila livet. I det civila livet måste kvinnorna anpassa sitt liv på 
annat sätt än vad de gjorde i militären. De måste planera för framtiden istället för att vara 
inställd att bli dödad. 
 
Ett annat problem som nämndes av intervjupersonerna var att det ofta uppstår kommunika-
tionsproblem. Kvinnorna upplevde att det var svårt att förstå de civila och att de civila i sin tur 
hade svårt att förstå dem. Detta får stöd av Moser och Clark (2001) De upplevde att det är ett 
stort gap som det inte går att få ihop. Att inte veta sin genusidentitet verkar vara ett stort 
problem för somliga kvinnor. En del av de intervjuade upplevde att de är män och inte 
kvinnor. Kvinnorna vet inte hur de ska förhålla sig, vad de ska säga, och hur de ska säga det.  
Å andra sidan är det inte underligt att kvinnorna upplever det på det sättet. Det civila och det 
militära tankesättet är så olika. Det är två kulturer som har olika värderingar och sätt att bete 
sig på.  Det är tänkbart att det är så att omgivningen ser på de kvinnliga veteranerna enbart 
som kvinnor, istället för att se dem som krigsveteraner.  Då menar jag att om man hade 
betraktat dessa kvinnor som krigsveteraner och inte hade förväntningarna av hur en kvinna 
ska vara, skulle det uppstå färre konflikter i mötet mellan det civila och det militära.     
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Av intervjuerna framgår att det kvinnorna har lärt sig i kriget kan de känna igen i det svenska 
samhället, och därför tycker de att det är lättare att praktisera de värderingarna i Sverige än i 
hemlandet. Ändå upplever kvinnorna att språksvårigheter gör att det inte är så lätt som det 
borde vara. Resultatet visade att kvinnorna upplevde att de även hade svårt att kommunicera 
med sina landsmän, trots att de talade samma språk. Även om det inte går att dra en generell 
slutsats av detta så måste det vara påfrestande att uppleva att det inte går att kommunicera 
vare sig med sina landsmän eller andra som inte talar deras hemspråk.   
 
 Kvinnorna upplevde också att de upplevde att de inte blir trodda när de berättar att de har 
varit i krig. Militären har i alla tider uppfattats som manlig och man utgår ifrån att de flesta 
krigsoffer är kvinnor; man tror att krigets kvinnor blir dödade, de förväntas inte slåss. Utifrån 
detta antar jag att det kan vara svårt att föreställa sig en kvinnlig soldat. I kvinnornas hemland 
har människorna varit medvetna om att kvinnorna deltog i krig och vilken insats de gjorde, 
och därför blir det inte lika underligt som här i Sverige. Därför kan det hända att kvinnorna 
upplever att de inte får det gensvar som de förväntar sig.       
 
Diskussion kring hanteringsstrategier  
Det har gått att finna stöd i tidigare forskning för de olika hanteringsstrategier deltagarna 
använder. Resultaten bekräftade att samtliga undersökningsdeltagare upplevde att det inte 
lönade sig att tala med människor som inte hade haft liknande traumatiska upplevelser; därför 
var de övertygade om att de skulle bli missförstådda och misstolkade och att det var bättre att 
bevara allting inom sig. Detta får stöd av Hofboll et al. (1991). Studien visade att 
krigsveteranerna valde att hellre tala med annan krigsveteran. De upplever att de kan lita på 
varandra och fördömer inte varandra. Det de har gått igenom är väldigt svårt att föreställa sig 
som civil. Därför är det förståeligt att de väljer att vända sig till någon som har varit med om 
något liknande. Intervjupersonerna upplevde att de inte kan utrycka sig på det sätt som de vill, 
vilket de skulle kunna göra med en veteran, något som man kan relatera till McCarty -Goulds 
(1998) undersökning.    
 
Rädslan att öppna sig och att inte bli förstådd på rätt sätt verkar vara det största problemet för 
dessa kvinnor. Vad är det för signal vi sänder till kvinnor som har varit i krig när de anser att 
civila aldrig skulle förstå dem och när de får klagomål för att de bara diskuterar problem? 
Måste vi ha upplevt liknande för att vi ska kunna lyssna på dem eller förstå vad de har gått 
igenom? Eller kan det vara så att vi skickar dessa signalen utan att vi är medvetna om det eller 
också att det är bara deras upplevelse? McCarty-Gould (1998) påpekade att samhällets 
reaktion på kvinnor som lider av PTSD sträcker sig från avsky till misstro. Kan detta vara 
förklaringen till kvinnornas upplevelse? Herman (1998) hävdar att hur trauman bearbetas är 
avgörande för senare utveckling av posttraumatiska stressyndrom. Varför vänder sig inte 
dessa kvinnor till en professionell person? Kan det vara så att de har svårt att lita på andra 
eller svårt att uttrycka sig med ord? Den spekulation jag har är att språket delvis kan ha spelat 
någon roll. Under intervjun valde kvinnorna att använda sitt modersmål när de hade svårt att 
uttrycka sig. Men trots att kvinnorna använde sitt hemspråk, eftersom det är lättare att 
uttrycka sig på sitt modersmål, hade de svårt att hitta ord som kunde klä deras känslor och 
tankar. För mig som intervjuare tycktes det som att känslorna var så smärtsamma att 
kvinnorna upplevde att de inte kunde finna rätt beskrivning av dem.  
 
Resultat visade att deltagarna hade en negativ inställning till att söka hjälp, vilket även kan 
kopplas till personernas kultur. Därtill antar jag att tidigare erfarenheter av sjukvården kan ha 
betydelse. Har man haft dåliga erfarenheter har man förmodligen misstro om att bli hjälpt, 
men även en oförmåga att lita på andra kan göra det svårare att berätta om vad som hänt. 
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Studien visade att istället för att söka hjälp använde de sig av olika hanteringsstrategier, 
framför allt de negativa hanteringsstrategier som leder till försämring istället förbättring.  
 
I många undersökningar där man har kartlagt förekomsten av PTSD har man funnit att 
personer med PTSD ofta uppfyller krav på andra psykiatriska diagnoser t.ex. depression och 
därför är det lätt att man missar diagnosen PTSD (Hännestrand, 2000). I min studie hade en 
kvinna diagnosen PTSD medan två andra kvinnor hade diagnosen depression. Jag förmodar 
att om att kvinnor som deltagit i krig inte berättar om deras traumatiska upplevelser kan 
läkaren missa att upptäcka att kvinnorna lider av PTSD och konsekvensen blir att de inte får 
det stöd som de skulle behöva.     
 
I resultatdelen framkom det att kvinnornas sätt att hantera trauman skiljde sig åt. Då kan man 
undra varför dessa kvinnor hanterar sina problem på olika sätt. Kan det bero på deras ålder, 
längden på vistelsen i Sverige eller också på hur länge de har varit med kriget? De flesta 
kvinnorna upplevde att de isolerar sig, trots att vissa tränar, några går till kyrkan och en av 
kvinnorna väljer att vara aktiv i en kvinnoförening. Det påminner om Jacobson (2003) när 
hon hävdar att ett sätt att bearbeta trauman kan vara att bilda organisationer för att bearbeta 
smärtsamma minnen tillsammans med andra kvinnor. Men trots att deltagarna i intervjun 
uppgav att de deltog i olika aktiviteter, hade de en känsla av ensamhet. 
 
Det kan vara möjligt att kvinnorna undviker att tala om kriget och det de har gått igenom, 
eftersom de slipper känna den smärtsamma upplevelsen, men det innebär inte att smärtan 
kommer att försvinna bara för att de håller allting inom sig. Det ligger mer djupt, så det krävs 
ordentlig bearbetning för att de ska kunna hantera smärtan, än att bara deltaga i olika 
aktiviteter som de gör nu..  
 
Vad vet vi om PTSD? 
Enligt Wolfe et. al. (1999) är risken större när man är en kvinna, ung, ensamstående och utsatt 
för trauma, att man drabbas av PTSD och att risken även ökar över tiden. Av intervjuerna 
framgick att kvinnorna var unga när de deltog i befrielserörelsen, att de hade varit utsatta för 
trauma i många år, att de saknade stöd och att de var isolerade.  Kan dessa kvinnor drabbas av 
PTSD?  
 
Wilson och Krauss 1985; King et al., 1995 och  McTeague et. al., 2004 menar att skjuta, att 
bli skjuten, att utsättas för tortyr, att samvetslöst plågas, att inte få stöd och att vara utsatt 
under längre tid påverkar återanpassningen till ett civilt liv. För människor som inte har 
bearbetat tidigare traumatiska minnen är risken större att de drabbas av PTSD. Men det finns 
de som påstår att det inte väsentliga bara är hur trauman har blivit bearbetade utan också hur 
ordentligt de har bearbetats (Christianson, 1996) Däremot menar Green et al. (1990) att det är 
traumats karaktär som är avgörande och inte personlighetsegenskaper. Tvärtom utesluter det 
ena inte det andra, utan den traumatiska händelsen, personligheten och den psykosociala 
omgivningen har betydelse för utvecklande av PTSD (King et al., 1999).  Somliga deltagare 
uppgav att de var gladare innan de deltog i kriget. Beskriver detta att själva upplevelsen av 
trauman har förändrat personligheten. Den slutsats man kan dra utav detta är möjligtvis att 
traumans karaktär kan ha betydelse men dessutom bekräftade resultatet att dessa kvinnor var 
utsatta för trauma under längre tid, vilket också kan bidra till att man inte vet hur deras 
tidigare personlighet var.    
 
När våldet är inriktat mot offret ökas enligt Cullberg (1999) risken att offret drabbas av 
posttraumatiska stressyndrom, och många undersökare menar att betydligt fler än 50 procent, 
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eventuellt ända upp till 90 procent, av dem som utsätts för tortyr kommer att drabbas av 
posttraumatiska stressyndrom. När man läser detta kan man tycka att det är en stor andel av 
dem som har upplevt trauma som kan drabbas av posttraumatiska stressyndrom, och då är 
frågan hur mycket vi vet om kvinnor som drabbas av posttraumatiska stressyndrom. Trauman 
som är orsakade av krig påverkar människans psyke negativt oavsett om man är kvinna eller 
man. Resultaten från denna studie visade att kvinnorna hade olika syn på framtiden. Somliga 
deltagare upplevde att de inte förtjänade att leva men ändå tänker göra det för sina barns skull, 
medan en deltagare var orolig för att hon inte kommer att träffa någon som vill leva med 
henne. Hon upplevde att hon redan har blivit stämplad för att vara ”smutsig”.  
  
Dock kan man inte dra slutsatsen att det bara beror på traumatiserande händelser som skett i 
hemlandet, utan det kan lika gärna vara så att deltagarna kan ha blivit påverkade av vistelsen i 
det nya landet. Även om kvinnorna upplever det som förespråkades i militären, dvs. 
värderingarna, vara lika den svenska kulturen, kan språksvårigheten bidra till att anpassningen 
blir svår. Föreliggande studie får stöd av Cullberg (1999) då han hävdar att asylprocessen kan 
försvåra bearbetningen av posttraumatiska stressyndrom och bidra till ytterligare traumati-
sering. Somliga deltagare uppgav att väntan på uppehållstillstånd har bidragit att de har tagit 
distans från den svenska kulturen.  
 
Resultatet som erhölls påminner om Almqvist (1994), som hävdar att traumatiserade 
flyktingar är rädda för att vara till besvär genom att avslöja den svåra upplevelsen och riskera 
att bli felbedömda. Förutfattade meningar som att tro att de som inte har varit med om 
liknande händelser aldrig skulle kunna förstå. Studien belyste att samtliga deltagare 
ansträngde sig för att bemästra sina ilskor och aggressivitet, dels genom att undertrycka sina 
känslor eller för att inte skada andra människor. De ville fly ifrån händelserna genom att 
springa från tankarna. Men frågan är här hur länge dessa personer kan fortsätta på detta sätt. 
Kan det inte hända att den undertryckta ilskan måste komma ut? Förutom detta, hur farliga 
kan de vara för människor omkring dem och sig själva när de inte längre har förmågan att 
kontrollera aggressiviteten?  
 
Kvinnorna nämner att de har gått igenom mycket. Kvinnorna behöver behandling så att de 
kan börja bearbeta. En tanke är: skiljer det sig om man är kvinna eller man i sättet hur man 
beter sig? Ur ett kulturellt synsätt kan det vara så att det är fult om kvinnorna uttrycker sig 
aggressivt.  
 
En studie gjorde det tydligt att risken att ha diagnosen posttraumatisk stressyndrom var fem 
gånger större hos invandrargruppen jämfört med svenskgruppen och de hade högre kriminali-
tetssiffror än de som inte lider av diagnosen (Sumelius & Kristiansson, 2003).  
 
Nya landet 
Att bli påtvingad att lämna sitt land, att komma till ett nytt land och börja från början kan vara 
svårt. Man skall lära sig ett nytt språk för att kunna klä sina tankar med ord, och samtidigt 
anstränga sig med att lämna de smärtsamma minnena. Hur sannolikt är det att dessa kvinnor 
som flyttar till ett fredligt land mår bättre? I intervjun framkom att kvinnorna i militären lärde 
sig att inte lita på någon. Då kan det vara att sättet att tänka kan ha påverkat intervjupersonen.  
Att kunna sätta ord på sina tankar kräver språklig behärskning. Man får säkert hjälp med tolk 
som hjälper med översättning, men hur lätt är det för dessa personer att öppna sig genom en 
medlare? Visserligen har en tolk tystnadsplikt, men hur sannolikt är det att dessa personer har 
förtroende för tolken när dom har svårt att anförtro sig åt folk överhuvudtaget? Att ha nära 
kontakt med terapeuten är grundläggande för att det överhuvudtaget ska ske framsteg i 
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terapin. Frågan är hur tänkbart det är att en god relation skapas mellan terapeuten och den 
drabbade när en tredje person är närvarande i samtalet.  
  
Studiens begränsningar 
Det är svårt att dra en generell slutsats. Deltagarna är för få för att uttala sig för att alla 
kvinnor som har deltagit aktivt i krig upplever på samma sätt som dessa kvinnor. Dessutom 
kan kännedomen om att det användes bandspelare vid intervjun ha bidragit till att deltagarna 
inte kunde slappna av. Därtill är det svårt att veta om det har någon betydelse att jag kommer 
från samma land som de. Kännedomen om att jag har förförståelse för ämnet och att jag 
talade samma språk kan ha underlättat för kvinnorna att öppna sig, men samtidigt kan det ha 
bidragit till motsatt effekt då kvinnorna kan ha känt att deras innersta hemligheter avslöjats till 
ett annat syfte än arbetet. När kvinnorna berättade om sina traumatiska upplevelser 
reflekterade de dessutom ofta över vad de skulle säga och inte säga. I intervjun framgick det 
som att intervjupersonerna utelämnade att berätta öppet om andra traumatiska situationer. Jag 
kunde ha frågat, men det kan vara möjligt att jag av rädsla valde att bara vara lyhörd och 
lyssna istället för att avbryta och fråga. I möte med sådana kvinnor är det svårt, inte själv 
påverkas av kvinnornas traumatiska berättelser.    
 
 Studiens betydelse 
Studien kan användas som förstudie till en fortsatt undersökning, och därtill kan den användas 
för att få inblick i hur kvinnor som har aktivt deltagit i krig kan bli påverkade av krigs-
upplevelser.  
 
Förslag till framtida forskning 
Idag finns det i Sverige många kvinnor som har varit i krig. Att befinna sig i ett främmande 
land har både för- och nackdelar. Fördelen är att man undgår kriget och eländet och nackdelen 
är att man måste integrera sig i den nya kulturen. Igen, förvärrar eller förbättrar den nya 
kulturen trauman?    
Det behövs mer forskning kring detta område. Vi är medvetna om hur krig påverkar 
människan, men det har gjorts få studier om kvinnor som aktivt deltagit i krig och hur det har 
påverkat deras tillvaro och identitet efter kriget, samt om hur de hanterar det och vad som gör 
att de bearbetar upplevelsen av trauman olika. Jag förmodar att personlighet, trauman och det 
psykosociala samspelar med varandra, hur sårbar man är och vad för slags trauma man har 
varit med om. Hur stort stöd man får från samhället, då menar jag där trauman ägde rum, samt 
vilket bemötande man får av omgivningen, kan vara avgörande för hur trauman bearbetas. 
Det skulle behövas mer upplysning om detta, och mer forskning om Posttraumatiska 
stressyndrom.  

 
Behandling för kvinnor borde ges utifrån ett genusperspektiv, kulturell förförståelse behövs 
av hur krig påverkar kön. Kvinnliga soldater behöver hitta ett sätt att återhämta sig från 
minnen utifrån hur det hände och var det hände. Dessa minnen behöver bli förstådda i 
sammanhanget för att kunna underlätta bördan av skuldkänslor. 
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Bilaga  
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfakta 
 
Ålder  
Hur länge har du bott i Sverige? 
Familjesituation 
Vad var din uppgift i kriget? 
 
 SJÄLVA KRIGSUPPLEVELSEN 

1. Hur upplevde du som kvinna att kriga? 
2. Har det någon gång funnit en händelse där ditt liv var i fara? 
3.  Vad hände?  
4. Hur reagerade du känslomässigt? 
5. Kan du beskriva det? 
6. Hur har upplevelserna påverkat dig? 
7. Vilka av dessa händelser anser du har påverkad ditt liv mest? 
8. Upplevde du att du blev behandlade annorlunda än dina manliga medsoldater? 

 
 EFTERÅT 

1. Hur hanterar du det du har upplevt? 
2. Vad lade andra människor märke till om dina känslomässiga reaktioner? 
3. Hur blev du bemött av andra män? 
4. Hur blev du bemött av andra kvinnor? 
5. Sedan när kriget var över hur påverkade upplevelserna din vardag? 
6. Hur påverkade upplevelserna din relation? 
7.  Hur förändrades du som person? 
8. Har du någon gång haft ofrivilliga minnesbilder av händelser? 
9. Iså fall på vilket sätt? 
10. Har du haft problem med att koncentrera dig på det som du håller på med?  
11. Upplever att du att du har sömnproblem? 
12. Har du någon gång haft otäcka drömmar om händelser? 
13.  Kan du beskriva en typisk dröm? 
14.  Har det hänt att någon eller något framkallat svåra känslor som är förknippad med 

händelsen? 
15. Hur påverkar de din tillvaro? 
16. Har du någon gång försökt att undvika tankar eller känslor angående trauman 

(händelsen)? 
17. Vill du berätta mer om det? 
18. Upplever du att du blir bemött annorlunda än andra kvinnor som inte har  varit med i 

kriget? 
19. Hur uppfattas du som kvinna av män när du har talat om att du har varit i krig? 

 
3. DET NYA LANDET 
– Påverkar krigsupplevelserna din anpasnning i det svenska samhället?  
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Appendix 

 
Posttraumatiskt stressyndrom, kriterier enligt DSM-IV  
 

A. Personen har varit utsatt för en traumatisk händelse där följande ingått i bilden: 
 
(1) personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller en serrie 

händelser som innebar död, allvarliga skada (eller hot om detta), eller hot mot egen 
eller andras fysiska integritet 

(2) personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Obs: hos barn kan 
detta ta sig uttryck i desorganiserat eller agiterat beteende. 

 
B. Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller fler av följande 

sätt: 
(1) Det återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller 

perceptioner relaterade till händelsen. återkommande hos små barn kan teman eller 
aspekter av traumat ta sig uttryck i återkommande lekar. 

(2) Återkommande mardrömmar om händelsen. Obs:  hos barn kan mardrömmar 
förekomma utan att innehållet klart uttrycker händelsen. 

(3) handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar pånytt (en känsla 
att återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer och dissociativa 
flashbackupplevelser, även sådana som inträffar vid uppvaknandet eller under 
drogpåverkan). Obs: hos små barn  kan traumaspecifik återupprepande handlingar 
förekommer. 

(4) Intensivt psykiska obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar 
någon aspekt av den traumatiska händelsen. 

(5) Fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon 
aspekt av den traumatiska händelsen 

 
C. Ständigt undvikande av stimuli som associeras med traumat och allmänt nedsatt själig 

vitalitet ( som inte funnits före traumat) enligt tre eller fler av följande kriterier:  
(1) aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med traumat 
(2) aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen av 

traumat 
(3) oförmåga av minnas någon viktigt del av händelsen 
(4) klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter 
(5) känsla av likgiltighet eller främlingsskap inför andra människor 
(6) begränsade effekter (t ex oförmåga att känna kärlek) 
(7) känsla av att sakna framtid (t ex inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, 

äktenskap, barn eller på att få leva och åldras som andra)  
 
D. Ihållande symtom på överspändhet (som inte funnits före traumat), vilket indikeras av 

två eller fler av följande kriterier: 
(1) svårt att somna eller orolig sömn 
(2) irritabilitet eller vredesutbrott 
(3) koncentrationssvårighet 
(4) överdriven vaksamhet 
(5) lättskrämdhet 
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E. Störningar (enligt kriterium B, C och D) har varit i mer än månad. 
 
F. Störningar orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden. 
 

Specificera om: 
Akut: symtomen har varat mindre än tre månader 
Kroniskt: symtomen har varat tre månader eller längre 
 

     Specificera om: 
        med försenad debut: symtomen debuterade minst sex månader efter traumat 
 (S. 160-162) 
 
 
 


