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ABSTRACT 
 
This study is a qualitative investigation where surveys where performed on five Swedes from Lebanon. The 
purpose with the survey was to learn how these persons were affected by the war against Lebanon in the summer 
2006, how they reacted to it and what measures they took to overcome their crisis.  

The result shows that the state of crisis of the interviewed persons was caused by several factors, such as the 
war being both unexpected and intensive. Other causes was the worry that their children would be hurt by the 
effects of the war as well as the material and human losses that the war brought.  

The interviewed persons responded with both negative and positive reactions, which may have affect their 
recovery process. Some of them where offered physiological support in Sweden by their municipalities. All of 
them did not accept the offer, but they took other measures to work on their crisis, such as busying themselves 
with other things to avoid being imprisoned in the trauma.  

Extreme political calamities in Lebanon which arose after the war was a factor that complicated the 
respondents’ recovery processes. Most of them however expressed that they where in a better psychological state 
compared to the period right after the war.  
 
 
Keywords: War experience, recovery of crisis, Lebanon summer 2006, Swedes from Lebanon.
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ABSTRAKT  
 
Denna studie är en kvalitativ intervjuundersökning i vilken intervjuer genomfördes med fem svenskar som 
ursprungligen kommer från Libanon. Syftet med undersökningen var att studera hur dessa personer påverkades 
av kriget mot Libanon sommaren 2006; hur de drabbades av och reagerade på det och vilka åtgärder de vidtog 
för att arbeta sig igenom sina respektive kriser.  

Resultatet visar att intervjupersonernas kristillstånd orsakades av flera faktorer såsom att kriget både var 
oväntat och intensivt. Andra orsaker till deras kriser var oron för att deras egna barn skulle skadas av krigets 
verkningar samt några materiella och mänskliga förluster som kriget medförde.  

Intervjupersonerna reagerade med både negativa och positiva reaktioner, vilka kan ha påverkat deras 
respektive bearbetnings- och återhämtningsprocesser. Några respondenter blev i Sverige erbjudna psykiskt stöd 
av sina vistelsekommuner. Dock tackade inte alla respondenter ja till erbjudandet. Däremot vidtog 
respondenterna olika åtgärder för att bearbeta sina respektive kriser såsom exempelvis att göra sig upptagna med 
andra saker för att undvika att låsa in sig i traumats värld.    

Politiska extrema oroligheter i Libanon som uppkom direkt efter kriget var något som komplicerade 
samtliga respondenters bearbetningar av sina respektive kriser. De flesta respondenterna uttryckte dock att de, 
till skillnad från den närmaste perioden efter kriget, befann sig i bättre psykiskt tillstånd.  

 

 
Nyckelord: Krigsupplevelse, krisbearbetning, Libanon sommaren 2006, svenskar från 
Libanon.   
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1. INTRODUKTION 
 
1.1  Inledning 

Tanken bakom denna studie uppkom efter det krig som Israel förklarade mot Libanon under 
sommaren 2006. Konflikten mellan Israel och Libanon har funnits sedan över 25 år. Israel 
hade ockuperat libanesiskt territorium år 1982 men tvingades p.g.a. gerillan Hizbollah och det 
libanesiska folkets motstånd, som genomfördes på olika sätt, att lämna största delen av det 
ockuperade området. Än idag lever konflikten kvar då Israel fortfarande ockuperar delar av 
Libanon och har libanesiska medborgare fångade hos sig.  

Det senaste kriget mellan Israel och Libanon började den 12 juli 2006. Israel hävdade att 
orsaken bakom kriget var att Hizbollah fångade två israeliska soldater från israelisk mark och 
svaret var därför ett krig mot Libanon. Syftet bakom kriget var enligt Israel att få tillbaka 
soldaterna, samt att slå sönder Hizbollah.  

Hizbollah däremot hävdade att det finns libanesiska fångar i israeliska fängelser och 
därför har Hizbollah rätten att fånga människor från israeliskt territorium. Detta i syfte att 
genom indirekta förhandlingar utföra ett utbyte för att frigöra fångarna. Tidigare utbyten har 
gjorts, bl.a. år 2004, efter att Hizbollah tillfångatagit israeliska soldater (Aljazeera, 2006).  

Enligt Wikipedia (2006) har 1200 libaneser dödats under kriget och 3000 skadats. De 
mest utsatta områdena var Södra Libanon och delar av Beirut.  

Kriget upphörde den 14 augusti 2006 efter att eldupphör inträdde. Detta innebar slutet på 
kriget men dock inte slutet på konflikterna.  

I Libanon vistades många svenska medborgare som försökte undkomma krisen. Detta 
ledde till att Sverige arbetade på olika sätt för att hjälpa dem. Socialstyrelsen i Sverige gick 
den 13 juli 2006 in i stabsläge och två dagar senare in i förstärkningsläge. Detta innebar att 
socialstyrelsen var i beredskap för att samordna sjukvårdens insatser och resurser för att de 
hemvändande skulle få stödinsatser från socialtjänsten i respektive hemkommun 
(Socialstyrelsen, 2006a).  

Räddningsverket skickade flera stödstyrkor till Libanon. I stödstyrkorna fanns även 
personal från UD och socialstyrelsen. Sjukvårdsgrupper skickades även till Larnaca på 
Cypern dit många evakuerats (Krisberedskapsmyndigheten, 2006). Kristeam från 
socialstyrelsen och flera landsting mötte de hemvändande vid samtliga flygplatser och hjälpte 
dem till sina slutdestinationer. Det har även visat sig att de hemvändande inte hade något stort 
sjukvårdsbehov men att de däremot hade behov av psykiskt omhändertagande 
(Socialstyrelsen, 2006b).  

Socialstyrelsen uppmanade samtliga länsstyrelser att kontakta alla kommuner så att dessa 
skulle förbereda mottagningen av sina kommuninvånare. Kommunerna hade uppgiften att så 
snart som möjligt förbereda sina POSOM-organisationer (psykiskt och socialt 
omhändertagande vid olyckor eller katastrofer) inför mottagande av de kommuninvånare som 
då kunde behöva psykiskt eller socialt stöd. Stödet som då framkom omfattade alltifrån stöd 
vid själva ankomsten till fortsatt stöd i hemkommunen (Socialstyrelsen, 2006a). 

 
Insatserna som erbjöds ger uppfattningen att krig har en stor påverkan på de drabbades inte 
bara fysiska hälsa, utan även psykiska tillstånd. Det innebär därmed att de behöver stöd och 
hjälp för att hantera krissituationen. Det skulle annars inte behövas all denna beredskap från 
Sverige och även andra länder vars medborgare vistades i det drabbade landet.  

Man kan ställa sig frågan hur krig påverkar den drabbade både när det pågår och när det är 
över samt vilka spår det lämnar på henne. Utöver detta är det intressant att undersöka hur de 
drabbade hanterar sina psykiska tillstånd och hur de bearbetar sina respektive kriser som de 
utsattes för.  
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1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur några svenska kvinnor från Libanon som 
drabbades av kriget mot sitt ursprungsland sommaren 2006 och som ansåg att de hamnat i kris 
p.g.a. kriget påverkades av det. Vidare var syftet att undersöka vilka eventuella spår kriget 
lämnade på personerna och vilka åtgärder de kan ha vidtagit för att arbeta sig igenom sina 
respektive kriser.  
 

1.3.1 Frågeställningar 
1. Hur kan respondenterna ha påverkats av kriget och vilka eventuella spår lämnade det 

på dem? 
2. Vilka åtgärder kan de ha vidtagit för att arbeta sig igenom och bearbeta sina respektive 

kriser? 
3. Har andra omständigheter varit till hjälp vid eller försvårat arbetet? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 
2.1  Kris 

Ordet kris kommer från grekiskans krisis som betyder plötslig förändring eller avgörande 
vändning (Cullberg, 2003, s. 15; Wikström, 2004, s. 79). Cullberg menar att begreppet allt 
oftare kommit att stå för ett psykologiskt reaktionsmönster inför akuta inre och yttre 
svårigheter och problem. Kris, är enligt Wikströms definition, en händelse då livet och 
tryggheten upplevs hotade för den som drabbats.  

 
 Kriser som drabbar människan anses av psykisk karaktär när individens tidigare erfarenheter 
och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att hon ska förstå och psykiskt bemästra den 
aktuella situationen (a.a. s. 19). Det finns enligt Cullberg (a.a.) två livssituationer som utlöser 
kristillstånd och som därmed ger två olika typer av kriser. Den ena typen kallas för 
utvecklingskriser och den andra för traumatiska kriser.  

Wikström menar att hur svår krisen än är och hur svårt man än drabbas, så kan krisen på 
sikt också leda till en fördjupad personlig utveckling (Wikström, 2004, s. 19). Persson (1995) 
hävdar att kris både kan vara en fara och en möjlighet. Det blir en möjlighet om den drabbade 
tillåter sig uttrycka sina känslor och därmed bearbeta det som inträffat (s. 10f). Hur krisen 
däremot blir en fara, kan enligt Persson sammanfattas av följande svar: 

/…/ att det inträffade kapslar in sig som ett obearbetat psykiskt trauma, vilket leder till 
vitalitetsförluster som kan yttra sig i psykiska och somatiska symtom eller 
gemenskapsmässiga svårigheter. Vitalitetsförlusten förklaras av att den drabbade 
människan tvingas använda en större eller mindre del av sina psykiska energiresurser 
för att kontrollera och administrera den ångest den krisutlösande händelsen gav upphov 
till (a.a.). 

Det innebär att den drabbades energi främst går åt att tänka på och administrera den ångest 
som krisen skapade, snarare än åt att söka arbeta sig igenom den. Det leder därför till att den 
drabbade fastnar i sin kris vilket kan leda till en negativ krisutveckling.  
 
Kriser medför att man tappar fotfästet ett tag, men de medför också att den drabbade hittar en 
ny mening i tillvaron när krisen är över och bearbetningen kommit en bit på väg (Wikström, 
2004, s. 19). 
 

2.1.1 Utvecklingskriser  

Utvecklingskriser är de kriser som tillhör det normala, friska livet och som drabbar alla 
människor. Till dessa hör att utvecklas till en ”vuxen” efter puberteten, att få barn, att gå ut i 
arbetslivet, att pensioneras osv. Dessa kriser är, som namnet tyder, en del av människans 
utveckling och mognad. Det är positiva kriser som människan mer eller mindre snabbt 
bearbetar utan att i vanligt fall behöva professionellt hjälp.  
 

2.1.2 Traumatiska kriser 

En traumatisk kris är en oväntad eller plötslig yttre händelse av sådan art att vi upplever hela 
vår fysiska existens, vår sociala identitet, vår trygghet och våra livsmål allvarligt hotade 
(Cullberg, 2006, s. 15). Wikström (2004) hävdar att den traumatiska krisen orsakas 
framförallt av förlust, kränkning och katastrof. Att en nära anhörig dör är ett vanligt exempel 
på en traumatisk kris. Ett annat exempel på traumatiska kriser att uppleva och drabbas av krig.  
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Man bör skilja mellan kris och katastrof, då katastrof är den situationen där de normala 
resurserna inte räcker till för att hjälpa och skydda de berörda.  

Ingen kan avgöra vad en traumatisk kris är för någon annan, då en kris kan upplevas som 
katastrof av den det berör, men av omgivningen och samhället endast som kris eller olycka 
(Cullberg, 2006; Wikström, 2004).  

 
 
2.2 Hur traumatiska kriser påverkar den drabbade 

Arvidsson (1984) hävdar att människans reaktion på de händelser hon drabbas av beror på hur 
hon upplever sin situation. Upplevelsen av situationen beror också på om man är drabbad, 
åskådare, räddningsman etc. Olika personers olika reaktioner beror på deras perception och 
tolkning av situationen snarare än på situationens ”objektiva” kännetecken, menar Shalit (a.a. 
s. 38) 

Fried (2006, s. 57) benämner ett trauma som en jordbävning. Han konstaterar att vid en 
jordbävning förlorar man orienteringen och tilliten och att tryggheten då försvinner. Detta kan 
troligtvis förklaras med att det krävs bearbetning för att krisen ska gå över och att dess 
symtom försvinner. Fried menar att en del judiska familjer skulle ha kunnat överleva den av 
honom kallade jordbävningen som uppkom p.g.a. deras upplevelser av förintelsen, och få 
tillbaka tilliten, om de haft turen att möta kärleksfulla och omhändertagande människor.     
 
I det följande kommer även barnens reaktioner att redovisas kort. Detta dels för att 
forskningen inte lyfter upp mycket om hur människan reagerar i samband med svåra kriser 
och krig och dels för att det framkommer i forskningen att barnens reaktioner i mycket är 
desamma som de vuxnas reaktioner. Därför är det som lyfts upp om barnens reaktioner något 
som söker stärka det som skrivs om människans reaktioner.  

 

2.2.1 Katastrofers och krigs påverkan 

Enligt en SoS rapport från Socialstyrelsen (1998:1, s. 15) måste krig betraktas som den 
svåraste krisen som kan drabba ett samhälle. Människor och samhällsfunktioner drabbas av 
krigets verkningar. I rapporten understryks att nutida krig kännetecknas av stor rörlighet och 
snabbhet. Om angriparen lyckas tränga in i landet, kan detta leda till stora lidanden för 
civilbefolkningen. Antalet skadade och hjälpbehövande kan då enligt rapporten bli ganska 
stort.   

Blomgren (1985) konstaterar att osäkerheten under ett krig skapar passivitet och rädsla. 
Att inte veta när, var och hur ett livshot kan dyka upp gör det mycket svårt att försvara sig 
mot hotet och dessutom skapas en psykisk mycket pressande situation (s. 48).  

Cullberg (2003) skriver om krigschock som han menar är en välkänd reaktion på en 
överväldigande upplevelse av dödsfruktan, hjälplöshet och kaos (s. 135). Den drabbade kan 
reagera med ångestreaktioner, sömnrubbningar, psykosomatiska symtom, gråtattacker etc. 

Forskare skriver om den så kallade Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) som på 
svenska kallas för den posttraumatiska stressreaktionen. Den är en vanlig reaktion hos 
människor som drabbas av svåra påfrestningar såsom krig och katastrofer. PTSD innebär att 
efter varje psykiskt trauma inträffar en tendens hos den drabbade att utsätta sig för plågsamma 
minnesbilder av traumat, s.k. flashbacks (Cullberg, 2006; Raundalen & Dyregrov, 1993). Till 
det kommer sömnstörningar och en allmänt sänkt tröskel för irritabilitet och oro.  

Cullberg (a.a., s. 27) konstaterar att ångest, sorg, sömnbesvär, svårigheter att fungera 
socialt liksom psykosomatiska symtom är typiska symtom vid en traumatisk kris. Raundalen 

 9



& Dyregrov hävdade att nedstämdhet och depression är andra vanliga reaktioner på trauman 
(s. 63). 

Hur barn reagerar i samband med krig och andra katastrofer finns det i forskningen ganska 
litet skrivet om, men mer än det som står om hur vuxna reagerar i samma situation. Enligt 
Gustafssons (2006) erfarenheter från ett krig i Beirut (möjligen år 1982, min kommentar) är 
hot och våld mot anhöriga för ett barn ett minst lika allvarligt trauma som hot och våld mot 
barnet självt. Gustafsson menar även att han i sitt arbete med krisdrabbade barn inte kunde se 
en stor skillnad mellan barns och vuxnas sätt att reagera. Han hävdar även att rädsla, ilska och 
sorg tycks vara universella reaktioner hos människan oberoende av ålder och ursprung. 
Skillnaden är att barn ofta har svårt att uppfatta svåra händelser och därmed svårt att reagera. 
Den hjälp som krisdrabbade barn bör få är därför i första hand att hjälpa dem att förstå det 
som hänt.  

Barn är enligt Knezevic och Ovsenik (2002) den mest utsatta gruppen under krig. De 
utvecklar psykosociala symtom som kan följa med dem hela livet. Detta beror enligt 
författarna, på bl.a. att krig ofta innebär för barn nya omständigheter som de har svårt att 
handskas med. Separation från de för barnet viktiga personer som krig ofta medför, leder till 
att barnet förlorar tryggheten. Det förlorar även tilliten då familjen vid krig inte längre kan 
vara källan till trygghet och ro (a.a.). Detta stärks även av Raundalen och Dyregrov (1993) 
som hävdar att barnen i London under ett krig var mindre påverkade av bombanfallen än av 
evakueringen ut på landsbygden, då det senaste innebar barnens separation från deras 
familjer.  

Thabet och Vostanis (2002) konstaterar i en studie att den posttraumatiska 
stressreaktionen PTSD drabbar barn som upplever krig och utsätts för trauman. Det 
framkommer i studien att symtomen dock var i nedgång hos de undersökta barnen i 
Gazaremsan i Palestina och förklaras av författarna att det möjligen beror på att 
undersökningen gjordes när det var fred i regionen. Detta kan tolkas så att PTSD som drabbar 
barnen inte nödvändigtvis följer dem hela livet, utan kan bearbetas när kriget eller traumat är 
slut. I Raundalen och Dyregrovs bok om barn och familjer i krig (1993) hävdar författarna att 
barn kan bearbeta och försona sig med det svåra de har varit med om. Krig leder därför inte 
automatiskt till aggression och våldsbeteende hos barn och unga.  

 
Solidaritet och medmänsklighet är lättare att uppmärksamma under krig än under kris, hävdar 
Blomgren (1985). Han menar att det troligen beror på att det yttre hotet bilägger inre strider.  
 
För att ge en summering av de normala reaktionerna vid trauman har det följande citerats ur 
Enanders verk (2005, s. 112):  

Det är vanligt att överlevande efter katastrofer upplever följdeffekter i form av 
emotionella, kognitiva, fysiska och sociala reaktioner. Det är normalt att uppleva 
starka emotionella reaktioner i form av chock, rädsla, sorg, ilska, skuld, skam, 
hjälplöshet och tomhet. Effekter på tankeförmågan kan ta sig uttryck i reducerad 
uppmärksamhetsförmåga, förvirring, obeslutsamhet, koncentrationssvårigheter, oro 
och minnesrubbningar. Trötthet, sömnlöshet, smärta, illamående, hjärtklappning och 
muskelspänning är vanliga fysiska reaktioner.  

 
 
2.3  Krisbearbetning och krishjälp  

I första och andra paragrafen lagen (1994:1720) om civilt försvar ges bestämmelser om 
kommunernas och landstingens ansvar inom det civila försvaret. Lagrummen hävdar att 
kommunerna och landstingen bör vid krig kunna åtgärda för att skydda befolkningen genom 
bl.a. utrymning och inkvartering, tillhandahållande av andningsskydd och kompletterande 
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åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt den nämnda paragrafen skall kunna 
bedrivas.  
 

2.3.1 Socialtjänsten och andra krisgrupper under kris och i krig 

- Enligt socialstyrelsens allmänna råd bör socialstyrelsen ange en övergripande nationell 
ambitionsnivå för bl.a. socialtjänsten under kris och i krig (SoS, 1998:1, s. 3).  

- Enligt ansvarsprincipen ansvarar kommunerna gentemot befolkningen även under 
krigsfara och i krig (a.a. s. 16). 

- Enligt 3 § SoL är det vistelsekommunen som har ansvaret för att den enskilde får det 
stöd och den hjälp som han/hon behöver. 

 
Dessa är en del bestämmelser och principer om ansvar som åläggs socialtjänsten under 
kris och i krig. Nedan följer en utförligare beskrivning av hur detta ansvar bör tillämpas:  
 

Under kris och i krig, liksom i fred, måste kommunerna kunna bedriva:  
- Socialt arbete 
- Socialt behandlingsarbete  
- Omsorg om barn, ungdom och äldre samt om människor med funktionshinder 
- Heldygnsverksamhet som tillhandahåller vård, behandling, omvårdnad och tillsyn av 

barn, ungdomar eller vuxna (SoS, 1998:1, s. 16).  
 

Erfarenhet från tidigare krig har, enligt rapporten, visat att en fungerande socialtjänst är av 
betydelse för folkets förmåga att hantera sina kriser. Det är därför en självklarhet att 
människor efter svåra händelser bör få ett acceptabelt omhändertagande och en fungerande 
hjälp (a.a. s. 22).  

De som i kommunerna har det yttersta ansvaret för krisomhändertagande är den så kallade 
POSOM-gruppen som finns i respektive kommun (Kommunal beredskapsgrupp för Psykiskt 
Och Socialt OMhändertagande). I landstingen har PKL-gruppen (Psykiatrisk och psykologisk 
KatastrofLedningsgrupp) uppgiften att leda och samordna det psykiska och sociala 
omhändertagandet av skadade vid större olyckor eller katastrofer (Wikström, 2004, s. 122ff). 
Målsättningen för sjukvårdens beredskap och organisation för psykosocialt omhändertagande 
är att förebygga och lindra psykiska efterverkningar och så långt som möjligt förhindra 
psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning hos de inblandade (Lind, 2006, s. 69).  

Även kyrkan har i Sverige en viktig funktion i omhändertagandet och stödjandet av 
människor som befinner sig i svåra situationer både i det akuta skedet som i 
uppföljningsarbetet (a.a.). Den fyller, tillsammans med andra religiösa samfund, ett behov av 
trygghet och kontinuitet i en kaotisk situation (SoS, 1991:2/1996). Efter Göteborgbranden 
1998 berättade en del ungdomar att de fick mycket stöd av religiösa förebilder 
(Kristoffersson, 2002). 

 Wikström (2004) hävdar att krisgrupperna ger trygghet och att en väl fungerande och 
förberedd krisorganisation betyder att många misstag i arbetet med de drabbade och deras 
anhöriga kan undvikas. 

Krisgruppernas syfte och funktion är m.a.o. att de ska komplettera sjukvårdens akuta 
insatser. Dessa grupper är sammansatta av representanter för socialtjänsten, psykiatrin och 
även för räddningstjänsten, polisen, kyrkor och frivilligorganisationer (Kristoffersson, 2002, 
s. 12).  
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2.3.2 Allmänna riktlinjer för krishjälp  

Cullberg (2003) pekar på kristerapins målsättning och innehåll och hävdar att målet för all 
kristerapi är att stödja patientens/klientens egna läkningsresurser så att krisen får genomlöpa 
en naturlig utveckling till bearbetning och nyorientering. Terapeutens uppgift är att varsamt 
stödja klienten att ”acceptera” den nya verkligheten utan att hålla ifrån sig den. Hans uppgift 
är även att hjälpa patienten att fritt våga uttrycka sina känslor av sorg, smärta, skuld och 
aggressivitet.  

 Den första hjälpen som den drabbade bör få, är värme och en känsla av att hon inte är 
ensam. Wikström (2004) talar om att det faktiskt räcker att vara medmänniska vid svåra 
kriser, speciellt i krisens första fas, då den drabbade befinner sig i chock och ingen 
professionell hjälp är lämplig. Wikström (2004) menar även att man under den första perioden 
efter krisen bör lyssna på den drabbade och ge henne en möjlighet att uttrycka sina känslor.  

 

2.3.3 Hur de drabbade kan uppleva det stöd de får 

Enligt Kristoffersons studie (2002) om insatserna efter branden i Göteborg 1998 har 
krisgrupperna enligt intervjupersonerna kunnat erbjuda information, känslomässigt stöd, 
praktisk hjälp, kontinuitet och uppsökande verksamhet, förmedling av kontakter med andra 
drabbade etc. Dessa insatser upplevdes på olika sätt av ungdomarna samt av föräldrar. En del 
ungdomar upplevde arbetet som positivt för att krisgrupperna ordnade mötesplatser för dem 
där de kunde tillbringa flera dygn tillsammans med varandra och uppfylla sina behov av 
gemenskap. De erbjöds praktisk omsorg och samtalskontakter med professionella. Av andra 
upplevdes arbetet som negativt och påträngande. Detta för att representanter för krisgrupperna 
erbjöd sitt stöd då ungdomarna inte frågade om det och dessutom för att samtalet inte 
fungerade bra.  

 Ett enligt författaren tydligt resultat i studien, är att trots att krisgrupperna kunde erbjuda 
samtalsstöd med välutbildade professionella, föredrog de intervjuade ungdomarna att samtala 
med vuxna som ingick i deras sociala nätverk (a.a. s. 139).  

 Även föräldrarna hade olika uppfattningar om insatserna, vilka Kristoffersson (2002) 
delade upp i två delar. Den ena delen står för att föräldrarna fick av krisgrupperna stöd och 
hjälp som de inte hade velat vara utan och den andra delen står för att bemötandet inte 
motsvarade de behoven som de hade (a.a. s. 141). Det framkom även att föräldrarna var i 
behov av information, mer än något annat. De krävde information om deras barn och anhöriga 
som befann sig på plats när det började brinna. Detta uppfattas som att den typ av 
krisbearbetning i form av professionella samtal och terapi som redovisades i detta kapitel, inte 
är av stor betydelse när den drabbade befinner sig i chock. Det kan av vederbörande upplevas 
som påträngande om de erbjuds under ”fel” tid. Det visar sig i Kristofferssons studie (a.a.) att 
det är andra typer av hjälp som behövs, som exempelvis att ordna mötesplatser eller att endast 
se till att vederbörande inte drabbas av panik och kaos.  
 
 
2.4 Sammanfattning 

Kapitlet har lyft upp en del av det som forskningen skrev om kriser.  
Ordet kris kommer från grekiskans krisis och betyder plötslig förändring eller avgörande 

vändning. Kris är en händelse då livet och tryggheten upplevs hotade för den som drabbats. 
Kriser kan dock leda till en personlig utveckling hos den drabbade om den bearbetas. Detta då 
det finns två typer av krisutveckling. Den ena är att vederbörande bearbetar sin kris och den 
andra att hon låser sig fast i det traumatiska som hänt.  
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Det finns två typer av kriser: Utvecklingskriser, vilka tillhör det normala friska livet och 
som skapar en ny mening i tillvaron, samt traumatiska kriser. De sistnämnda är oväntade, 
plötsliga yttre händelser som leder till att den drabbade upplever hela sin psykiska existens, 
sociala identitet, trygghet och livsmål allvarligt hotade.  

Exempel på reaktioner vid traumatiska kriser är sömnrubbningar, psykosomatiska 
symtom, gråtattacker etc.  

Krig bör enligt en SoS rapport (1998:1) uppfattas som den svåraste krisen som kan drabba 
ett samhälle. Vid krig bör kommunerna och landstingen kunna åtgärda för att skydda 
befolkningen. Kommunerna ansvarar för omsorg genom sina POSOM-grupper och 
landstingen genom sina PKL-grupper.  
Kapitlet tog även upp hur krishjälp kan ges på bästa sätt, samt hur de drabbade kan uppleva 
det stöd de fått. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att redovisas. De valda teorierna är å ena 
sidan en kristeori och å andra sidan ett nätverksperspektiv. Avsikten är att det följande ska 
beskriva dessa teorier utifrån det som anses inrymma i studiens syfte.  
 
 
3.1 Kristeori  

Det som i det följande beskrivs som kristeori är krisens förlopp och den drabbades reaktion 
vid dess olika faser. Den främsta källan för detta är Cullberg (1973, 2003, 2006) men även 
andra forskare. Cullberg är en klassiker, men dock bör nämnas att hans kristeori har sin 
utgångspunkt i den psykoanalytiska teorin, vilken Freud grundade.   
 
Cullberg (1973, s. 4) konstaterar att en psykisk kris kan betraktas ur fyra intimt 
sammanhängande aspekter:  

1. Den yttre reala händelsen. 
2. Händelsens psykiska representation inom individen, dvs. de specifika, ofta omedvetna, 

associationer som den väcker.  
3. Individens iakttagbara reaktioner 
4. Andra individers interaktioner med den krisdrabbade.  
En analys av kriser eller terapi med en människa i kris måste, enligt Cullberg, ta alla dessa 

fyra moment med i beräkningen. Han menar att det inte räcker att se en kris endast utifrån 
punkt 1. Detta för att en yttre händelse som drabbar olika personer lika mycket, kan uppfattas 
på olika sätt av dem. Det som därmed bör tas med i beräkningen är hur den drabbade 
individen upplever händelsen och vilka associationer som den väcker, samt hur individen 
reagerar (a.a.). Dessutom menar Cullberg att familj, vänner, arbetskamrater etc. reagerar var 
och en olika utifrån den totalbetydelse det inträffade har för dem. Detta får sedan sekundär 
betydelse för patienten som i sin tur återverkar på de övriga (a.a. s. 7). 

Ett kristillstånd uppstår även, som nämnts, när den drabbades tidigare erfarenheter inte 
räcker till för att bemästra situationen (Wikström 2004). Det vanliga sättet att reagera är inte 
tillämpbart och därför behövs stöd för den drabbade (s. 33). Hur den drabbade klarar av krisen 
beror på vilken styrka och erfarenhet hon har. Cullberg (2003) hävdar att tidigare 
utvecklingskriser och hur de drabbade handskats med dem påverkar hennes uppfattning av 
akuta traumatiska kriser.  

Ett kristillstånd är även när det inträffade inte på något sätt kan förklara eller motsvara den 
psykiska reaktionen som personen uppvisar. Detta kallas för neuros eller neurosliknande 
tillstånd (Wikström, 2004, s. 35; Cullberg, 2003, s. 138). Då reagerar man på ett sätt som 
normalt sett inte passar med händelsen. Det kan exempelvis innebära att man överreagerar på 
en mindre händelse. Detta kallas även för överdeterminering.  
 
Cullberg (1973, s. 6) åskådliggör grafiskt skillnaderna mellan neurotiska reaktioner och 
krisreaktioner. Han menar att det finns två huvudtyper av krisreaktioner: dels den enligt 
honom rena krisen där en abnorm påfrestning resulterar i mer eller mindre uttalade psykiska 
reaktioner. Dels en situation där traumat överdetermineras och väcker upp en latent neurotisk 
problematik. Se figurerna nedan.   
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Figur 1. 
 
 

Figur 2.  

Cullberg (1973, s. 
6) 

 
Figur 1 visar en normal barndom med barndomshändelser integrerade i personligheten. En 
psykisk kris som exempelvis bröstcanceroperation drabbar personen. Detta kan ha två 
konsekvenser: Den ena är att krisen bearbetas och individen integrerar därmed händelsen. Den 
andra är att  krisen förblir dåligt integrerad i personligheten och individen visar därmed 
psykiska symtom.  

Figur 2 visar den psykiska reaktionen med benämningen Latent Neuros/neurosliknande 
tillstånd. Figuren visar en specifik barntraumatisk situation som exempelvis 
separationsupplevelse. Personen drabbas av ett psykiskt trauma som exempelvis skilsmässa 
som aktualiserar det gamla separationsproblemet. Krisen integreras inte på ett bra sätt och 
aktiv neuros framkommer. Den krisdrabbade människan överreagerar därmed på den senaste 
händelsen.   
 
I kapitlet tidigare forskning har nämnts den så kallade krigschocken. Den är enligt Cullbergs 
(1973; 2003) definition en välkänd reaktion på en överväldigande upplevelse av dödsfruktan, 

 15



kaos och upphävandet av alla normala lagar. Han menar att upplevelsen att livet faktiskt är 
utan garantier och att man är totalt utsatt, utmanar människors hela livsförhållning och 
livsförtröstan. Han hävdar dessutom att en stark tilltro till samhällets representanter är för 
många det säkraste och mest vattentäta sättet att söka uppnå trygghet och ”garantier” för att 
det onda inte skall inträffa (1973, s. 19).  
 
För att det ska bli lättare för den drabbade att bearbeta sin kris krävs att både hon och den som 
stödjer henne i processen känner igen de olika faserna som den drabbade vanligtvis går 
igenom. De hjälper att förstå människans reaktion och beteende i samband med och efter en 
kris som hon drabbas av.  

 Faserna, som är ganska invävda i varandra, är: 
1. Chockfasen  
2. Reaktionsfasen 
3. Bearbetningsfasen 
4. Nyorienteringsfasen (Cullberg, 2003; Wikström, 2004) 
Chockfasen utspelar sig under en kort tidsperiod, från någon eller några timmar till ett par 

eller några dagar efter det att individen drabbats eller fått veta om det tragiska som hänt. Den 
kännetecknas av att individen förnekar händelsen och försöker hålla det ifrån sig. 
Reaktionerna under denna fas ser olika ut från en individ till annan individ. En del reagerar 
enligt Cullberg (2003) starkt avvikande genom att skrika, sparka, riva sina kläder och säga 
vad de annars inte säger i ”normala” situationer. Andra reagerar med tystnad och ser ut och 
beter sig som ”vanligt” utan att uttrycka sina känslor.  

 Reaktionsfasen anses börja när den drabbade tvingas att ta till sig det som hänt och öppna 
ögonen för det. Denna fas utgör med chockfasen krisens akuta fas (Cullberg, a.a., s. 146) och 
bör inte pågå längre än 4-6 veckor. Under denna fas ställer vederbörande frågan ”Varför” och 
försöker hitta förklaringar till det som inträffat. Nu måste hon, enligt Wikström (2004), 
integrera det som hänt i sitt liv och försöka skapa ordning i tillvaron igen. Persson (1995) 
konstaterar att ett sorgearbete som tar form under den akuta sorgens skede, kan för den 
drabbade innebära en ytterligare attack på en redan hotad identitet. Detta kan troligtvis tolkas 
så att en person som befinner sig i kristillstånd kan uppfatta vissa typer av professionellt stöd, 
om de fås under ”fel” tidpunkt, som hotande och mindre hjälpsamma. Detta beror på hur 
mycket den drabbade är beredd att ta emot hjälp och stöd och även på hur stor krisen är, om 
den fortfarande är på gång och vilka spår den lämnade på den drabbade.   

Försvarsmekanismerna kan inte sällan komplicera reaktionsfasen, menar Cullberg (1973). 
Bortträngning av skeendet med exempelvis konversionshysteriska symtom (minnesförlust, 
förlamningssymtom etc.) och förnekelse av det inträffades relevans är exempel på 
försvarsmekanismer som den drabbade använder under reaktionsfasen. Andra mekanismer 
kan exempelvis vara projektion av skuldkänslor på omgivningen. Den drabbade hittar 
syndabockar att projicera sina skuldkänslor på. Även isolering är inte så ovanligt vid denna 
fas (a.a.).  

I denna fas väljer den krisdrabbade mellan flykt eller uppgörelse, menar Persson (1995). 
Det är biståndspersonalens (de sakkunniga/professionella) uppgift att verka för att individen 
väljer uppgörelsens väg.  

Om den krisdrabbade nu upplever sig ha rätt att ge uttryck för sin upplevda förtvivlan har 
förutsättningarna skapats för en konstruktiv bearbetning av den traumatiska händelsen (a.a., s. 
45).  

Under bearbetningsfasen börjar den drabbade individen vända sig mot framtiden efter att 
ha varit inlåst i traumats värld. Hennes totala upptagenhet av den traumatiska händelsen 
klingar successivt av (Persson, 1995). Hon anpassar sig för det nya livet som skapats efter det 
som hänt. Tidens distans till det som hänt förminskar dess negativa upplevelser av den 
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drabbade. Denna fas brukar äga rum från ett halvt till ett år efter traumat. Den drabbade har 
vanligen inget behov av ansikte-mot-ansikte-kontakt med de professionella (a.a., s. 49). Om 
svårigheter uppkommer vid denna fas, såsom att individen inte kan anpassa sig till det nya 
livet, är det enligt Cullberg (2003) ganska säkert att hon behöver sakkunnig hjälp. Cullberg 
(1973) talar om att den drabbade i denna fas försöker att glömma bort det som väcker ångest. 
Efter exempelvis dödsfall talar den efterlevande enbart om den döde på ett skönmålande sätt. 
Detsamma gäller skilsmässosituationer där verklighetsförfalskningen efter någon tid kan bli 
maximal (a.a. s. 26).  

Den drabbade kan under denna fas av och till invaderas av smärtupplevelser av samma 
intensitet som under reaktionsfasen. Det handlar då ofta om kortvariga repetitioner, hävdar 
Persson (1995). Dessa kan dock förstås som nödvändiga för en mer fullständig bearbetning av 
den traumatiska händelsen.  

Cullberg (1973) talar om situationen som mödrar som förlorat ett större barn hamnar i. Att 
sörja innebär för dessa att ständigt leva med barnet i tankarna. All deras livsenergi 
koncentreras till det döda barnet och mamman knappt äter, sover och sysslar med resten av 
familjen. Cullberg menar att mamman upplever som sin oavvisliga moderliga uppgift att 
ständigt värna om den döde. Dessa kvinnor berättar ofta hur de fysiskt kan uppleva att barnet 
fryser eller är ensamt och hungrigt i graven och därför får de inte överge det (a.a. s. 27).  

 Sist kommer nyorienteringsfasen som inte har någon avslutning. Den drabbade individen 
har nu kunnat bearbeta sig igenom krisen, som kommer att finnas som ett ärr i hennes liv, men 
som inte är lika smärt- och plågsam som det var innan. Det som hänt finns kvar men behöver 
inte hindra livskontakten (Cullberg, 1973; 2003).  
 
En kris kan även utvecklas och bearbetas negativt, som nämnts i tidigare kapitel. Man bör 
enligt Cullberg (1973) skilja mellan en socialt och en personlighetsmässigt sett problematisk 
utveckling (s. 28). De socialt problematiska individerna är ofta de individer som är 
”hyperreagerande” och som tvingar omgivningen till åtgärder. Dessa handlar på ett avvikande 
sätt som att exempelvis bli våldsamma och missbruka sprit. De behöver hjälp för att få en 
möjlighet att komma vidare igenom sin kris och för att sedan förstå både den och sig själva 
bättre (a.a. s. 29).  

De personlighetsmässigt problematiska är de individer med yttre reaktioner som är föga 
framträdande eller de som hakar upp sig i någon av faserna. Oftast visar dessa sig då de 
tränger undan sina reaktioner. Cullberg (a.a.) hävdar att dessa personer behöver signifikant 
längre tid än de övriga att komma åter i de vanliga livsfunktionerna. Han menar att detta är 
rimligt då de psykiska energierna i mycket går åt att hålla känslorna undan- eller bortträngda.   

 
 
3.2  Systemteori och nätverksperspektiv 

Den föregående kristeorin utgör den största delen av studiens teoretiska referensram då den 
innefattar det mesta som anses av relevans för undersökningen. Det som däremot anses vara 
mindre framkommande i den teorin är människans nätverk och det system som hon befinner 
sig i och som påverkar hennes reaktioner. Nätverksperspektivet kommer dock att redovisas i 
kortfattad form då avsikten är att endast komplettera kristeorin utifrån detta perspektiv.  
 
Utgångspunkterna för arbetet med barn, familj och nätverk är många. Ett exempel på dessa är 
att ha en sammanhangssyn/systemiskt tänkande, vilket innebär att människor påverkar 
varandra i ett ständigt samspel genom sammanhang (Elf & Graphult, 2003, s. 65). Det innebär 
att man inte kan se människan som en isolerad varelse, utan måste se henne som en del av ett 
system eller nätverk, vilka hon både påverkar och påverkas av.  Enligt Marklund och 
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Klefbeck (1986) är det omöjligt att inte ha ett nätverk. Bakom varje person – eller snarare runt 
varje person finns ett nätverk, vare sig personen ifråga känns vid det eller inte (s. 14).  

Att arbeta med människor i kris, har ofta sin utgångspunkt i det s.k. nätverksarbetet som 
innefattar både systemteori och nätverksperspektiv. Detta beror möjligen på att den 
krisdrabbade människan oftast bryter kontakterna i sitt nätverk då hon låser sig fast i sin 
problematik. Detta stärks av forskningen som behandlar hur nätverksarbetet med krisdrabbade 
människor kan se ut. Dessas problematik är inte sällan svårigheter att fungera socialt (Se Elf 
& Graphult, 2003; Persson, 1995).  

Systemteorin är enligt Elf och Garphult (2003, s. 66) en av de viktigaste grundläggande 
teorierna som vägleder de som arbetar med nätverksinriktade metoder. Den hjälper att förstå 
och beskriva relationer i ett nätverk, hur olika delar påverkas av och påverkar varandra i en 
ständig process.  

Den som utvecklat den utvecklingsekologiska systemteorin är Urie Bronfenbrenner 
(1979). Utgångspunkten för denna teori är fyra system som människan enligt Bronfenbrenner 
(a.a.) ingår i. Dessa system är micro, meso, exo och macrosystem. Microsystem är de 
naturliga närmiljöerna som individen befinner sig i, som exempelvis familj, släkt, skola eller 
arbete. Ett barns utveckling är beroende av dess kontakt med de övriga i familjen, som utgör 
barnets microsystem. Denna relation påverkas i sin tur av familjemedlemmarnas relationer 
med andra system (Andersson, 1982 s. 45).  

Mesosystem är de system som utgörs av relationerna mellan de olika microsystemen och 
som påverkar individens situation. De senaste kan inte isoleras från varandra och en individs 
utveckling sker i förhållande till alla microsystem som hon ingår i (a.a.) 

Exosystem är de närmiljöer som individen inte har direkt kontakt med men som ändå 
indirekt kan påverka hennes utveckling (Bronfenbrenner, 1979 s. 237). I detta system ligger 
fokus i första hand inte på de aktiviteter, roller och relationer som individen kommer i direkt 
kontakt med. Det ligger snarare på hur samhällsinstitutioner, förhållanden och faktorer utanför 
individens närmiljö trots allt påverkar utformningen och det konkreta innehållet i 
aktiviteterna, rollerna och relationerna (Andersson, 1982 s. 48).  

Macrosystem är den övergripande nivå som utgörs av förhållanden i det omgivande 
samhället och som påverkar individens verklighet. Hit hör exempelvis politiska beslut som får 
konsekvenser på utformningen av vardagen. Enligt Andersson (a.a.) kan man säga att de ger 
vissa ramar och förutsättningar för faktorer på underliggande nivåer att verka inom (s., 50). 
 
Nätverksperspektivet intresserar sig för det större sammanhanget runt individen och förstår 
individens situation utifrån hur det sociala nätverket ser ut. Det är troligen därför av värde att 
vid arbete med krisdrabbade människor ta med deras nätverk i beräkningen. Detta eftersom 
den krisdrabbade tros även vara upptagen med sitt nätverks tillstånd samtidigt som hon själv 
befinner sig i krisläge (Se Hessle, 1995). Det är även av vikt att studera individens brutna 
kontakter med sitt nätverk, då forskningen visar att ett gott nätverk kan vara till hjälp för att 
lösa människors problem i form av missbruk osv. Människor i sådana eller liknande 
situationer väljer oftast, enligt Hessle (a.a.) personer som ger henne en känsla av egenvärde 
och respekt samt människor som hon kan dela med sig och ha en ömsesidig kontakt med. Det 
framkommer i Hessles (a.a.) undersökning, att ju bättre kontakter en individ har med sitt 
nätverk, desto mindre blir hennes kris. Därför är fokus i arbetet med människor i kris oftast i 
hur man ska rätta de avbrutna kontakterna, vilket sker genom olika metoder och terapier, som 
exempelvis lösningsfokuserad metod och miljöterapi (Elf & Graphult, 2003).    
Speck och Attneave (1973) hävdar att människans sociala nätverk som exempelvis familj, 
vänner och grannar ofta tillgodoser de nödvändiga behoven hos varandra. Varje människa har 
ett nätverk på 40 till 50 personer vilka vid kriser bildar starka band med varandra dels för att 
stödja de drabbade och dels för att hjälpa dem att bemästra situationen (s.7).  
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3.3 Sammanfattning 

Den teoretiska referensramen redovisade två teorier, nämligen en kristeori och ett 
nätverksperspektiv. Enligt kristeorin kan en psykisk kris betraktas ur fyra sammanhängande 
aspekter:  

1. Den yttre reala händelsen. 
2. Händelsens psykiska representation inom individen, dvs. de specifika, ofta omedvetna, 

associationer som den väcker.  
3. Individens iakttagbara reaktioner 
4. Andra individers interaktioner med den krisdrabbade. 
Teorin lyfte även upp de fyra faserna i en kris, samt den drabbades reaktioner vid varje 

fas. Faserna är: chock-, reaktions-, bearbetnings- samt nyorienteringsfasen. Det finns två 
huvudtyper av reaktioner. Den ena är att den drabbade visar en del psykiska, till en grad 
”lämpliga” reaktioner på händelsen. Den andra är att den drabbade överdeterminerar. Det 
innebär att hon p.g.a. tidigare erfarenhet av en obearbetat kris, reagerar på ett ”onormalt” sätt 
på en den senare krisen.  

Nätverksperspektivet, som även innefattade systemteorin innebär att man inte kan se 
människan som en isolerad varelse, utan som en del av yttre system och nätverk vilka hon 
påverkar och påverkas av. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori framfördes 
med micro, meso, exo och macrosystemen.  

Kapitlet redovisade även olika system samt olika sociala relationer som människan är en 
del i. 
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4.  METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
4.1  Forskningsmetod 

I denna undersökning har valet varit att arbeta kvalitativt. Betoningen i denna metod ligger på 
att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening (Kvale, 1997, s. 13). Syftet är att beskriva och förstå de centrala teman 
som den intervjuade personen upplever och förhåller sig till. Undersökarens huvuduppgift är 
att förstå innebörden av vad den intervjuade säger (a.a. s. 34). Avsikten i denna undersökning 
var att genomföra intervjuer för att uppnå detta. På så sätt kunde personerna prata öppet om 
sina upplevelser och reaktioner. Det tolkades därmed av undersökaren med hjälp av 
forskningen och de valda teorierna.   
 
 
 
4.2 Litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen var att hitta forskning om kriser, krisers påverkan och effekter 
på de drabbade samt om krishjälp och återhämtning efter ett kristillstånd. Fokus i sökningen 
var främst på traumatiska kriser och krig. Detta för att studien har sin utgångspunkt i dessa 
områden.  

Sökningen gjordes, utöver det svenska materialet som hittades, på engelskspråkigt 
material. Den gjordes även på det som handlade om specifika krisers påverkan som 
exempelvis diskotekbranden i Göteborg år 1998.  

De ställen som sökningen gjordes på var Libris, Artikelsök, Social Services Abstract, 
Sociological Abstracts, PsycINFO, Google samt Stockholms Universitets bibliotekskatalog. 
Dock hittades inte alltid vad undersökaren exakt var ute efter på dessa ställen.  

De sökord som användes var: kris, krig, krisstöd, kristerapi, kristeori, katastrof, trauma, 
disaster, human behavior, reaction, hanteringsstrategi. Dessa ord användes fristående samt i 
kombination med varandra.  

Litteraturtips hittades även i referenserna på det material som tidigare hade erhållits.  
 
 
4.3 Urval av intervjupersoner 

Fem kvinnor som under sommaren 2006 vistades i Libanon och upplevde kriget där 
intervjuades i denna undersökning.  

Undersökningens syfte var att lyfta upp intervjupersonernas egna upplevelser av kriget 
samt deras egna återhämtningsprocesser. För att syftet skulle besvaras på bästa sätt valdes 
endast de personer som ansåg sig själva ha hamnat i psykisk kris på grund av kriget. För att få 
tag i dessa personer användes det så kallade bekvämlighetsurvalet och de som kunde tänkas 
vara aktuella för undersökningen kontaktades via telefon. Urvalet avgränsades till kvinnor för 
att studien på så sätt lättare kunde hålla sig till den bestämda tidsramen. Det skulle annars vara 
en ännu utvidgad studie om både män och kvinnor var föremål för undersökning och det 
skulle därmed kräva längre tid, vilket inte var tillgängligt.  

För att få tag i intervjupersonerna gick jag genom två vägar. Den första var att själv söka 
upp intervjupersonerna och den andra var att söka upp dem genom en tredje person. I början 
frågades två personer genom en tredje person om de skulle vilja delta i undersökningen men 
de tackade nej då de menade att de inte hamnade i psykisk kris p.g.a. kriget. Dessa två 
personer bodde i Stockholm. Därefter hittades fyra respondenter genom en tredje person i 
Göteborg, som ringde upp respondenterna och frågade om de skulle vilja delta i studien De 
ställde upp och deras psykiska tillstånd efter kriget ansågs kunna besvara studiens syfte. Den 
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femte respondenten sökte jag upp själv efter att jag av slumpen fick veta att hon drabbades av 
psykisk kris efter sin resa till Libanon.    

 
 
4.4  Presentation av intervjupersonerna 

Samtliga intervjupersoner är svenskar som ursprungligen kommer från Libanon. De kommer 
från södra Libanon men tre av dem befann sig i Beirut under kriget. Samtliga respondenter 
blev evakuerade, under olika tider och genom olika vägar, med hjälp av det svenska 
utrikesdepartementet (UD). En del av dem blev evakuerade med bussar till Syrien och de 
andra evakuerades med båtar till Cypern, för att därefter flyga till Stockholm. Endast en 
respondent var tvungen att flyga till Malta och därifrån till Stockholm där hon bor. De andra 
fyra bor i Göteborg.  

De fingerade namnen för intervjupersonerna är: Jasmin, Maryam, Leila, Nor och Leila.  
Alla respondenter är kvinnor över 25 årsåldern och har barn som också var med i Libanon 

under kriget. Både Maryam och Leila hade sjuka barn som ständigt behövde medicin.  
Samtliga har drabbats av kriget genom att ha förlorat släktingar, bekanta eller materiella 

ägodelar såsom egna hem.  
Alla, förutom Maryam, har upplevt ett krig tidigare, nämligen Israels ockupering av 

Libanons mark år 1982. 
Namnen på intervjupersonerna som nämns i denna studie är fingerade namn.  

 
 
4.5 Intervjuernas genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes sammanställdes en intervjuguide med halvstrukturerade 
frågor till alla intervjupersoner (se bilaga). Respondenterna ringdes upp innan 
intervjutillfällena och fick information om uppsatsens syfte, hur materialet skulle bevaras, 
frivillighet och sekretess.  

Alla intervjuer genomfördes per telefon då fyra av respondenterna bodde utanför 
Stockholm. Det var av bl.a. p.g.a. tidsmässiga och ekonomiska skäl nästan omöjligt att åka till 
Göteborg flera gånger för att intervjua respondenterna. Annars skulle fallet vara sådant att 
intervjun med respondenten som bor Stockholm skulle genomföras genom direktkontakt, och 
med de andra respondenterna genom telefonsamtal. Olika sätt att genomföra intervjuerna på 
kan påverka uppsatsens validitet och reliabilitet. Valet blev därför att spela in telefonsamtalen 
på datorn för att sedan transkribera det till skriven text. Detta samtyckte intervjupersonerna 
till. Varje intervju tog mellan 30 till 60 minuter att genomföra.  

Språket på intervjuerna var arabiska, då respondenterna menade att de på så sätt kunde 
uttrycka sig tryggt och öppet.   

 
 

4.6 Bearbetning samt analys av data 

Enligt Kvale (1997) finns det fem olika metoder för bearbetning och analys av data. Dessa är 
narrativ strukturering, meningskoncentrering, meningskategorisering, meningstolkning samt 
att skapa mening genom ad hoc-metoder. Resultatet för denna undersökning redovisades 
genom meningskoncentrering, narrativ strukturering samt meningstolkning. Den första 
metoden betyder att de meningar som intervjupersonerna uttalat pressas ihop i några få 
meningar. Större intervjutexter reduceras till korta och koncisa formuleringar. 
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Narrativ strukturering innebär att en text organiseras tidsligt och socialt för att avslöja sin 
mening. En narrativ analys försöker skapa en sammanhängande historia av de många 
händelser som rapporterats under intervjun.  

Meningstolkningen går utöver struktureringen av de manifesta innebörderna i en text till 
djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten. Kontexten för tolkningen av ett 
uttalande kan utgöras av hela intervjun eller av en teori.   

Det är dessa tre metoder som var till grund för bearbetningen och analysen av materialet 
(a.a. s. 174). I arbetet har resultat och analys skiljts ifrån varandra, så att resultatet redovisas 
för sig och analysen kommer efter det.  

 
 
4.7  Etiska aspekter 

Denna studie har sin utgångspunkt i en tragisk händelse som skedde endast några månader 
innan dess intervjuer genomfördes. De personer som var föremål för undersökning hade 
hamnat i psykiskt kristillstånd p.g.a. deras traumatiska upplevelser. Det visade sig att de inte 
hade återhämtat sig helt efter krisen då andra omständigheter ständigt aktualiserade den. Detta 
innebar att de var mer påverkade av det de berättade än vad de annars skulle ha varit om 
intervjuerna genomfördes när de hunnit arbeta sig igenom sina respektive kriser.  

Denna undersökning tog hänsyn till detta och därför har känsliga frågor så långt som 
möjligt undvikits. Intervjupersonerna fick även veta att de inte var tvungna att svara på någon 
fråga som de tycker är känslig eller provocerande.  

Intervjupersonerna fick också kännedom om studiens sekretess för att kunna prata med 
mer trygg- och öppenhet.  

 
 

 
4.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig en undersökning är. Hög reliabilitet innebär att måttet är 
stabilt och inte störs av variationer i tid, plats, intervjuare osv. (Kvale, 1997, s. 208; Larsson, 
2005, s. 66). Låg reliabilitet kan orsakas av exempelvis ledande frågor eller att utskriften inte 
stämmer med intervjuerna. Däremot höjs reliabiliteten om undersökaren under intervjun 
ställer följdfrågor för att klargöra meningen i de relevanta aspekterna av svaren (a.a. s. 134).   

I denna studie har ledande frågor så långt som möjligt undvikits. Följdfrågor har hela tiden 
ställts och förklaringar söktes direkt av intervjupersonen vid oklara svar.  

Något som kan ha påverkat studiens reliabilitet är att intervjuerna genomfördes på 
arabiska och översattes därefter till svenska. Detta innebär att de citat som studien framför 
inte är intervjupersonernas ordagranna uttalanden. Översättningen är också en tolkning av 
meningarna och kan påverka studiens validitet och reliabilitet. 
 
En studie med låg reliabilitet har i allmänhet också låg validitet (Larsson 2005, s. 294). 
Validiteten svarar på frågorna om informationen i en undersökning har något värde och om 
den är giltig. Enligt Kvale (1997) menas med validitet att man har undersökt det man avsett 
att undersöka (s. 85). Intervjuernas validitet beror på intervjupersonens tillförlitlighet och på 
kvaliteten i själva intervjuandet. Intervjuernas kvalitet i sin tur höjs enligt Kvale (a.a. s. 214) 
när undersökaren ifrågasätter och ständigt kontrollerar den erhållna informationen. Frågan om 
vad som utgör en valid översättning från talspråk till skriftspråk ligger bakom valet av 
språkform för utskriften (a.a.).  

Denna undersökning anses har svarat på det den avsåg att undersöka. Resultatet svarar på 
syftet och de frågeställningar som studien ställde. Dessutom genomfördes intervjuerna på ett 
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sätt som höjde deras validitet. Följdfrågor och ständiga ifrågasättningar av vad 
intervjupersonerna menade med sina svar framkom tydligt i intervjuerna.  

När materialet översattes från arabiska till svenska har undersökarens egen tolkning så 
långt som möjligt undvikits. Dock gjordes ingen ordagrann översättning av data, då dess inre 
mening i så fall skulle ändras totalt.  
 
En fråga som ständigt ställs till intervjuundersökningar är om resultaten är generaliserbara. 
Med generalisering innebär att resultatet i en undersökning blir likadant i andra 
undersökningar som studerar likadana situationer. Det fanns olika samhällsvetenskapliga 
skolor vars mål var att skapa lagar för det mänskliga beteendet som kunde generaliseras 
universellt. Andra skolor poängterade däremot varje persons unikhet (Kvale, 1997 s. 209).  

I denna studie var syftet att redovisa några personers upplevelser och uppfattningar om 
sina verkligheter, snarare än att generalisera resultatet. Det är dessutom svårt att generalisera 
när man undersökt få intervjupersoner, därför anser jag inte att fem personer räcker för att 
resultatet i den här undersökningen ska anses vara generaliserbart.   
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5. RESULTAT  

Resultatet kommer att ha sin utgångspunkt i tre teman, nämligen: krisens orsaker, andra 
reaktioner och återhämtning samt tillstånd idag.  

Det första temat behandlar respondenternas kriser som orsakades av kriget. Det andra 
temat redovisar de drabbades reaktioner under och efter kriget. Det tredje temat redovisar 
respondenternas återhämtningsprocesser samt deras tillstånd när intervjuerna genomfördes, 
några månader efter eldupphöret.  

 
 
5.1 Krisens orsaker  

Det har visat sig att det fanns olika orsaker bakom att respondenterna ansåg sig har hamnat i 
kristillstånd i samband med kriget. Orsakerna är flera och olika och ingen specifik händelse 
kunde pekas ut som en utlösare av krisen. Respondenterna talade om många händelser som de 
upplevde under sina vistelser i Libanon och som påverkade deras respektive psykiska 
tillstånd.  

I det följande kommer en del faktorer som enligt intervjupersonerna ledde till deras kriser, 
att framföras, uppdelat i två teman.  
 

5.1.1 Krisens allmänna orsaker 

Att ha upplevt det oförväntade kriget var den främsta orsaken bakom att respondenterna 
hamnade i kris. De upplevde olika händelser och orsakerna till deras kriser var därmed olika. 
Att höra och se bomberna samt konsekvenserna av dessa var en orsak av många.  
 
Jasmin sade att hon blev glad över att Hizbollah fångade två israeliska soldater för att göra ett 
utbyte mellan dem och de libanesiska fångarna hos Israel. Hon sade att hon visste att Israel 
skulle reagera, men trodde aldrig att det skulle bli ett krig.  
 

Alla var glada (när de israeliska soldaterna fångades). Vi förväntade oss att något skulle hända, men visste 
inte vad; säkert som vanligt: att Israel t ex bombar elverken i landet och några broar och sedan tar det slut. 
(Jasmin)  
 

De andra respondenterna talade också om att kriget var oväntat. Nor hävdade att detta skapade 
rädsla och oro. Hon sade att hon och hennes barn såg krigsplanen bomba i deras närhet, men 
att de i början inte tog detta på allvar.   
 

De första 3-4 dagarna var det ganska normalt. Barnen tyckte att det var spännande att se bomberna falla då 
de tänkte på fyrverkerierna i Sverige. De stod på balkongen för att se, men några dagar senare började 
situationen bli allvarlig och alla blev rädda; några grät och andra flydde. Då började barnen känna att det var 
allvarligt /…/ Vi trodde att det var oseriöst och att det snart skulle sluta. Ingen hade tänkt sig att det skulle 
bli så. (Nor) 
 

Detta kan tolkas så att det var krigets intensitet som skapade oro och kris snarare än själva 
konflikten mellan Israel och Libanon. Om inte kriget utvecklades till det som det utvecklades 
till skulle det möjligen inte lämna de spår som det lämnade på respondenterna.    

 
Det visade sig att intervjupersonerna drabbades av många av krigets händelser. Två av de tre 
respondenterna som bodde i Beirut flydde till andra ställen. Trots att dessa var någorlunda 
lugnare områden så har ingen skillnad upplevts av respondenterna då de kunde höra, se och 
föreställa sig allt som hände på de utsatta områdena.  
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I det följande lyfts respondenternas berättelser om sina upplevelser fram: 
 

Precis den natten ( den första) började bombningen på allvar. Vi bodde nära Almanar Televisionen1 och där 
bombades det som mest. Det bombades, bombades och bombades när vi var hemma. (Leila) 
 

Denna händelse fick Leila att samma dag gömma sig i källaren tills dagen därpå för att sedan 
fly till ett mindre utsatt ställe i Beiruts västra del.  

Jasmin däremot uttryckte vilka spår bomberna och krigsplanen lämnade på henne. Kriget 
fick henne att förlora hoppet att överleva och hon kände ständigt att raketerna när som helst 
skulle kunna nå henne och hennes barn:  
 

Det värsta var krigsplanen som inte lämnade oss en enda sekund. De lät så mycket att vi kände att våra 
huvuden nästan skulle spricka. Det förfärliga var att när raketer kastades under kriget år 1982 brukade de 
komma in i en lägenhet och möjligen skada eller döda ett antal personer. Idag rasar hela huset. Jag tänkte att 
var jag än gömmer mig så kommer jag och mina barn att dödas om huset blir bombat. Sista veckan tappade 
jag hoppet att överleva kriget och se min man och min syster. (Jasmin) 
 

Hon berättade även att hela huset brukade skaka när bomber föll i närheten. Även Sara 
hävdade detsamma och hon berättade om andra händelser som hon drabbades av.   
 

Huset skakade på grund av bomberna som föll i området /…/ Vi brukade se hur krigsplanen bombade /…/ 
En dag åkte jag en bil av typen Jeep. Framför mig på samma väg åkte en annan bil av samma typ med 
människor i. Den blev bombad av Israel framför mina ögon och det var fruktansvärt. Jag tog i min sons hand 
och började springa på gatan som en psykiskt skadad människa. (Sara) 

 
Kriget ledde till att respondenternas förväntningar om en rolig och glädjefylld sommar inte 
uppfylldes. De pekade på hur svårt det var att de inte kunde ha en rolig semester som de hade 
planerat att ha: 

 
Jag åkte till Libanon med mycket saknad och ville se min familj och mina vänner men kunde inte se dem. Vi 
saknar ju dem vi tycker om och det är jättesvårt att inte se dem. (Sara).  
 

Detta kan tolkas så att det inte endast är krigets händelser i form av bomber och attacker som 
skapar kris utan även att den drabbade inte kan uppfylla sina förväntningar, som krig ofta 
leder till, kan göra det.  
 

5.1.2 Krisens specifika orsaker 

I föregående deltema redovisades allmänna orsaker till kris, som drabbade respondenterna. I 
det följande är utgångspunkten en del specifika händelser och upplevelser som låg bakom 
respondenternas respektive kriser. Oron över egna barn och anhöriga var något som för 
respondenterna skapade mycket psykisk påfrestning.  

Båda Maryam och Leila är mammor till sjuka barn. Detta innebar att de behövde särskild 
omsorg och att deras hälsotillstånd försämrades på grund av kriget och dess verkningar. Det 
var för mammorna en svår upplevelse.  

Det var dock inte endast de sjuka barnen som, för mammorna, orsakade oro och 
påfrestning. Samtliga respondenter talade om att det var ett stort ansvar och ett problem att ha 
med sig barn under krig för att de hela tiden var oroliga för dem:  

 

                                                 
1 Almanar är namnet på en privat TV kanal som ägs av Hizbollah. Dess centralbyggnad i Beirut blev två dagar 
efter krigets början bombarderat av Israeliska krigsplan 
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Jag var inte rädd, men när jag såg hur min dotter, som är 12 år gammal, brukade sitta på golvet och gråta, ja 
det går inte att beskriva, jag lovar. Mina barn blundade ögonen och stängde öronen mitt på dagen och satt i 
hörnet och grät. Nej det går aldrig att glömma. (Nor) 
 

Nor gjorde en jämförelse med ett tidigare krig som hon hade upplevt år 1982. Hon pekade på 
skillnaden mellan att då ha varit ung och ansvarsfri och att hon idag hade ett ansvar gentemot 
sina barn, vilket försvårade situationen.    
 

… men då var jag ung, nu är jag inte det längre/…/ denna gång hade jag ett ansvar för en familj, till skillnad 
från förra kriget /…/ Jag och min man kände det som ett stort ansvar. Båda tittade på varandra hela tiden och 
han frågade mig var 2-3 minut: Var är barnen, räkna dem, trots att han såg dem bredvid mig. (Nor) 
 

Även Leila och Jasmin pratade om ett tidigare krig som de hade upplevt. Leila tros ha påmints 
mycket om det då hon i intervjun flera gånger nämnde vilka minnen hon kom ihåg p.g.a. det 
hon fick uppleva under sommaren 2006.  
 

Kriget påminde mig om det tidigare krig som jag upplevt /…/ Det var 22 år sedan så jag hann glömma det 
men nu påminde detta krig mig om förra kriget och fick mig att må dåligt. (Leila) 

 
Jasmin sade att hon var rädd att förlora sina barn under kriget, men att hon såg att de inte alls 
var rädda:  
 

Jag fick nästan ett hysteriskt anfall för att jag var rädd att förlora mina barn. Jag såg sedan att jag var orolig 
för dem men att de inte var rädda. (Jasmin) 
 

Jasmins och Leilas uttalanden om sina upplevelser av ett tidigare krig kopplades med deras 
oroligheter över sina egna barn. De pratade om svåra minnen som de själva hade upplevt och 
kom sedan direkt att prata om sina oroligheter över sina barn. Detta kan tolkas så att minnet 
av det tidigare förvandlades till att oroa sig för att barnen ska uppleva samma tragiska 
händelser. Trots oron hävdade Leila, liksom andra respondenter, att hon gjorde sitt bästa för 
att gömma sin egen rädsla för barnens skull.  
 

Jag glömde då bort mitt problem, min rädsla, mina minnen, det enda jag tänkte på var hur jag skulle få mina 
barn att acceptera det som hänt /…/ Jag visade dem att jag var stark för att de också skulle bli starka. (Leila)  

 
Det har även visat sig att det inte endast var rädslan över egna barn som orsakade kris, utan 
även oron över egna familjer eller vissa för respondenterna viktiga personer.  

Sara talade exempelvis om hur svårt det för henne var att ha tappat kontakten med andra 
personer i hennes ”storfamilj”.  

 
Vi är en familj med starka band emellan. Det var svårt att jag inte kunde ha någon kontakt med de andra 

under kriget och kunde därmed inte veta hur de hade det. (Sara) 
 
Dessutom sade hon att hon påverkades mycket av hur en äldre man, som hon bodde hos när 
hon flydde från Beirut, reagerade när han fick veta att hans son, som han trodde var död, var 
vid liv. Det var något som berörde henne mycket.   
 

Han grät i ca två timmar för han var chockad. Han var glad, men mycket chockad. Alla vi andra började 
därmed också gråta. (Sara) 

 
Sara konstaterade även att en fördel i krig är att banden människor emellan stärks. Hon 
hävdade att hon byggde upp nya relationer under kriget, vilket också var till hjälp i hennes 
bearbetningsprocess:  
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Kriget har sina för- och nackdelar. Man förlorar och tappar kontakten med människor men ändå så träffar 
man andra som blir som ens egen familj, man har samma kris, samma sorg. (Sara) 

 
Detta har även andra respondenter pekat på, vilket även kommer till en del att behandlas i 
nästa tema. Leila kände sig, liksom andra respondenter, orolig över alla människor och inte 
bara sin egen familj. Hon sade att hon tänkte mycket på hur andra hade det under kriget och 
hur de skulle klara sig när kriget var slut.  
 

Man har ju en familj .. även om man inte har en familj så har man vänner .. även om man inte har vänner så 
har man grannar .. även om man inte har grannar så har man landets befolkning .. det landet som man föddes 
i .. landet förstörs och man ser det framför sina ögon .. hela landet förstörs och det räcker. (Leila) 

 
Samtliga respondenter har haft materiella och/eller mänskliga förluster, orsakade av kriget.  

Maryam har utsatts för både materiella och mänskliga förluster. De materiella förlusterna 
bestod i sin sjuka dotters medicin som kostade 10.000 kronor och som förstördes p.g.a. 
elavbrott under kriget. Hon har även förlorat sin mans släktingar under kriget. Hon beskrev 
händelsen som en katastrof som påverkade henne hårt. Hon sade att det sättet som händelsen 
skedde på påverkade henne mycket då det var hemskt och väckte många frågor om varför allt 
detta hände med dem:  

 
Min mans farbror, hans fru, son och dotter, hela familjen mördades, israelerna sköt dem. Deras efternamn är 
Nasrallah (samma efternamn som Hizbollahs generalsekretare Hassan Nasrallah). Israelerna kom in i deras 
lägenhet och när de fick veta att de heter Nasrallah i efternamn sköt de dem alla. Och mannen (farbrodern) 
är gammal, han är 80 år. Det här var en katastrof faktiskt2. (Maryam) 

 
Att föreställa sig hur andra drabbats av kriget tros har påverkat en del respondenter mycket. 
De hemska sätten att dö på väckte starka känslor hos Jasmin. Hon har förlorat sina vänner 
under kriget. En hel familj, förutom ett av barnen dödades på ett enligt Jasmin förfärligt sätt.  
 

Att någon dör är svårt, men när man får veta att ett helt hus rasade över dem .. det är en scen man aldrig 
glömmer .. det är svårt .. svårt att glömma någon viktig för dig. (Jasmin) 

 
Saras frisör dödades under kriget och hon konstaterade att hans död utlöste negativa 
reaktioner. Hon uttryckte även att hon reagerade mycket på att andra människor förlorade sina 
hus och sina ägodelar. Hon sade att hon brydde sig mycket om andra och reagerade på att 
många människor behövde lida under kriget.  

Av detta visar det sig att det inte endast är egna förluster som påverkar människor negativt 
utan även hur andra människor drabbas av kriget. En respondent svarade på en fråga som 
ställdes om vilka förluster de drabbades av p.g.a. kriget med att säga: ”Allt som förstördes i 
Libanon, allt som hände där” (Leila) vilket kan tolkas så att hon såg det som drabbade andra 
människor som något som berörde henne.  
 
Det fanns även andra omständigheter som påverkade en del respondenter relativt mycket. 
Maryam och Nor hade innan sommaren 2006 inte åkt till Libanon på åtta år. De upplevde 
därför att det var mycket påfrestande att ha drabbats av en sådan händelse just det året de åkte. 
Nor konstaterade att hon kopplade kriget som bröt ut med en annan kris som inträffade åtta år 
tidigare då hon åkte till Libanon efter sju år i Sverige. Dessa två händelser under hennes bara 
två resor till Libanon på 15 år fick henne att bli rädd att åka dit igen för att inget liknande ska 
hända, trots att hon inners inne vill åka.  
                                                 
2 Denna händelse skapade debatt i de libanesiska medierna när den inträffade. En familj vars efternamn är 
Nasrallah blev dödat av israeliska soldater. Medierna hävdade att israelerna dödade hela familjen när de fick reda 
på att deras efternamn var densamma som Hizbollahs generalsekreterare Hassan Nasrallah. 
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Jag kopplade säkert ihop händelserna. Man är borta en hel period och sedan möter på något traumatiskt varje 
gång man åker dit.. Det påverkar mycket. (Nor) 
 

 
5.2 Sammanfattning 

Detta resultat visar att en traumatisk händelse som varar en längre period leder till kris som 
har sin utgångspunkt i olika orsaker. Dessa hänger ihop och har en gemensam nämnare, men 
är mycket mer än endast upplevelsen av bombning och attacker. Det är mycket annat som 
uppkommer i samband med krig som individen reagerar på och reaktionen har därmed olika 
former.  

Det som skapade kris för respondenterna (allt orsakade inte kris för alla) var olika 
faktorer. Dessa var främst att uppleva det oväntade, långa och allvarliga kriget. Trots att 
respondenterna förväntade sig att en konflikt skulle bryta ut, så överraskades de av krigets 
intensitet, vilket skapade stor kris för dem. De kände därmed att de när som helst var hotade 
till döds och en del förlorade även hoppet att överleva.  Kriget ledde även till att förväntningar 
och planeringar förblev otillfredsställda, vilket  påverkade respondenterna mycket.  

Intervjupersonernas oro över sina egna barn och anhöriga tros har varit mycket 
framträdande i respondenternas uttalanden. Detta ledde till att de trängde undan sina känslor 
för barnens skull.  

En del respondenter påmindes om andra krig och kriser som de hade upplevt tidigare. 
Detta i sig skapade inte mycket kris för de flesta, men det senaste kriget ledde till att 
respondenterna hade en rädsla för att deras egna barn skulle drabbas av något liknande. Andra 
människors svåra situationer kopplades till respondenternas egna kriser, även om de 
sistnämnda ibland inte befann sig i fara, som exempelvis när de återvände till Sverige.  
Respondenterna talade även om både mänskliga och materiella förluster som de drabbades av. 
 
 
5.3  Andra reaktioner  

En del faktorer som enligt respondenterna lett till att de hamnat i kristillstånd har redovisats. 
Dessa händelser som orsakade deras kriser var i vissa fall reaktioner också som i sin tur 
uppkom p.g.a. andra händelser. Det som bekräftar detta är exempelvis mammornas oro över 
sina barn, som var en viktig orsak till att de hamnat i kris. Denna oro var också en reaktion i 
sig som uppkom p.g.a. en yttre händelse.  

I det följande kommer andra reaktioner att redovisas. Dessa har ett klart samband både 
med orsakerna till kris och med respondenternas återhämtning och tillstånd idag, vilket 
kommer att redovisas i nästa tema.  
 
Samtliga respondenter berättade att de började reagera negativt först när de återvände till 
Sverige. Några förklarade detta med att de endast stannade i Libanon en kort period och hann 
därför inte reagera när de var där. Andra hävdade att de var tillsammans med anhöriga och 
vänner i Libanon som stödde varandra, men att de i Sverige är ensamma i sina sorger, som 
därmed blir större. En del sade även att deras oro över läget i Libanon var svårare än själva 
upplevelsen av händelserna.  

Att mammorna inte visade sin oro och rädsla framför sina barn ledde senare till psykisk 
påfrestning. För Nor ledde denna handling bl.a. till svårigheter att fungera socialt i Sverige.  

 
Det (de undanträngda känslorna) påverkade mig mycket när jag kom till Sverige. Jag stannade hemma i hela 

två månader och gick aldrig ut. (Nor)  
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De andra respondenterna, förutom Maryam, talade också om isolering. De uttryckte att de, 
under den första perioden, inte hade velat att gå ut hemifrån och träffa andra människor. Detta 
fortsatte minst en månad efter krigets slut.   

Maryam däremot var den enda som inte låste in sig hemma, utan valde att gå ut. Hon 
konstaterade att hon försökte ”fly” från att lyssna på de dåliga nyheterna genom att gå ut 
hemifrån:  

 
Jag brukade gå till skogen, bara gå där. Det är ju ingen som gör så… men jag gjorde det.. och jag brukade 
inte ta min mobiltelefon med mig för att ingen skulle ringa och fråga var jag var någonstans. Jag ville vara 
för mig själv. (Maryam) 

 
Samtliga respondenter berättade att de lyssnade på nyheterna om Libanon, vilket försämrade 
deras psykiska tillstånd. Händelserna som var på gång påverkade dem mycket och trots det 
valde de att ständigt lyssna på nyheterna. Dock hävdade en del, som exempelvis Leila och 
Maryam att de senare valde att göra andra saker för att slippa den påfrestning som nyheterna 
orsakade dem.  

 
Jag satt bara framför TV:n, ville veta vad som hände i Libanon. Jag brydde mig inte om barnen.. skrek på 
dem.. Jag var trött, trött, trött, ville bara veta vad som hände där. /…/ Jag brukade inte sova mycket. Så fort 
jag somnade på soffan framför TV:n så vaknade jag för att se det senaste nytt. (Leila) 

 
Respondenterna hävdade att de inte hade lust varken att äta eller dricka samt att de hade 
sömnsvårigheter och mardrömmar. Vissa reagerade även med bl.a. aggressivitet och skrik på 
barnen medan andra valde att istället tränga undan sina reaktioner. Maryam och Sara är av 
den andra typen. 

 
Nej.. Jag är mycket tyst. Jag är inte av den typen som skriker och gråter högt. (Maryam) 

 
En annan outtalad reaktion som uppmärksammades utifrån respondenternas beskrivningar är 
att de flesta överreagerar, ibland positivt och ibland negativt, på en del upplevelser. Det 
kristillstånd som de hamnat i p.g.a. kriget ledde till att de uppskattade en del händelser så 
mycket som de troligen inte skulle ha gjort om de befann sig i ett normalt tillstånd.  

Evakueringen från Libanon och omhändertagandet på vägen hem till Sverige innebar för 
de flesta respondenterna något som de aldrig kommer att glömma. Bemötandet av bl.a. 
personalen inom svenska räddningsverket, uppskattades mycket av respondenterna. 
Tacksamheten till Sverige var stor, trots att de flesta uttryckte att de innerst inne hade en vilja 
att stanna kvar i Libanon trots händelserna och att de inte velat att evakueras.   

Även i Libanon hade denna reaktion (att uppskatta det minsta lilla) uppkommit hos en del 
respondenter. Två av dem uttryckte sin glädje över att ha blivit varmt välkomnade av andra 
främmande libaneser när de flydde från sina byar för att gömma sig. Detta kan även ses ur ett 
annat perspektiv, nämligen att den krisdrabbade behöver värme och omhändertagande, och 
uppskattar det.  

Jasmin och Maryam berättade däremot om händelser som utlöste deras negativa 
reaktioner. Jasmin hävdade att hon reagerade negativt på att ha blivit dåligt bemött av en 
anställd på Arlanda. Hon reagerade på hans sätt att tala med henne vilket hon upplevde som 
förnedrande. Jasmin hävdade att han borde ha behandlat henne annorlunda för att hon inte var 
i ett normalt tillstånd efter kriget. Denna händelse verkar ha lämnat negativa spår på Jasmin 
då hon lade stor vikt vid den när hon talade om hur det gick för henne efter kriget. 

Maryam berättade om en annan händelse, men hon tror sig vara medveten om att hennes 
reaktion berodde på det psykiska tillstånd som hon befann sig i:  
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Ok, jag ska berätta varför jag grät när mina kollegor pratade med mig: Det var EM i Göteborg samtidigt som 
det var krig i Libanon och Israel var deltagande. Detta provocerade araberna som försökte stå emot de 
israeliska spelarna. På jobbet började mina kollegor fråga varför araberna alltid måste förstöra. Jag blev 
jättearg och sade: Låt israelerna för en gångs skull uppleva det vi alltid fått uppleva. Varför reagerar ni 
endast när israelerna har det svårt men inte när vi har det ännu svårare? /…/ Jag kände att jag reagerade på 
ett sätt som kanske inte var så lämpligt. Om jag inte befann mig i en sådan situation att jag upplevt kriget 
skulle jag nog inte reagera så här. Jag skulle ha varit lite lugnare men jag kunde inte hålla mig. (Maryam) 

 
Detta kan innebära att den som drabbas av kris, kan reagera på ett möjligen ”ovanligt” sätt 
p.g.a. något som för henne känns som provocerande eller som påminner om det svåra som 
hon varit med om. Det behöver dock inte innebära att reaktionen alltid är en avvikande eller 
av omgivningen oaccepterad sådan.  

Maryams reaktion kan även ses utifrån ett annat perspektiv, nämligen att kriget ledde till 
att hon började älska Libanon mer och därför ansåg hon sig tvungen att försvara det när andra 
personer talade negativt om libaneserna eller positivt om Israelerna. Detta kan även stärkas av 
respondenternas uttalanden om att kriget orsakade mer kärlek i deras hjärtan till sitt hemland. 
Maryam, som är född och uppvuxen utanför Libanon, sade att kriget fick henne att numera 
känna sig som en del av sitt hemland, vilket enligt henne var en fördel med kriget. Även Nor 
och Sara konstaterade något liknande. Nor hävdade att hennes barn efter kriget började älska 
Libanon mer och lyssna på libanesisk musik. Jasmin i sin tur hävdade att hon har en ganska 
klar tanke om att det enda som kan hjälpa henne ur krisen är att hon åker tillbaka till Libanon. 
Allt detta skulle alltså kunna vara en förklaring till Maryams reaktion och även ett viktigt 
resultat i undersökningen, nämligen att kris även kan leda till en personlig utveckling eller till 
något som av den drabbade kan upplevas som positivt.   
 
Hittills har främst de ”negativa” reaktionerna redovisats men det har även uppkommit positiva 
reaktioner och uppfattningar som respondenterna hade om det som de drabbades av. Den 
positiva synen på en del traumatiska händelser eller på kriget i sin helhet verkar ha följt med 
respondenterna nästan hela tiden. Denna positiva syn tros ha haft en viktig roll i 
respondenternas bearbetningsprocesser.   

Kriget upphörde den 14 augusti 2006. Då var alla respondenter i Sverige och alla såg 
kriget som en seger för Libanon som kunde stå emot Israel och besegra det. En del pratade 
mycket om segern under intervjuerna och uttryckte att den förbättrade deras kristillstånd.  

Jasmin som förlorade sitt hem hävdade att hon inte blev ledsen när hon fick veta att huset 
rasade, utan hon skrattade av glädje för att hon uppfattade det som att hon offrat sin lägenhet 
för motståndet och Libanon3. Hon tros även ha haft en värdering; nämligen att det viktigaste 
för henne var att hennes land inte förlorar kriget mot Israel. 

 
Jag blev inte ledsen för att mitt hus rasade /…/ Visst påverkades vi mycket av kriget och jag gick ner 11 kg 
under en månad, men vi var ändå glada. Vi sade alltid: vi får inte förlora kriget, vi vill skydda vårt land och 
gör därför inget fel. (Jasmin) 

 
Även Sara uttryckte något liknande då hon hävdade att hon alltid hade en vilja att uppleva 
fred i världen, men att hon ändå ansåg att man inte ska ge upp och därmed förbli underordnad 
och nedtryckt. Hon sade även att hon inte skulle påverkas mycket om någon av hennes 
anhöriga dödades under kriget då hon skulle se det som att hon deltagit i att köpa landets 
frihet.  
 

Jag tänkte att även om jag förlorar min dotter eller någon av mina föräldrar så har jag offrat det för Hassan 
Nasrallah. (Sara) 

                                                 
3 Nasralla och Hizbollah blev för många symboler för landets motstånd och frihet, därför uttryckte många att det 
som de förlorade under kriget ansågs som ett offer för dessa eller som en del av frihetens kostnad.  
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Saras tillit till Nasrallah säger hon har hjälpt henne till en stor del.  
 

Vår tro på Gud hjälpte mycket. Jag litar på Hassan Nasrallah och kände därför att min kris var mindre /…/ 
Folk frågade mig hur jag orkade stå ut med händelserna i kriget och jag sa att min kärlek till Nasrallah fick 
mig att glömma allt. (Sara) 

 
Maryam talade om döden och hennes inställning till den. Hon framförde att de som dödades 
under detta krig var martyrer som kommer att leva ett glädjefyllt liv efter döden. Hon hävdade 
att denna inställning till döden hjälper henne att se positivt på den och därmed inte reagera 
negativt när den inträffar.  
 
 
5.4 Sammanfattning 

I den föregående delen framfördes respondenternas reaktioner. Ett viktigt resultat var att 
reaktionerna främst uppkom när respondenterna återvände till Sverige. Reaktionerna som 
personerna berättade om var bl.a. isolering, aggressivitet men också för en del tystnad och 
undanträngning av känslor.  
Det uppkom även positiva reaktioner i samband med och efter kriget. Respondenterna, en del 
mer än andra, hade en positiv inställning till många händelser under kriget. Detta kan 
förmodligen ha påverkat bearbetningen av det som de upplevt. 
 
 
5.5 Återhämtning samt tillstånd idag 

5.5.1 Bearbetnings- och återhämtningsprocessen 

Intervjupersonernas bearbetningsprocesser såg olika ut och nästan ingen är den andra lik. Det 
finns en del gemensamma drag men för det mesta vidtog respondenterna olika åtgärder för att 
arbeta sig igenom sina kriser. Även kommunerna har arbetat med frågan på olika sätt, då det 
framkom att en del kommuner sökte upp sina hemvändande genom att skicka brev till dem 
och berätta om de aktiviteter som de kunde erbjudas. Andra kommuner sökte inte upp sina 
invånare men hade sina POSOM-grupper i beredskap och väntade på att de drabbade själva 
skulle fråga om hjälp.  

Leila, Maryam och Nor blev uppsökta av sina vistelsekommuner för att bli hjälpta. Jasmin 
och Sara som återvände till Sverige senare, blev varken uppsökta eller deltog i någon 
kommunal aktivitet. Jasmin framförde att hon skulle ha tackat ja till hjälp om hon hade blivit 
uppsökt, medan Sara hävdade motsatsen då hon ansåg att hon kunde hjälpa sig själv på egen 
hand. Dessa två personer och Maryam arbetade sig igenom sina kriser på egen hand utan 
någon professionell hjälp. Nor däremot befann sig, när intervjun genomfördes, i nästan 
samma kristillstånd som hon hade befunnit sig i direkt efter krigets slut, vilket hon själv 
hävdade. Hon hade gått till psykolog en enda gång och valde därefter att inte fortsätta göra 
det.  

Leila var den enda respondenten som tackade ja till sakkunnig hjälp och valde att gå på 
det en längre period. Hjälpen var i form av samtalsgrupper för föräldrar som upplevde kriget. 
Barnen var med i den avsedda lokalen och hade möjlighet att uttrycka sina känslor genom att 
måla och rita. En kurator och annan sakkunnig personal var på plats och gav stöd och hjälp, 
hävdade Leila. Hon berättade även att hon i början inte hade viljan att delta, dels för att hon 
inte orkade och dels för att hon var beroende av att ständigt lyssna på nyheterna. Dock 
berättade hon att hon deltog i samtalsgrupperna för hennes dotters skull. Hon insåg att hon 
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borde ta hand om henne på bättre ett sätt, vilket hon inte kunde göra när hon var upptagen 
med sin egen kris. Leila hävdade att när hon gick en gång, så ville hon gå flera gånger. Hon 
kunde därmed se deltagandet i dessa grupper ur ett annat perspektiv.  
 

Jag blev jätteglad av att delta i gruppen. Visst satt vi med människor som hade upplevt samma tragiska 
händelser men vi kunde prata om våra upplevelser, leva oss in i andras situationer. Och barnen hade 
möjlighet att leka och måla. De började måla blod, pansarvagnar, krig och så. (Leila)  

 
I kapitlet om reaktioner framfördes att respondenterna inte hade lust eller ork att prata om sina 
upplevelser inför andra. Det var något som ledde till att Maryam och Nor, och i början även 
Leila, inte velat gå på kommunens aktiviteter. Maryam valde att istället avbryta sin semester 
och börja arbeta:  

 
Jag hade ingen tid att delta i samtalsgrupperna, och inte heller någon lust. De skulle fråga och diskutera det 
som hände och den första perioden ville jag inte prata om det /…/ Jag började jobba igen, för att undvika att 
sitta hemma och tänka på det som hände och lyssna på nyheterna. (Maryam) 

 
Maryam var alltså medveten om sin problematik och valde att bearbeta det på eget sätt. Hon 
hävdade att jobbet hjälpte henne glömma sin egen kris då hon blev upptagen med annat.  

Sara hävdade att hon efter en period blev medveten om att hon orsakade problem för sig 
själv när hon låste in sig i sin kris. Hon började därmed tänka och handla annorlunda för att 
arbeta sig igenom den. Hon berättade att Libanons seger, hennes tilltro till Gud och sig själv, 
och även hennes kärlek till Nasrallah var några faktorer som gav henne trygghet och en 
positiv känsla som hjälpte henne i hennes bearbetningsprocess.  
 

Jag behöver inte gå till en psykolog eller få hjälp. Jag litar mycket på Gud, det kommer endast att hända som 
han vill /…/ För mig räckte segern /…/ Min kärlek till Hassan Nasrallah fick mig att glömma allt. (Sara)  
 

Nor i sin tur förklarade varför hon inte velat fortsätta gå på samtal hos psykologen. Hon 
hävdade att det möjligen berodde på att psykologen endast talade svenska och att det var 
obehagligt att tala genom tolk. Dessutom sade hon att ansikte-mot-ansikte kontakt kändes 
ganska känsligt för henne. Nor gav dessutom en ytterligare förklaring: Att endast prata om 
krisen löser inga problem.  
 

Problemet är att man pratar och pratar men jag känner att det inte ger några resultat. Alla kan ju inte hjälpa 
mig. Kan ni hjälpa mig att hämta mina föräldrar till Sverige? Kan ni hjälpa mig att åka till Libanon nu? Kan 
ni hämta mina grejor som jag lämnade där? Nej det kan ni inte. (Nor) 

 
Fallet kan ha varit det att respondenterna upplevde krisen som stor nog för att lösas genom 
samtal. En tolkning kan även vara att kommunens stöd, erbjöds under ett tidigt stadium, då 
respondenterna inte hade lust att prata om sina upplevelser. Detta stärks av Leila som sade att 
hon levde en svår tid när kriget var på gång och hade därför ingen lust att delta i några 
aktiviteter:  
 

Det var bra att vi kunde delta, men ibland har man ingen lust att göra det som är bra. Vi levde ju i en svår 
tid. Hur ska jag gynnas och ha kul medan andra människor dör och husen rasar över dem? (Leila) 

 
Detta visar ansvarskänslan som respondenterna hade gentemot sina anhöriga och bekanta i 
Libanon. Leila berättade att kommunerna i Göteborg erbjöd alla libanesiska familjer en resa 
till Skara Sommarland (Ett tivoliliknande ställe). Hon hävdade att resan inte blev av innan 
eldupphöret. Detta för att de inte kunde ha kul medan andra dog. Leila, Nor och Maryam 
berättade att de följde med på resan och alla tre sade att de haft en positiv erfarenhet av den. 
Den påverkade både dem och barnen positivt, hävdade de.  
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Utöver det professionella stödet som erbjöds så talade alla respondenter om stöd och hjälp 
som bekanta, vänner och kollegor erbjöd.  
 

De kom hem till oss, hälsade på och hjälpte oss mycket. (Leila) 
 
I en del uttalanden har hopp, som exempelvis att det ska bli fred och att det ska vara möjligt 
att återvända till Libanon, uppmärksammats. Det är något som bl.a. hjälpte Sara och Jasmin.  
 

Jag är inte av den typen som mår bra av att prata om mitt problem. Det som får mig att må bra är hoppet att 
åka tillbaka till Libanon. (Jasmin) 

 
Detta kan jämföras med Nors uttalanden om att det som löser problemet är en yttre händelse, 
och inte att endast prata om det.   
 

5.5.2 Försvårande omständigheter 

Respondenterna talade om olika omständigheter som hjälpte till eller försvårade deras 
bearbetningsprocesser. Det framkom även olika sätt att arbeta sig igenom och hantera deras 
respektive kriser.  

Oroligheterna i Libanon, som fortsatte även efter krigets slut var för samtliga respondenter 
något som försvårade bearbetningsprocessen. De hävdade att de var (och är) oroliga över sitt 
ursprungslandland och ställer ständigt frågan: Vad kommer att hända i framtiden? 

 
Idag mår jag bättre, men är inte helt normal. Det finns saker som fortfarande påverkar mig: Situationen i 
Libanon, den gör mig orolig. (Maryam) 

 
Nor talade också om att den oroliga politiska situationen i Libanon efter kriget gör henne 
mycket orolig och påverkar henne mycket. Hon, liksom Jasmin är även oroliga över att 
anhöriga skadas av de kvarlämnade bomberna som sprängs så fort någon råkar nudda dem.  
Fallet kan också vara det att det kristillstånd som respondenterna fortfarande befinner sig i 
kommer att fortsätta så länge situationen i Libanon är orolig i deras ögon.  
 

5.5.3 Tillstånd idag 

Nästan alla respondenter uttryckte att de mådde bättre idag (när intervjuerna genomfördes) 
jämfört med den första perioden efter kriget. De hävdade att de inte kan glömma kriget men 
att de inte reagerar lika negativt om de påminns om det.  
 

Jag kan inte säga att jag mår helt bra idag, men mycket bättre än förut. Jag kommer och går, skrattar och 
skojar och gör vad som helst, men jag mår inte helt bra. (Leila) 

 
Det har visat sig att de flesta respondenterna hanterar sina tillstånd idag på någorlunda lika 
sätt. De försöker lugna ner sig, tänka på något annat roligt eller ha ett hopp som de vill ska 
hända. Det gör dem lugnare och hjälper dem att leva vidare, hävdade de.   
 
 
5.6 Sammanfattning 

Detta resultat behandlade tre aspekter, nämligen de omständigheter som försvårade 
bearbetningsprocessen, respondenternas respektive återhämtningsprocesser samt deras 
psykiska tillstånd idag.  
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Det som enligt respondenterna försvårade bearbetningsprocessen och orsakar kris än idag 
var och är situationen i Libanon efter krigets slut.  

Respondenterna talade om olika sätt att arbeta sig igenom sina respektive kriser. Endast en 
av dem tackade ja till sakkunnig hjälp som även hade erbjudits till två andra respondenter. De 
andra intervjupersonerna vidtog egna åtgärder för att återhämta sig och vissa hann arbeta sig 
igenom sina respektive kriser snabbare än andra.  

Att inte ha velat dela med sig egna upplevelser var ännu en försvårande faktor, som också 
ledde till att respondenterna tackade nej till mycket av det stöd som de erbjöds av andra.  
Respondenternas tillstånd idag är olika, men gemensamt för de flesta är att de känner sig i 
bättre psykiskt tillstånd. Dock känner de sig fortfarande oroliga över sitt ursprungslands 
framtid, vilket för dem medför allvarliga psykiska påfrestningar.  
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6. ANALYS 

Undersökningens resultat delades in i tre teman. Det första temat behandlade det som 
orsakade intervjupersonernas respektive kriser. Det andra temat redovisade respondenternas 
reaktioner i samband med och efter kriget och det tredje temat handlade om respondenternas 
bearbetningsprocesser samt deras psykiska tillstånd idag.  

Följande kapitel avser att analysera resultaten utifrån den teoretiska referensramen som 
denna uppsats innefattar. Detta kommer att göras i form av att väga resultatet mot teorierna, 
för att lyfta upp vad som överensstämmer med dem och vad som inte gör det. 

Kapitlet kommer att vara delat i tre delar där varje tema i resultatet analyseras för sig.  
 

 
6.1 Orsaker till kriser 

Enligt respondenternas uttalanden var kriget en oväntad händelse som överraskade dem. Det 
ledde till att de inte på något sätt kunde skydda sig mot dess hot. En del förlorade hoppet vid 
att överleva då vem som helst kunde drabbas av attackerna och många människor dödades 
varje dag. Det var något som enligt respondenterna skapade kris och psykisk påfrestning.  

Detta kan stärkas av Blomgrens konstaterande (1984, s. 48) att ett hot som man inte kan 
försvara sig mot skapar en pressande situation. Cullberg (2006, s. 15) hävdar något liknande 
då han skriver att en traumatisk kris är en oväntad eller plötslig yttre händelse av sådan art att 
vi upplever hela vår fysiska existens, vår sociala identitet, vår trygghet och våra livsmål 
allvarligt hotade (a.a.). Han framför även att krigschock är en välkänd reaktion på en 
överväldigande upplevelse av dödsfruktan och kaos (2003, s. 135).  

Detta stärker därmed intervjupersonernas berättelser om varför de hamnade i kristillstånd.  
Dock är det av vikt att nämna att en del händelser upplevdes av respondenterna som rena 

katastrofer, medan andra händelser inte lämnade likadana spår på dem. Exempel på detta är 
att de flesta respondenterna hävdade att bland det som skapade kris var att deras planeringar 
och förväntningar om en rolig sommar i Libanon inte tillfredställdes. Detta kan, enligt 
Cullberg (1973, s. 4) förklaras med att en kris skapas utifrån hur den drabbade uppfattar en 
yttre händelse och inte utifrån dess storlek och kvalitet. Han (2006) hävdar även att ingen kan 
avgöra vad en traumatisk kris är för någon annan, då en kris kan upplevas som katastrof av 
den det berör men av omgivningen och samhället endast som en olycka. Shalit (1984, s. 38) 
hävdar i sin tur att olika personers olika reaktioner beror på deras perception och tolkning av 
situationen snarare än på situationens ”objektiva” kännetecken. 

Detta innebär att det därmed är irrelevant att ifrågasätta det som respondenterna ansåg var 
orsakerna bakom sina kriser, även om en del orsaker anses av mindre traumatisk innebörd 
jämfört med andra.  

Det framkom även andra händelser som för respondenterna skapade kris utöver 
angriparens attacker och bomber. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (1998:1, s. 15) måste 
krig betraktas som den svåraste krisen som kan drabba ett samhälle. Människor och 
samhällsfunktioner drabbas av dess verkningar, skriver rapporten. Detta innebär därmed att ett 
krig inte är en enstaka traumatisk händelse som leder till ett antal reaktioner, där observerande 
lätt kan peka ut orsak och verkan. Det är snarare en rad händelser med olika påverkande 
faktorer som därmed leder till olika reaktioner. Därför kan både stora och små händelser, som 
kriget orsakar, påverka de drabbades psykiska tillstånd mer än vad fallande bomber gör. Det 
stärks av Raundalen och Dyregrov (1993) som hävdar att barnen i London var mindre 
påverkade av bombanfallen under ett krig än av evakueringen ut på landsbygden, då det 
senaste innebar barnens separation från deras familjer.  
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Arvidsson (1984) hävdar att den drabbades reaktion beror på om hon är observatör, 
deltagande, etc. Resultatet i denna undersökning överrensstämmer inte helt med Arvidssons 
kommentar. Respondenterna reagerade mycket på hur andra människor drabbades och 
påverkades av kriget och inte endast på hur de personligen drabbades. Trots att en del flydde 
till lugnare områden så reagerade de på att det fanns andra människor som då fortfarande var i 
fara.  

Den system- och utvecklingsekologiska teorin samt nätverksperspektivet lyfter upp något 
som kan förklara respondenternas oro och rädsla över sina barn och anhöriga. Bronfenbrenner 
(1979) hävdar att människan är en del av fyra system. Exo och macrosystemet är två av dessa 
system och innebär att människan påverkas av och påverkar andra människor som hon inte 
har direkt kontakt med. Det är människor som hon anser sig berörd av även om hon inte 
känner dem personligen.  

Cullberg (1973, s. 4) lyfter även upp en liknande hypotes. Han konstaterar att en psykisk 
kris kan betraktas ur fyra intimt sammanhängande aspekter. En aspekt innebär att familjens, 
vännernas och arbetskamraternas etc. reaktioner på en händelse har en sekundär betydelse för 
den drabbade. Detta betyder att den drabbade påverkas av hur andra i sin omgivning reagerar 
på en händelse.  

Respondenternas oro över sina anhöriga och övriga drabbade är enligt forskningen och 
den teoretiska referensramen normala reaktioner och vanliga orsaker till kriser.  
 
Alla respondenter, förutom en, har upplevt ett eller flera krig tidigare. De har därmed 
erfarenheter av liknande kriser, vilket enligt Cullberg (2003, s. 19) skulle kunna vara av vikt 
för hur de skulle hantera det senaste kriget. Dock har det visat sig att det fanns andra 
omständigheter som respondenterna inte hade erfarenheter av och som påverkade deras 
hanteringsförmåga. Exempel på detta är att respondenterna, till skillnad från tidigare krig, var 
ansvariga över egna barn. Detta innebar därmed att deras erfarenhet och styrka inte räckte till 
för att bemästra situationen.  

En del respondenter uttryckte mer än andra att de påmindes av tidigare kriser som de 
upplevt. Dessa påminnelser har även haft olika inverkningar på dem. Exempel på detta var att 
en del respondenter numera är rädda att åka tillbaka till Libanon, för att de tidigare drabbats 
av en traumatisk kris där, vilket det senaste kriget påminde om. Enligt Cullberg (1973, s. 6; 
2003) tolkas dessa fall så att Latent neuros har uppstått hos personerna, vilket innebär att 
tidigare, icke behandlad kris aktualiseras av en ny traumatisk händelse och därmed 
uppkommer olika reaktioner.   

 
 
6.2 Andra reaktioner 

Resultatet handlade om intervjupersonernas reaktioner under och efter kriget. Samtliga 
respondenter hävdade att deras reaktioner uttrycktes främst efter deras återkomst till Sverige. 
De gav olika förklaringar till detta, vilka inte kunde stärkas av de valda teorierna. Det som 
däremot skulle kunna vara en förklaring är att intervjupersonerna möjligen befann sig i chock 
när de var i Libanon och därför reagerade de inte så mycket på händelserna. I Sverige gick de 
in i reaktionsfasen och reaktionerna började därmed uttryckas. Chockfasen kännetecknas av 
att den drabbade förnekar verkligheten och en del tränger undan sina känslor (Cullberg, 
2003).  

De reaktioner som resultatet framförde var bl.a. sömnrubbningar, svårigheter att fungera 
socialt, aggressivitet eller undanträngda känslor etc.  

Forskningen och den teoretiska referensramen lyfter upp likadana reaktioner som 
traumatiska kriser utlöser. Cullberg (2003) hävdar exempelvis att den drabbade kan reagera 
med ångestreaktioner, sömnrubbningar, psykosomatiska symtom, gråtattacker etc. (s. 134). 
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Han, liksom Raundalen och Dyregrov (1993) skriver om den s.k. posttraumatiska 
stressreaktionen (PTSD) som innebär att efter varje psykiskt trauma inträffar en tendens hos 
den drabbade att utsätta sig för plågsamma minnesbilder av traumat. De hävdade även att 
nedstämdhet, depression och sorg är vanliga reaktioner vid upplevelser av trauman. Detta 
överrensstämmer med stärker intervjupersonernas berättelser om sina reaktioner.  

Samtliga intervjupersoner hävdade att de under en längre period var i stort behov av att 
lyssna på nyheterna om vad som hände i Libanon. Detta tros vara universellt hos alla som 
drabbas av större kriser, då det framkommer i Kristofferssons studie (2002, s. 141) att de 
drabbades föräldrar vid Göteborgbranden, var i behov av information mer än något annat.  
 
Alla respondenter blev evakuerade med hjälp av UD och de flesta talade om ett mycket bra 
omhändertagande som de uppskattade. Andra respondenter hävdade att de förväntade sig ett 
bra bemötande av sin omgivning eftersom de befann sig i kris. Detta behov av 
omhändertagande bekräftas av bl.a. Fried (2006, s. 57) som konstaterar att de judiska 
familjerna lättare skulle arbeta sig igenom sina kriser efter förintelsen om de haft möjlighet att 
möta kärleksfulla människor. Wikström (2004) hävdar i sin tur att den drabbade i första hand 
bör få värme och trygghet. Teorin överrensstämmer därmed med empirin i denna fråga.  
 
Överdeterminering innebär, enligt bl.a. Cullberg (2003, s. 138) att man överreagerar på en 
mindre händelse. Detta sker främst när en situation aktualiserar en tidigare icke bearbetat kris. 
Resultatet i denna studie framförde en del situationer där överdeterminering var aktuell. Då 
reagerade intervjupersonerna på ”små” händelser som påminde om kriget eller som 
uppfattades som provocerande p.g.a. det kristillstånd som de befann sig i.  

De händelser som aktualiserar tidigare kriser behöver inte vara större kriser, utan enligt 
det som framkom i intervjuerna, så kan det räcka med några uttalanden från kollegor eller 
dåligt bemötande från en anställd på Arlanda.  
 
Cullberg (1973) hävdar att försvarsmekanismerna kan komplicera den drabbades reaktion och 
därmed hela bearbetningsprocessen. Det som däremot inte lika tydligt framförs av Cullberg, 
men som respondenterna talade om var att positiva tankar kan påverka reaktionerna och 
återhämtningen. Respondenterna berättade om olika händelser som de såg positivt på under 
kriget. Det gjorde att de därmed lättare kunde bemästra dem och acceptera att de hänt. Deras 
positiva inställning påverkade alltså hur de reagerade. Det som däremot, utifrån Cullbergs 
(a.a.) definitioner, skulle kunna bekräfta detta är det som tidigare nämnts att kris betraktas 
utifrån bl.a. händelsens psykiska presentation inom individen (a.a.). Dvs. vilka specifika, ofta 
omedvetna associationer som den väcker. Om en situation inte väcker negativa associationer 
väcker den i så fall inga negativa reaktioner heller.  
 
Flera respondenter hävdade att kriget ledde till att de började älska Libanon mer. Detta kan 
innebära att kriget ledde till en fördjupad personlig utveckling, vilket Persson (1995, s. 10) 
och Wikström (2004, s. 19) poängterar. De menar att hur svår krisen än är så kan den på sikt 
också leda till en fördjupad personlig utveckling.  
 
 
6.3 Återhämtning samt tillstånd idag  

Enligt lagen (1994:1720) om civilt försvar bör kommunerna och landstingen kunna erbjuda 
åtgärder för att skydda befolkningen i krig.  
Socialstyrelsen bör ange en övergripande nationell ambitionsnivå för bl.a. socialtjänsten under 
kris och i krig (SoS, 1998:1, s. 3). Erfarenhet från tidigare krig har visat att en fungerande 
socialtjänst är av betydelse för folkets motståndsvilja och förmåga (a.a. s. 22). Därför strävar 
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den efter att ge acceptabelt omhändertagande och fungerande hjälp. Första hjälpen som bör 
ges till den drabbade är värme och en känsla av att hon inte är ensam. De flesta 
respondenterna berättade att de blev välbemötta av socialtjänsten och räddningsverket både 
under resan hem till Sverige och i Sverige vilket de uppskattade och upplevde som mycket 
positivt. Stödet som de blev erbjudna av kommunen verkade däremot inte ha varit lika 
uppskattat eller mottaget då endast en respondent deltog medan en annan person gick på 
samtal en gång och sedan valde att inte göra det mer. Orsaken bakom detta var dels att hon 
upplevde samtalet med psykologen som påträngande och dels för att hon ansåg att det inte 
kunde lösa yttre problem. Skillnaden mellan dessa två respondenter är inte endast deras vilja 
att ta emot stöd utan även den formen av stöd som de fick. Respondenten som uppskattade 
arbetet deltog i samtalsgrupper med libaneser som hade likartad problematik och där de 
professionella arbetade enligt hennes beskrivning i bakgrunden. Den andra respondenten satt 
däremot med en psykolog i en ansikte-mot-ansikte kontakt. Detta kan även tolkas så att den 
senaste formen av stöd kan upplevas som påträngande om den fås under ett tidigt stadium i 
krisen. Detta stärks av resultatet i Kristofferssons studie (2002) som redovisar ungdomars 
upplevelser av stödet som de fick efter diskotekbranden. Resultatet visade att en del upplevde 
stödet som positivt för att de haft möjligheten att uppleva gemenskap genom att möta andra 
ungdomar. Andra upplevde stödet som negativt och påträngande då krisgruppernas 
representanter erbjöd samtal utan att ungdomarna bett om det. Kristoffersson (a.a. s. 139) 
framförde även att trots att krisgrupperna kunde erbjuda samtalsstöd med välutbildade 
professionella, föredrog de intervjuade ungdomarna att samtala med vuxna som ingick i deras 
sociala nätverk.  

I denna studie är resultatet detsamma som i Kristofferssons studie (a.a.): Den drabbade 
behöver känna sig trygg och omringad av människor som bryr sig mer, än att samtala med 
professionella om traumat.  
 
Respondenterna berättade att de var motvilliga att dela med sig och berätta för andra om sina 
upplevelser och kriser. De flesta började sedan successivt vända sig mot framtiden och deras 
återhämtningsprocesser såg olika ut.  

Enligt Cullbergs kristeori är detta en normal process i krissituationer. Persson (1995, s. 
49) hävdar att den drabbades upptagenhet av den traumatiska händelsen successivt klingar av 
under bearbetningsfasen. Hon anpassar sig till det nya livet efter det som hänt. Det som 
däremot kan leda till en negativ krisutveckling är enligt Cullberg (2003) att den drabbade inte 
anpassar sig till det nya livet och förblir inlåst i traumats värld. Det kan därför betyda att Nor, 
som hävdade att hon befann sig i nästan samma kristillstånd sedan kriget börjat, befann sig i 
en negativ krisutveckling. Men däremot skulle Nors situation kunna ses utifrån ett annat 
perspektiv. Hennes kristillstånd kan bero på att oroligheterna fortsatte i Libanon även efter 
kriget. Detta innebär därmed att bearbetningen kan ta längre tid då andra faktorer, utöver 
kriget som upphört, fortfarande är på gång och påverkar återhämtningsmöjligheterna.  

Nors tillstånd kan även ha orsakats av det professionella stödet som hon fått. Ett tidigt 
sorgearbete kan enligt Persson (1995) innebära en ytterligare attack mot en redan hotad 
identitet. 
 
En del respondenter talade om att deras tilltro till några samhällsrepresentanter gav de en 
känsla av trygghet. Hizbollahs generalsekreterare Nasrallah var enligt en del respondenter den 
som främst gav dem denna trygghet. Detta är något som enligt Cullberg (1973, s. 19) är det 
säkraste och mest vattentäta sättet att söka uppnå trygghet.  
 
Enligt Persson (1995) är tidens distans till det som hänt något som förminskar dess negativa 
upplevelser av den drabbade. Det framkom i denna studie att kriget numera inte skapar lika 
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mycket kris som det gjorde när det pågick. De flesta respondenterna har kunnat lämna det 
bakom sig och befinner sig i bearbetningsfasen. Dock är den oroliga situationen i Libanon och 
respondenternas oro över sitt ursprungsland och sina anhöriga något som än idag skapar kris, 
vilket också försvårar bearbetningen. Detta innebär att händelsen som skapar kris inte är slut, 
även om kriget upphörde. Andra omständigheter har aktualiserats och detta har haft sin 
påverkan på respondenternas tillstånd.   
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7.  DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka hur fem svenskar från Libanon upplevde kriget mot sitt 
hemland sommaren 2006. Metoden som användes var den kvalitativa forskningsmetoden i 
vilket intervjuer genomfördes med respondenterna via telefon. Ingen direkt kontakt var 
därmed aktuell och det har sina för- och nackdelar på resultatet. En fördel var att 
respondenterna på så sätt med mer trygghet kunde prata om sina upplevelser då de inte kände 
att de pratade med en professionell. De hade tidigare undvikit ansikte-mot-ansikte-kontakt 
och uttryckte att det var svårt att tala om upplevelserna inför andra. Jag kunde därför få rikare 
och öppnare uttalanden genom telefonintervjuer. En nackdel däremot var att jag som 
undersökare inte kunde se och leva mig in i respondenternas kroppsspråk. Detta skulle 
troligen påverka min uppfattning av en del uttalanden vilket i sin tur skulle lämna en del spår 
på tolkningen  av dem.  

Intervjuerna genomfördes på arabiska vilket är mitt och respondenternas hemspråk. Detta 
kan som tidigare nämnts ha påverkat studiens reliabilitet och validitet både positivt och 
negativt. Det negativa var att översättningen av respondenternas uttalanden innebär att 
översättarens egen tolkning till en viss del kommer in i de redovisade resultaten. Det positiva 
däremot var att respondenterna talade med mer trygghet och därför kunde undersökningen 
mäta det den avsåg att mäta. Mina språkkunskaper hjälpte mig att genomföra intervjuer med 
personer som annars inte hade kunnat fungera som respondenter.   

Undersökningen behandlade en del viktiga resultat som redovisades i resultatkapitlet. 
Dessa handlade om vilka händelser som orsakade kriser för respondenterna, hur de reagerade 
på olika händelser och hur de arbetade sig igenom sina kriser samt hur de ansåg att de mådde 
och hanterade den obearbetade krisen idag. Utöver bombning och attacker så har andra 
orsaker såsom ansvaret gentemot barn och anhöriga orsakat psykisk påfrestning. Reaktionerna 
uppkom främst när respondenterna återvände till Sverige och dessa var i form av bl.a. 
sömnsvårigheter, isolering, aggression och PTSD. Respondenternas bearbetningsprocesser 
såg olika ut. En respondent deltog i sin vistelsekommuns POSOM-grupp medan en annan 
gick till en psykolog endast en gång och sedan slutade att gå för att hon inte tyckte att det gav 
något resultat. De andra tre respondenterna vidtog egna åtgärder för att arbeta sig igenom sina 
kriser. Dessa åtgärder såg olika ut och finns redovisade i resultatkapitlet.   

Det framkom även att den oroliga situationen i Libanon efter kriget skapade mycket 
problem för respondenterna vilket komplicerade bearbetningen. Den situation som föreligger 
är att den libanesiska regeringen och en del politiska partier som idag framträder som 
oppositionen i landet ”bråkar” med varandra om en del tunga ödesfrågor. Min observation av 
folkets uppfattning av det som händer är att de ser situationen som en fortsättning av kriget, 
men att det idag är i form av ett politiskt krig. Oavsett om man som libanes anser sig överens 
med oppositionen eller med regeringen så ser man på situationen med oro. Detta stärks av 
bl.a. resultatet i denna undersökning där det framkommer att det som främst skapar kris än 
idag är den nuvarande situationen i Libanon och inte det militära kriget som redan upphört. 
Det finns en rädsla att ett nytt militärt krig bryter ut på kort sikt. Min tolkning är att denna oro 
möjligen inte skulle vara densamma om det libanesiska folket inte upplevde det senaste 
kriget. Landet har tidigare levt under svåra politiska förhållanden men oron var sällan att krig 
skulle bryta ut.  
 
Ett annat viktigt resultat var att intervjupersonerna framförde att de haft positiva tankar och 
värderingar om en del händelser i kriget. Detta har påverkat deras hanteringsförmåga och 
återhämtning efter krisen då en del händelser inte uppfattades som negativa och lämnade 
därmed inga djupa negativa spår på de drabbade. Detta har jag även uppmärksammat i 
Libanon under och efter kriget. Många människor hävdade exempelvis att kriget bekräftade 
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folkets solidaritet och motståndsvilja. De ansåg dessutom att segern förtjänade de materiella 
och mänskliga förlusterna som den kostade.  
 
Empirin överensstämmer inte endast med mina erfarenheter av människornas reaktioner i 
Libanon. I analysen framkom att resultatet även kunde stärkas av forskningen och den valda 
teorin. Teorin har alltså bekräftat empirin även om några skillnader uppmärksammats.  

Kristeorin har varit en bra grund för tolkningen av resultatet. Det mesta har lyckats 
analyseras med hjälp av det. Jag anser dock att det finns stor skillnad mellan vanliga 
traumatiska kriser (som exempelvis en anhörigs död) och krig. Cullberg (2003, s. 19) hävdar 
exempelvis att den drabbades erfarenhet och styrka är av vikt för hur hon hanterar situationen. 
I vanliga kriser är denna argumentation veklig, men jag anser att man inte kan ha någon 
erfarenhet av krig i den bemärkelsen att man p.g.a. sin erfarenhet kan hantera den och inte 
drabbas av kris. Visst kan man vara mindre rädd, men kriget innebär ett hot som man sällan 
kan skydda sig mot, vilket automatiskt skapar psykisk påfrestning.  

Jag anser därför att någon krigsteori som behandlar krigets verkningar och dess påverkan 
på den drabbade möjligen skulle behövas. En sådan teori bör innefatta alltifrån vad som 
orsakar kris, hur vederbörande reagerar, vilka omständigheter och faktorer som kan 
komplicera eller göra situationen lättare osv. På så sätt aktualiseras krig mer i forskningen och 
nya undersökningar kan utveckla den teorin.  
 
I denna undersökning framlades de stödinsatser som de hemvändande kunde erbjudas av sina 
respektive kommuner. Det framkom att de flesta intervjupersonerna undvek att prata om sina 
upplevelser till någon professionell svensk person. Detta får mig att ställa frågan om en 
krisdrabbad människa väljer att helst vända sig till sin egen bekantskap snarare än till de 
professionella. Blir man misstänksam till den hjälp man får av någon som man inte känner 
och som man tror ser på krisen ur ett annat perspektiv? Kan det bero på att de som i Sverige 
arbetar med människor från andra länder i kris, anses av den krisdrabbade människan som 
oerfarna vid större kriser och därför inte på något sätt kan hjälpa henne? Eller beror det på att 
det fattas en länk mellan de svenska professionella och den krisdrabbade som kommer från ett 
annat land, nämligen språket som spelar en främsta roll i hur bra och givande ett samtal är?  

Jag tror att den enda som skulle kunna svara på dessa frågor, är krisdrabbade människor 
som tackat nej till erbjudna stödinsatser. Dock kan den främsta orsaken faktiskt vara språket 
som i många fall förhindrar ett gott samtal om samtalsparterna talar olika språk. Många 
människor kan inte uttrycka sig på svenska och de föredrar därför att hålla sina upplevelser 
inom sig själva. Jag tror också att den krisdrabbade människan tror att hon i stödsamtalen är 
tvungen att förklara krisens händelser snarare än att på egna villkor berätta om dess påverkan 
på henne. Den krisdrabbade människan känner sig i vanliga fall tryggare att uttrycka sig 
framför människor som är insatta i hennes situation, snarare än de som hon tror inte på rätt 
sätt kan förstå henne.  
 
 
Den här undersökningen anses ha besvarat syftet och frågeställningarna med hög reliabilitet 
och validitet. Den mätte vad den avsåg att mäta med pålitliga mått. Endast de resultat som 
ansågs rymmas i studiens ramar framfördes och allt annat uteslöts.  
 
 
Förslag för vidare forskning 

Jag föreslår att kommande undersökningar studerar hur de svenska barnen från Libanon 
upplevde kriget mot sitt ursprungsland under sommaren 2006. Denna undersökning har 
redovisat de vuxnas upplevelser och därför är det spännande att se hur barnen som drabbades 
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av likadana händelser upplevde situationen samt hur de arbetade sig igenom sina respektive 
kriser.  

 42



8.  LITTERATUR 

 
- Aljazeera (2006). Tabadol Al-asra bayn Hizbollah wa Israil. www.aljazeera.net. 

Hämtat från Internet januari 2007.  
 
- Andersson, B-E. (1982). FAST-projekt. Utvecklingsekologi – en teorietisk 

referensram till studiet av mänsklig utveckling. Stockholm: AVEBE-grafiska.  
 
- Arvidsson, O. (1984). Folk och försvar: Människors uppträdande vid katastrofer. I 

Österdahl, L. (red). Människor i kris, katastrof och krig – en antologi. Uddevalla: 
Risberg. 

 
- Blomgren, E. (1985). FOA-rapport. Befolkningen under krig och kris –en 

beteendevetenskaplig diskussion. Stockholm: Försvarets forskningsanstalt. 
 

- Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. England: Havard 
University Press.  

 
- Cullberg, J. (1973). Det psykiska traumat – Om kristeori och krispsykoterapi. 

Stockholm: AB Thule. 
 

- Cullberg, J. (2003). Kris och utveckling – en psykodynamisk och socialpsykiatriskt 
studie. Stockholm: Natur och Kultur. 

 
- Cullberg, J. (2006). Den personliga katastrofen. I S. Carlbring (red). Den lilla och 

stora katastrofen –att möta och behandla människor i svåra situationer.  Växjö: 
Grafiska Punkten. 

 
- Elf, M. och Garphult M. (2003). Att arbeta med barn, familj och omvärld. I Hessle, S. 

(red). Fokus på barn, familj och nätverk  - metodutveckling i den sociala barnavården. 
Växjö: Grafiska punkten. 

 
- Enander, A. (2005). Människors förhållningssätt till risker, olyckor och kriser. 

Räddningsverket. Huskvarna: NRS Tryckeri.  
 

- Fried, H. (2006). Reflektioner kring människans inneboende kraft. I S. Carlbring (red). 
Den lilla och stora katastrofen –att möta och behandla människor i svåra situationer. 
Växjö: Grafiska Punkten. 

 
- Gustafsson, Lars H (2006). Barn i katastrofen. I S. Carlbring (red). Den lilla och stora 

katastrofen –att möta och behandla människor i svåra situationer. Växjö: Grafiska 
Punkten. 

 
- Hessle, S. (1995). Rapport i socialt arbete. Sociala nätverk i kris, utveckling och 

fördjupning. Nätverksstudier på Barnbyn Skå med psykosocialt utsatta familjer. 
Malmö: Grafic Systems AB. Socialhögskolan, Institutionen för socialt arbete, 
Stockholms Universitet. 

 

 43

http://www.aljazeera.net/


- Knezevic, M & Ovsenik, M. (2002). Can trauma in conditions of war trauma be a 
danger to personal development?. Human relations, 55(9), s. 1139-1153. Hämtat från 
Stockholms Universitetsbibliotek http://www.sub.su.se.  

 
- Kristofferson, Tuija N. (2002). Krisgrupper och spontant stöd, om insatser efter 

branden i Göteborg 1998. Lund: Kfs AB. Lund dissertations in Social Work. 
Akademisk avhandling. 

 
- Krisberedskapsmyndigheten (2006). Evakuering från Libanon. 

http://www.krisberedskapsmyndigheten.se Hämtat 11 januari 2007. 
 

- Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 

- Lagen 1994:1720 om civilt försvar. Sveriges Lagar. Stockholm: Elanders Svenskt 
Tryck. 

 
- Larsson, S. (red). (2005). Forskningsmetoder i Socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.  

 
- Lind, C. (2006). Psykosocialt akut omhändertagande. I S. Carlbring (red). Den lilla 

och stora katastrofen – att möta och behandla människor i svåra situationer. Växjö: 
Grafiska Punkten. 

 
- Marklund, K. & Klefbeck, J. (1986). Omöjligt att inte ha ett nätverk. I Svedhem, L. 

(red). Nätverksterapi – teori och praktik. Malmö: Grafica.  
 

- Persson, T. (1995). Att möta människor i kris –om kristeori och krisbistånd. Lund: 
Studentlitteratur. 

 
- Raundalen, M. & Dyregrov, A. (1993). Barn och familjer i krig. Rädda Barnen. 

Stockholm: Modintryck.  
 

- Shalit, B. (1984). Att uppfatta och handskas med hot. I Österdahl, L. (red). Människor 
i kris, katastrof och krig – en antologi. Uddevalla: Risberg. 

 
- Socialstyrelsen (1998). Socialtjänsten under kris och i krig –planeringsinriktning. 

Linköping, SoS-rapport 1998:1. 
 

- Socialstyrelsen (1999). Psykiskt och Socialt omhändertagande vid stora olyckor och 
katastrofer 1991:2/1996. Stockholm: Modin-tryck. 

 
- Socialstyrelsen (2006a). Lägesrapport om Socialstyrelsens arbete med evakueringen 

av svenska medborgare i Libanon. http://www.socialstyrelsen.se Hämtat 11 januari 
2007. 

 
- Socialstyrelsen (2006b). Kommunernas mottagande av hemvändande från Libanon. 

http://www.socialstyrelsen.se Hämtat 11 januari, 2007. 
 

- Socialtjänstlag 2001:453. Sveriges Lagar. Stockholm: Elanders Svenskt Tryck. 
 

- Speck, R-V. & Attneave C-L. (1973). Family Networks. New York: Pantheon Books.  

 44

http://www.sub.su.se/
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/


 
- Thabet, A A & Vostanis, P. (2000). Post traumatic stress disorder reactions in children 

of war: a longitudinal study. Child abuse and neglect, 24(2), s. 291-298. Hämtat från 
Stockholms Universitetsbibliotek http://www.sub.su.se.  

 
- Wikipedia (2006). Israel-Libanon-konflikten 2006. http://www.wikipedia.org Hämtat 

den 11 januari, 2007.  
 

- Wikström, C. (2004). När livet går sönder –en bok om kriser och hur vi möter dem. 
Halmstad: Bulls Tryckeri. 

 
 
 

 45

http://www.sub.su.se/
http://www.wikipedia.org/


9. BILAGA 

 
INTERVJUGUIDE  
 
Krigets konsekvenser 

1. Berätta kort om var du befann dig när kriget började, hur nära händelserna du var och 
vad var ditt första intryck. 

2. Hur påverkade kriget dig, dina anhöriga eller dina ägodelar 
3. Hur upplevde du det som hände? 
4. Ändrades din attityd efter krigets slut? 
 

Reaktion 
1. Vilka spår lämnade kriget på ditt psyke? 
2. Hur reagerade du under kriget? 
3. Hur reagerade du efter kriget?  
4. Vad påminde dig om kriget eller ledde till vissa reaktioner? 
5. Vad var det som påverkade dig mest? Och vad var mest till hjälp och skydd från något 

värre? 
 
Krisbearbetning 

1. Hur bearbetades krisen/sorgen? 
2. Behövdes sakkunnig hjälp? 
3. Vad var bra med detta sätt att bearbeta och vad var mindre bra? Vad behövdes mer för 

att det skulle bli bättre? Varför? 
4. Viktiga personer eller grupper i processen? 
5. Vilka andra omständigheter var till hjälp/försvårade arbetet? (Ex krisgrupper, att kriget 

var på gång eller att man befann sig på långt håll)? 
6. Om kriget lämnat spår på ditt liv, hur handskas du med dessa idag? 
7. Om krigets längd och hur det slutat spelat någon roll på hur snabbt/segt bearbetningen 

gick till?  
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