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ERITREANSKA KVINNLIGA EX-SOLDATERS REAKTIONER PÅ 

KRIGSUPPLEVELSER OCH TIDEN EFTER KRIGET I NYA LANDET 
 

Fruta Habtom 
 

Syftet med denna studie var att få kunskap om eritreanska kvinnliga ex-
soldaters erfarenheter av krig har påverkat deras identitetsupplevelse, 
sedan de har flyttat till ett nytt land. Samt att ta reda på om deras 
upplevelser av integration och av bemötande i exillandet är olika 
beroende på vilket land de bor i. Ytterligare ett syfte var att ta reda på 
om hur kvinnorna förhåller sig till egna psykiska reaktionen på 
krigstraumat. Studien innefattar sexton intervjudeltagare. Nio av dessa 
bor i England medan sju bor i Sverige. Data samlades in med hjälp av 
halvstrukturerade intervjuer och bearbetades utifrån deduktivt och 
induktiv tematisk analys. Resultat som erhölls påminner om APAs 
(1994) kriterier för posttraumatiskt stressyndrom. Resultatet visade att 
det inte skiljde sig åt vad gäller bemötandet av kvinnliga ex-soldater, 
beroende på vilken kultur de kommer i kontakt med. Dessutom visade 
resultatet att det inte fanns någon specifik kulturell skillnad på hur man 
ser på kvinnliga ex-soldater vare sig i Sverige eller i England, men att 
exillandets kultur påverkade ex-soldaters upplevelse av identitet. Antalet 
deltagare var för få för att kunna dra några generella slutsatser, men det 
var uppenbart att alla deltagare påverkades starkt och långsiktigt av sina 
krigserfarenheter. Kvinnornas sätt att hantera trauman skiljer sig. Det 
föreslås mer forskning kring kvinnliga ex-soldater.  

 
Inledning 

 
Det synsätt som råder i vårt samhälle är att det är manliga soldater som strider eller krigar 
(Habtom, 2006). Denna föreställning bidrar till att kvinnliga soldater inte uppmärksammas på 
samma sätt som sina manliga medsoldater och risken är stor att de blir bortglömda. 
 Kvinnorna var inte tränade att föra krig men de var också utestängda från allt som involverar 
strid, vanligtvis i tron att deras närvaro i krigföring skulle resultera i katastrof. Trots detta 
strikta kulturella tryck att utfrysa kvinnor från krigsliknande aktiviteter, deltog kvinnor i vissa 
delar i världen i krig, de stred sida vid sida med männen och förtjänade heder för sitt mod 
(Edgerton, 2000).  
 
Kvinnor har många gånger varit förklädda till män och tjänat i olika militära led, ibland också 
som ledare. I Asien, Mellanöstern och i Afrika har kvinnorna i strid spelat en viktig roll. 
Kvinnor har inte bara varit villiga att möta en våldsam död i krig för nationell överlevnad utan 
har också gjort det av politiska skäl i länder av olikartad struktur, såsom Algeriet, Cuba, 
Moçambique, El Salvador och Vietnam. I många delar av världen har det nyligen inträffat att 
kvinnor som varit förtryckta under patriarkisk regeringsstruktur och kulturella värden deltagit 
med män för att frambringa revolutionär förändring (Edgerton, 2000). 
 
Syftet med denna studie är dels att få kunskap om hur eritreanska kvinnliga ex-soldaters 
erfarenheter av krig har påverkat deras identitetsupplevelse sedan de har flyttat till ett nytt 
land. Samt att ta reda på om deras upplevelser av integration och av bemötande i exillandet är 
olika beroende på vilket land de bor i. Därtill är syftet att få mer kunskap om vilka 
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hanteringsstrategier kvinnorna använder sig av, samt att ta reda på om exillandets kultur 
påverkar kvinnans identitetsupplevelse i bemärkelsen perspektiv på krigstraumat. Ytterligare 
ett syfte är att ta reda på om på hur kvinnorna förhåller sig till egna psykiska reaktionen på 
krigstraumat. 
 
En krigspåverkad population fokuserar inte sin mentala uppmärksamhet på sitt inre, utan på 
den yttre förstörda sociala världen, och på angelägna frågor som handlar om rättvisa och 
orättvisa (Summerfiled, 1998). En förklaring kan vara som Olff, Langeland, Draijer och 
Gerson (2007) påpekar att personer som har deltagit i krig istället för att betrakta det som 
trauma ser det som seger, man har besegrat det som har varit orättvist, grymt, och gett rättvisa 
till människorna. Att bibehålla harmonin inom familjen och i samhället anses mer signifikant 
än individens egna tankar och känslor. Fokus ligger mer på en sociocentrisk nation av en 
person än en egocentrisk som i väst världen. Offren accepterar krig som en funktion, och ger 
en mening som är socialt, kulturellt, och självklart politiskt definierad. Det är en allmän, 
kollektiv utvecklingsprocess (Summerfield, 1999).  
Ett samhälle som har upplevt extremt våld tenderar att utveckla en kollektiv 
hanteringsmekanism som hjälper till att återuppleva anspänningar. Dels att maximera 
förståelsen, det vill säga att förstå vad som hände, och dels att hålla situationen så normal som 
möjligt. Att skifta från ett stillastående atmosfär till ett rörligt liv, fullt av energi och att göra 
allting som vanligt är en vanlig strategi. Detta snabba skifte hjälper inte bara den dagliga 
funktionen i människors liv utan ger också någon slags känsla av kontroll, och blir ett levande 
exempel på att tillvaron inte går sönder utan bara stannar (Austveg, 1994).    

Det har gjorts få studier som handlar om kvinnliga militärveteraner och därför finns det lite 
kunskap om deras hälsa och välmående (Schnaier i Figley, 1986; Wolf, Schnurr, Browm., & 
Furey.1994; Marsella et.al. 1996). Bland studier som handlar om kvinnliga veteraner kan 
nämnas amerikanska kvinnor som var verksamma i Vietnamkriget, Gulfkriget och andra 
Världskriget. Det var sjuksköterskor, och inte aktiva i det vi kallar traditionell stridsaktivitet. 
Men de har liksom de manliga soldaterna varit utsatta för fara (Wolf, 1995; Edgerton,2000). 
Det har konstaterats att kvinnliga veteraner såväl som manliga har blivit påverkade negativt 
av Vietnamkriget på lång sikt (Schnaier i Figley, 1986; Klein, 2005).    

I striden mellan Eritrea och Etiopien, var många av Eritreas mest trogna trupper kvinnor 
(Edgerton, 2000). Eritrea är ett av de länder som tillåter kvinnor att delta i militären. Detta 
medför att kvinnorna deltagit i stridssituationer och bevittnat kränkningar av människor som 
står dem nära. Nästan 40 procent av kvinnorna deltog i den eritreanska befrielserörelsen 
(Mathlein, 1995). 

Innebörd av trauma 
När en person har varit utsatt för trauma utgår man (APA, 1994) från att denne har upplevt 
händelsen traumatiskt. Personen har upplevt eller sammandrabbats med en eller flera 
händelser t.ex. död, allvarlig skada eller hot mot sin eller andras fysiska integritet, och då 
reagerat med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Oftast är den psykiska skadan osynlig 
och därför kan det hända att skadan inte upptäcks (José, 2002). Bracken (1998) hävdar att den 
västerländska diskursen på trauman inte är felaktig men att den däremot har betydelse enbart 
för en specifik kultur och specifik moralstruktur. 

 Ett flertal forskare är överens om att traumatiska tillstånd uppstår när en individ inte kan 
hantera en händelse eller en situation (Herman, 1998; Maercker, Schutzwohl & Solomon, 
1999). Marsella, Friedman, Gerrity och Scurfield (1996), Summerfield (1999) påpekar att i 
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dag är det medicin och psykologi som dominerar språkets uttryck för nöd i den västerländska 
världen. Västvärldens idé inkluderar föreställningar om hälsa och läkning som kulturell 
produkt och har blivit globaliserad och ersätter ofta naturliga former av kunskap och 
hanteringssätt. Den nuvarande formen av krigstraumaprojekt är baserad på västerländska 
begrepp, dock applicerad till icke västerländsk population i olika krigszoner i hela världen. 
Risken när bara det västerländska tankesättet väljs är att lokala normer och traditioner och 
olika hanteringsmekanismer ignoreras. Berry, Poortinga, Segall & Dasen (2006) menar att det 
finns en stark tendens att använda ett instrument som är designat för sin egen grupp och se det 
som standard även för andra grupper och faran är då att det inte gynnar andra grupper.  

Traumatiska tillstånd uppstår enligt det psykodynamiska synsättet när externa retningar är för 
starka och det blir överbelastning för psyket för att människan ska kunna skydda sig 
(Apitzsch, 1994).) Det är viktigt (Wilson & Krauss i Kelley. Ed 1985; Herman, 1998; Olff, 
Langeland, Draijer och Gersons, 2007) att ta hänsyn till karaktären av trauman, eftersom det 
till en större del avgör hur kognitivt bearbetande går till. De talas om traumatiska händelser av 
många dimensioner, t.ex. kontroll av förekomst och varaktighet av trauman, moralisk konflikt 
beträffande handlingen, om personen har varit offer eller agent i händelsen, och om samhället 
har blivit påverkat. Enligt Wilson & Krauss (1985) är karaktären av traumat och veteranens 
hanteringsstrategi och miljön de befinner sig i avgörande för återställandet av traumat. 
Däremot menar Summerfield, (1999) och Bracken, (1998) att hur individen och samhället 
upplever och hanterar krigslidande beror på sociala, kulturella och politiska aspekt av deras 
upplevelser, och att nuvarande traumadiskurs lägger denna sociala aspekt av lidande åt sidan 
och talar istället för individualistiskt fokus, vilket presenterar trauma som något som enbart 
speglar individens sinnestämning. 

Tolkning av posttraumatiskt stressyndrom 
Reaktionen hos krigsveteraner kallas post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) (Schnaier i 
Figley, 1986). Posttraumatiskt stressyndrom eller ”post traumatic stress disorder (PTSD)” är 
den diagnostiska beteckningen i den amerikanska diagnostiska manualen APA (1994). 
Diagnosen inbegriper de samlade reaktioner och symtom som personen kan utveckla efter en 
psykiskt traumatisk upplevelse (se appendix för samtliga kriterier). Tidigare talade man om 
posttraumatisk neuros, granatchock och krigsneuros för samma typ av syndrom. Dessa besvär 
ska ha varat längre än en månad och de kan förekomma akut eller fördröjt (APA, 1994).  

PTSD är en diagnos som man inte har så mycket kunskap om. Det finns lite forskning om hur 
det yttrar sig hos både manliga respektive kvinnliga veteraner. Dock har man konstaterat att 
kvinnliga såväl som manliga kan drabbas av posttraumatiska symtom (Schnair i Figley, 1986; 
McCarty- Gould, 1998; Wolfe, Erickson, Sharknay, King, & King, 1999). PTSD är ett 
samlingsbegrepp som inte förklarar orsaken till syndromen utan är en beskrivande diagnos 
(Doctare, 2000). Enligt Summerfield, (1999) är psykiatrin starkt påverkad av underförstådd 
västernkultur och saknar ofta inblick om uppkomsten. Psykiatrin förmodar att modellen som 
används är universellt applicerbar och giltig.  

Ett PTSD är en normal reaktion på en onormal händelse. Men det är paradoxalt att kalla det 
en mental störning. Förutom detta så finns det flera mentala symtom som inte är inkluderade i 
PTSD kriterier. Det kan inte förnekas att hela konceptet är starkt influerat av västerländsk 
psykiatri och därför är bemött med skepticism från andra delar av världen (Lavik, 1994). 
Många kliniker inser nu att begreppet PTSD är otillräckligt för vissa grupper, det inkluderar 
även många människor som har blivit torterade. Många alternativ har föreslagits, och ett av de 
förslagen är ”complex PTSD” (Burns, 2004). 
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 Enligt Marsella et. al (1996) finns människor som blir utsatta för samma traumatiska 
händelser, men av olika anledningar är det bara några som drabbas av PTSD. Detta kan 
eventuellt enligt Marsella et.al. bero på att kultur har betydelse för hur man tolkar och 
hanterar det. Rickhards och Peters (1999) intervju med soldater från Sierra Leone har visat att 
alla soldater hade en gemensam syn i fråga om rättvisa. Enligt Rickhards och Peters intervju 
satte soldaterna värde på att möta en allmän svår situation. De bekräftade att unga soldater har 
tydliga och rationella anledningar att delta i en militär styrka. De krigade med öppna ögon för 
att förändra det som missgynnade dem och för att försvara sitt samhälle. Richard påpekar att 
om man enbart fokuserar på soldater som offer för traumatiska upplevelser riskerar man att 
den underliggande socialt påtvingande atmosfären inte upptäcks. Summerfield (1999) menar 
att debatten om påverkan av krig och andra extrema erfarenheter på människor har ändrat 
innebörd i västvärlden. Fokus ligger snarare på individen än på kollektivet och har riktning 
mot individuell patologi på kroppen och sinnesstämningen.  

Undersökningar som har gjorts av krig och naturkatastrofer har visat att en hög grad av 
utsatthet för traumatiska händelser kan ge upphov till PTSD hos en stor andel av befolkningen 
(Shore, Tatum, & Volmmer, 1986, King, King, Keane, Foy and Fairban 1999). PTSD ökar 
när våldet är inriktat direkt mot offret. Många forskare påstår att betydligt fler än 50 procent, 
eventuellt ända upp till 90 procent, av dem som utsätts för tortyr kommer att drabbas av 
posttraumatiskt stressyndrom (Cullberg, 1999). En senare studie som gjordes av Olof et.al. 
(2007); Tolin & Foa (2006) visade att kvinnor drabbades i högre grad av PTSD. 

Posttrauma symptom är inte bara ett privat och individuellt problem, utan också en anklagelse 
för det sociala innehåll som orsakade det. Ett exempel är El Salvador som hade ett grymt 
förflutet med kränkningar av mänskliga rättigheter. Där sågs psykosocialt trauma som en 
normal följd av ett socialt system baserat på utnyttjande och omänskligt förtryck Summerfield 
(1999). 
 
Schnaiers i Figley (1986) studie visade att nästan 10 procent av kvinnliga veteraner upplevde 
att de var känslokalla, överuppmärksamma och lättskämda under första året efter 
Vietnamkriget. Hälften av kvinnorna upplevde flashbacks och påträngande tankar av 
krigserfarenheten. Cynism och misstro mot regeringen och auktoriteter bland kvinnorna var 
vanligt och eftersom många kände sig förvirrade i sina värderingar och upplevde ideologiska 
förändringar hade kvinnorna svårt att engagera sig i och behålla en intim relation. Dessutom 
hade kvinnorna svårt att tala öppet om sina krigsupplevelser. En undersökning som gjordes av 
Carney et.al. (2003) visade att kvinnorna som deltog i Gulfkriget ofta var singlar, 
högskolutbildade samt barnlösa. Deras undersökning visade också att de efter fem års tid var i 
behov av vård.Individer som blivit drabbade av trauma kan erfara intensiva känslor utan att ha 
ett klart minne av händelsen. De kan befinna sig i ständig irritation och vaksamhet utan att 
känna till orsaken och det traumatiska symtomet kan leva sitt eget liv utan att den drabbade 
kan påverka det (Herman, 1998; Christianson,2003; McNally,2003 ).  

 PTSD beror inte på minnena i sig, utan på de känslor som inte kan tas in av personen. 
Eftersom tankar hos personer som lider av PTSD inte beror på minnena i sig är det lätt att 
minnesbilderna drivs upp till ytan av vårt medvetande (Christianson, 1996; McNally, 2003). 
De inre konflikterna producerar också kroppsliga symptom som tar uttryck på olika sätt 
(Wilson and Krauss, i Kelly.ed. 1985; McCarty-Gould, 1998). 

 Återupplevande av symptom i PTSD är enligt McCarty-Gould (1998) vanligt hos många 
veteraner. Fysiologiskt är de i ett tillstånd av ständig inre beredskap som i en krigssituation. 
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Många krigsveteraner upplever att livet aldrig har varit så spännande som det var när de 
befann sig i kriget. Det händer ofta att krigsveteraner skapar kaos och kris i sin tillvaro för att 
återuppleva den känslan. Ibland beter de sig som om de vore i kriget eller i strid. Familjer och 
anhöriga beskriver att det är osäkert att leva med dem och även att de har förändrats som 
person.  

Undersökning som gjordes av Adlers, Huffmans. Blieses, Castros (2005) visade att 
depressionsnivån för män allmänt ökade kontinuerligt ju längre utplaceringen varade, medan 
depressionsnivån för kvinnor ökade lite i början men sedan förblev stabil. Kelly, Hock, Smith, 
Gaffney & Bonney (2002) drog slutsatsen i sin studie att kvinnor som valde att stanna i 
militärtjänsten erhåll en högre grad av psykologiskt välmående. De spekulerade att livet i 
militären är mer njutbart, tillfredställande och mindre stressfullt än det civila livet. Motsatsen 
till Kelly et al. slutsats visade en observation som gjordes av Moser & Clark (2001) att både 
kvinnliga och manliga soldater i El Salvador under sex månader efter kriget att manliga 
soldater oftast led mer av depression än kvinnliga soldater. Av detta drogs slutsatsen att det 
möjligen hade att göra med att kvinnorna återvände till de traditionella uppgifterna medan 
männen inte kände sig behövda. 

Wilson och Krauss i Kelly. ed. (1985) gjorde en studie där resultatet visade att depression, 
fysiska symtom, skam, spänningsökning, ilska, påträngande minnesbilder av Vietnam och 
intimitetskonflikter var vanligt. Dessa symtom är knutna till de påfrestningar som veteranerna 
mötte i striden och upplevde i samband med hemkomsten.. En studie som gjordes av Pierce 
(1997) på kvinnliga krigsveteraner två och fyra år efter Gulfkriget visade att krigsveteranerna 
hade hudutslag, hosta, depression, ofrivillig viktminskning, sömnlöshet och minnesproblem. 

Kvinnliga veteraner som led av PTSD hade snabbare hjärtslag, vilket bidrar till högt 
blodtryck, högre sjuklighet av hjärt- eller kärlsjukdomar och till och med dödlighet (Forneris, 
Butterfield & Bosworth 2004). En undersökning (Kolk, Blitz, Burr, Sherry, & Hartmann, 
1984) visade att traumatisk mardröm hos människor med PTSD tenderar att ske i tidiga 
sömnstadier då personer oftast inte drömmer. Oftast upplevs mardrömmarna som otäcka och 
som om de utspelas i nuet. Kolk et al. menade också att identiska drömmar ofta förekom 
upprepade gånger.  

McCarty-Gould (1998) observerade liknande resultat som Kolk et. al. hos Vietnamveteraner. 
För de flesta veteraner varade skräcken och minnena av kraven från en överordnad hela livet. 
Drömmarna handlade om när byn brann, båten sjönk, döende soldaters ögon. Nätterna 
upplevdes av många som svårast, därför att det är under den tiden som de upplevde sig som 
mest sårbara, minnen blev tydligare, då mindes de när de stred i djungeln utan att ha vetskap 
vem som låg eller stod bredvid dem. Enligt McCarty-Gould undvek många att sova djupt för 
att slippa rädslan. 

Ett av krigsneurosens grundläggande drag är fixering vid traumat och att den traumatiska 
mardrömmen kan återvända i oförändrad form i åratal och vara förknippad med rädsla 
(Heaton i Hill, ed. 2004).   

Trauma och psykosociala faktorer  
Forskningsprojekt har visat (Jenkin i Friedman & Marsell, ed.1996) att PTSD är svårt att 
applicera på människor som kommer från El Salvador och detta kan bero på kulturell 
komplexitet. Det brister i diagnosen när det gäller identifiering av händelser som symboliserar 
själva traumat. Jenkins diskuterar tre teman som fokuserar på psykokulturella faktorer. För det 
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första: det är viktigt att förstå hur personen var innan kriget. En Vietnamveteran t.ex som var 
ansvarig för den andra men får panik i extrema situationer kan få sociala svårigheter både när 
det gäller ansvar för ekonomi och för det andra när han eller hon återvänder till Amerika. När 
det gäller sårbarhet kan det variera. En flykting som kommer från till exempel El Salvador 
och såg döda eller skadade kan ofta transformera rädslan eller hoten som en del av hans eller 
hennes vardag. För det tredje: när samma flykting utsätts för hot eller psykiska kränkningar 
har han eller hon ingen möjlighet att kämpa emot eller fly och kan då erfara orörlighet. 

 Traditionell strid, grovt våld, hur hotet har blivit uppfattat och krigszonsstress som har att 
göra med det obehag i det dagliga livet som finns hos de flesta veteraner, både de som strider 
och de som inte gör det kan ha inflytande på PTSD (King, King, Gudanwoski and Vreven 
(1995); McTeague, McNally & Litzs (2004). Forskarna observerade att traditionell strid 
respektive grovt våld inte hade samma inverkan på PTSD. De drog slutsatsen att det finns en 
skillnad i inflytande i det att vara aktiv i strid jämfört med att utsättas för våld. När personen 
är aktiv har han eller hon kontroll över situationen medan den som utsätts för våld är passiv 
och inte har möjlighet att påverka sin utsatta situation. King et. al. fann också att faktorernas 
mönster var likartat för kvinnliga och manliga veteraner. Att vara ung, ensamstående, och att 
ha varit utsatt för trauma medför större risk för att drabbas av PTSD, särskilt gäller detta 
kvinnor. Studien indikerade att PTSD ökade med tiden Wolf et.al (2003). 

Trauma och personlighet  
Green, Grace, Lindy, Gleser & Lenoard, (1990) samt Friedman & Marsella, (1996) påvisar i 
en undersökning att individuella personlighetsegenskaper inte är avgörande för omvälvande 
händelser. Den traumatiska händelsens karaktär är det mest avgörande för om personen 
kommer att lida psykisk skada. Enligt Green et al. är PTSD bundet ursprungligen till 
soldatens krigsupplevelser och inte påverkat av andra faktorer. En studie som gjordes av 
McTeague, McNally & Litzs (2004) visade att barndomen eller familjeförhållanden såg ut 
innan man deltog i krig inte var avgörande för att utveckla för PTSD. Många faktorer bidrog 
till att veteraner som tillhörde minoritetsgrupper drabbades av PTSD till skillnad från dem 
som tillhörde majoritetsgruppen. Dessa faktorer är bland annat utsättande för rasism, 
förlöjligande, orättvist behandlande, upplevelsen av att kriga mot sin vilja mot icke vita 
människor för ett land som av många betraktades rasistiskt, associationer när de såg 
vietnameser som påminde dem om deras vänner och familjer ( Green, Grace, Lindy Gleser & 
Lenardo; Marsella, Friedman & Spain, 1996). 

 Traumabegreppet är relaterat till den inre situationen, det är personens egen bedömning av 
situationen som avgör det fortsatta förloppet. Personer som utsatts för dödsfara förlorar i 
allmänhet illusionen om osårbarhet och odödlighet. Den illusionen är grundläggande för att 
människor ska kunna fungera normalt. Dessa personer saknar denna illusion. Identifieringen 
med döden orsakar sociala svårigheter både i familjelivet och på arbetet (Apitzsch, 1994). 
Däremot förklarar King, King, Keane, Foy & Fairban, (1999) att det ena synsättet inte 
utesluter det andra utan att båda talar för en interaktionsmodell. King et al. menar att den 
traumatiska händelsen, personligheten och den psykosociala omgivningen samspelar med 
varandra. Däremot orsakas den traumatiska händelsen av omgivningen, det kan vara dödshot 
eller förlust, medan personlighetsegenskaper kan vara medfödda egenskaper, t.ex. tolkning av 
händelsens innebörd. Enligt king et al. är den psykosociala omgivningen viktig, bland annat 
socialt stöd, synen på den traumatiserade personen eller händelsens betydelse för det sociala 
systemet. 
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Mcnally, Lasko, Macklin och Pitman (1995) undersökning på krigsveteraner visade att 
veteraner som lider av PTSD hade svårare att minnas positiva minnena men att de mindes 
traumaminnena mycket tydligare. En studie som gjordes senare av Vasterling, Duke, Brailey, 
Constans, Allain & Sutiker (2002) visade att veteraner som led av PTSD hade sämre resultat 
när det gällde inlärning, uppmärksamhet och minnesförmåga än jämförelsegruppen utan 
PTSD.  

Genusidentitet 
Identitet kan vara definierad av andra eller självdefinierad: hur jag upplever mig själv, vem 
jag är och inte är (Tanno & Gonz’alez, 1998). Hirdman (2003) samt Hofstede och Hofstede 
(2005) påpekar att det finns ett gemensamt synsätt i de flesta samhällen när det gäller kvinnor 
och män. Ordet genus är ofta använt för att referera till inlärda beteenden och inställningar 
associerade med orden feminin och maskulin. Egenskaper som är avsedda ha maskulin 
karaktär är attribut såsom styrka, självsäkerhet, tävlingslystnad, ambition. Män är intresserade 
av att sysselsätta sig utanför hemmet, till exempel jaga. Däremot uppfattas kvinnor att vara 
undergivna, delaktiga i hemmet, i barnuppfostrande och att allmänt ta hand om människor. 
Hirdman (2003) hävdar att genusidentitet är en kulturell produktion.    
 
Identitet hos kvinnliga ex-soldater 
Under andra världskriget var det offentligt förbud för kvinnor att bära vapen och att skjuta, de 
kunde tillverka dödliga vapen, förbereda för männen, men de fick inte använda dessa 
avsiktligt. De kanske inte var utrustade med vapen, men de undkom inte risken att bli 
attackerade. Om kvinnor skulle försvara sig, sina hem och barn från invaderare, behövde de 
vara tränade och utrustade med vapen. Men beväpningen för kvinnor var oacceptabel i 
nationellt försvar och anfall, detta på grund av den dominanta synen på kvinnlighet, kvinnor 
skulle ge liv, inte ta liv. I krigstid måste män strida och försvara fosterlandet, de sårbara 
kvinnorna och barnen. Genusstabiliteten var hänvisad till denna konstruktion (Summerfield, 
1998) 

60. 000 Israeliska kvinnor stred sida vid sida med män och de flesta kvinnor uppträdde 
beundransvärt och var accepterade av de manliga soldaterna, men efter mycket tryck från 
olika håll beslöt armén att inte placera kvinnor i stridssituationer (Edgarton, 2000). 
Summerfield (1998) hävdar att brittiska unga kvinnor som deltog i andra världskriget ansågs 
okvinnliga. Kvinnorna utförde uppgifter som var exceptionella för kvinnor. Kvinnorna 
lämnade den traditionella feminina sfären, de klädde sig annorlunda och gick mer in i en 
maskulin värld som de i vanligt fall inte hade tillgång till. Enligt Summerfield var det viktigt 
för många kvinnliga veteraner att komma nära striden och gå över den manliga gränsen. 
Många kvinnor framhärdade när de blev soldater att de inte var kvinnor utan män. I djungeln 
tränades de av en manlig överordnad och oftast var deras förebilder manliga. Denna militära 
kultur bidrog till ändring i deras sätt att tänka både när det gäller militärt, moraliskt och 
religiöst (Edgerton, 2000). 

Summerfields (1998) intervju med kvinnliga krigsveteraner visade att kvinnorna ville göra 
samma uppgifter som männen. I början förnekades de detta, men när man sett hur duktiga de 
var krävdes det av kvinnorna att de ersatte männen varaktigt. Även om kvinnorna ansträngde 
sig fanns det fördomar antingen mot kvinnor i allmänhet, eller mot deras yrke och övriga 
kapacitet. Begränsningar i kvinnors insats i behörighetskrav, såsom att kvinnor hellre borde 
betjäna, stödja än att vara i strid, kom i konflikt med ideal för vissa kvinnor som responderade 
positivt till tjänstgöring.  
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 Intervju med israeliska kvinnliga soldater (Sasson-Levy, 2003) visade att kvinnliga soldater 
formade sin genusidentitet efter det som anses vara typiskt manliga kvalitéer. Kvinnliga 
soldater imiterade männens beteende, röstläge och utseende, de avstod från traditionell 
kvinnlighet och dessutom reagerade de inte hårt på sexuella trakasserier. Detta signalerar både 
motstånd mot det traditionellt kvinnliga och tillmötesgående mot den militära hegemonin. De 
kvinnliga soldaterna lär sig acceptera ett patriarkiskt beteende från armén.  

Många av de brittiska kvinnor befann sig enligt Summerfild (1998) i konflikt med den 
militära och den traditionella kvinnosynen. Kvinnans frihet och hennes värnplikt var 
begränsad. Summerfield menar att kvinnorna upplevde att de inte kunde uppfylla 
omgivningens förväntningar, det vill säga att vara hustru och mamma. Med begränsningar 
med värnplikt menas att hennes uppgift inte var likvärdig männens och en ensamstående ung 
kvinna förväntades vara rörlig och obligatoriskt skyldig att göra de uppgifter som hon hade 
blivit beordrad till. Dessutom skulle hon vara kvar så länge hon behövdes, men hon skulle 
också lämna ifrån sig ansvaret till männen och ersätta sin heroiska krigstidsidentitet till en 
traditionell feminin identitet som ansågs vara den naturliga för kvinnan.  

 Å ena sidan kunde kvinnors deltagande i kriget producera misstro och även rädsla i sin 
förkärlek för traditionell genusrelation. Å andra sidan begränsades kvinnornas kapacitet och 
det gav upphov till en känsla av frustration för de kvinnor som var tvungna att kvarstå i kriget 
med sin egen genusdefinition. Kraven för kvinnor att arbeta med kvinnors arbete, såsom 
fabriksmontör, sekreterare, kokerska, servitris och steward i den militära organisationen under 
kriget var påfrestande för många kvinnor (Summerfild,1998, Edgarton 2002).  

 En studie gjort av Moser & Clark (2001) visade att när kvinnorna var i gerillan förekom inga 
hemligheter alls, men att detta försvann så fort kriget var över. Kvinnorna beskrev detta med 
blandade känslor. Även om det var deras önskan att kriget skulle ta slut skedde förändringen 
så snabbt att kvinnorna inte hängde med. De förlorade sina vapen, de skildes från sina 
kamrater. Plötsligt skulle de se efter sin familj och försöka skapa rutiner för privatliv och 
självförverkligande. Återseendet med familjen kunde upplevas som svårt och många led 
också av skuldkänslor och förbittring. De flesta kvinnor var medvetna om att deras förmåga 
och resurser var likvärdiga männens. Men väl i det civila livet var dilemmat om de skulle 
behålla och tillämpa det som de hade lärt sig i kriget eller inte i sitt nya dagliga liv.  

 Kvinnliga soldater är kluvna beträffande sina erfarenheter. De lämnade sina hem för att vara 
krigare, även om det stod helt i motsatsförhållande till den biologiska rollen som de 
förväntades uppfylla. Övergången från kriget till det civila livet skapade kluvenhet, starka 
skuldkänslor även om de ansåg att kriget var rättfärdigt (Moser & Clark 2001).  

Många kvinnliga krigsveteraner upplever enligt Van Devanter i Kelly.ed (1985) att de är 
annorlunda än sitt tidigare jag och att också deras familjer och vänner upplevs inte på samma 
sätt när de kommer tillbaka hem. I kriget har många haft en ansvarsfull position, det har varit 
intensitet och kamratskap i deras arbete, och när de återvände upplevde de att det blev en 
nedgång i fråga om detta. Dessutom upplever många kvinnor att det uppstår förvirring när det 
gäller genusidentitet. Van Devanter menar att det inte är svårt att förstå kvinnorna. När 
kvinnorna har levt mer än ett år i trötthet, i strid och till största delen omgiven av män, är det 
inte överraskande att det måste har varit svårt att känna sig kvinnlig. Att integrera detta med 
det kvinnliga som förväntas av samhället kan vara ett problem. Van Devanters studie har 
dessutom visat att kvinnor uttryckt att de känner skam över att vara en kvinnlig veteran. De 
har blivit beskyllda för att vara prostituerade eller för att vara i krig för att hitta en man.   
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 Övergången från det militära till det civila, återseende med familjen, att veta sin roll, att börja 
jobba och fullgöra familjens och sina egna behov och en förändrad social relation blir en 
kulturchock för krigsveteran  (Hobfoll et.al. 1991).  

Vanligt förekommande hanteringsstrategier hos krigsveteranerEtt sätt att berätta om sina 
traumatiska upplevelser är att anförtro sig åt andra och berätta vad man har varit med om. 
Men detta kan vara svårt dels på grund av att återberättandet av traumatiska minnen återkallar 
obehagskänslor som det kräver en stark motivation för att våga konfrontera och det kan hända 
att det inte finns någon att anförtro sig åt. Det kan också vara så att omgivningen inte är 
intresserad att ställa upp och lyssna (Christianson, 2002). 
 
När det blir omöjligt att utrycka sig blir lidandet personligt och får en personlig karaktär. 
Tillsammans med tillskrivande av skuld och med tanken att man får skylla sig själv, blir det 
en privat smärta. Den tragiska berättelsen blir en tragisk personlig berättelse och personen blir 
deprimerad, vilket får negativ konsekvens för familjen (Sveaass, 1994). 
Långvarigt undvikande av problem är ett tillvägagångssätt som en del veteraner använder och 
som många gånger leder till bekymmer. En annan negativ hanteringsstrategi är att skylla på 
andra. Detta sårar inte bara personen själv utan även hennes anhöriga och kollegor. Oftast 
upplever den drabbade inte att denne kan uttrycka de problem som de går igenom. Ofta 
fantiserar många veteraner och deras anhöriga att allting skulle bli idealiskt när de återvänder 
hem, och till deras förvåning blir det inte som de har tänkt sig och därför blir de ofta 
frustrerade (Hofboll, 1991). 

Om individen å andra sidan håller tyst om sina upplevelser, ser vänner och arbetskamrater att 
något är i olag. De förstår inte anledningen till varför individen beter sig annorlunda, vilket 
kan leda till missförstånd och osämja (Christiansson, 2002). Veteraner som inte hade 
utvecklat PTSD trots att de har varit svårt utsatta i strid, använde sig av olika strategier. 
Studier med dessa veteraner visade att de använde sig av samma hanteringsstrategier som när 
de var i strid. En del strategier var t.ex. att medvetet koncentrera sig på att bevara sitt lugn, sin 
omdömesförmåga, sitt förhållningssätt till andra och sina moraliska värderingar. Det visade 
sig också att de drabbade hade accepterat rädslan hos sig själva och kämpade för att komma 
över rädslan genom att förbereda sig för kommande fara (Herman, 1998). 

Att hellre tala med sina vänner från kriget än med sina anhöriga och bekanta är ett vanligt 
drag hos krigsveteraner, eftersom förståelse upplevs som svår i många fall med icke-
veteraner. De tycker att de blir missförstådda av familj och vänner som inte förstår hur det är 
att vara i strid, att döda och att känna rädslan för att bli dödad, eller att förlora sina vänner. 
Däremot med en veteran är det annorlunda, banden är starka, de har samma erfarenhet, har 
haft samma öde. Den gemensamma erfarenheten om att vara på fel plats, på fel tid gör att de 
kommer närmare varandra (McCarty-Gould, 1998; Marcella et.al, 1996). 

McCarty- Gould (1998) förklarar att kvinnor har svårare att övertyga systemet om att de lider 
av PTSD och att de är i behov av behandling och stöd. Kvinnliga veteraner väljer att hålla 
problemet inom sig. Kriget pågår inom dem, i deras huvud och hjärta. Deras krig blir deras 
familjers problem och de väljer att ”kriga” i sina privata hem. McCarty- Gould menar att 
soldater har många saker att sörja över. Dels att deras vänner har stympat i strid, dels att de 
har förlorat sin ungdom. Och oftast medan de gråter, hoppas de att läkningen av såren börjar 
och önskan att starta ett nytt liv blir stor. Men oftast börjar inte sörjandet direkt eller så avtar 
sorgen aldrig vilket medför att läkandet aldrig inträder.  
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Om veteranen är plågad, är det vanlig att isolera sig från omgivningen, många gånger kan en 
krigsveteran känna sig ensam även med sin familj (Racek 1984; Hobfoll et.al. 1991; Sveaass, 
1994 ). Meyer (1994) menar att klienter som har upplevt trauma ofta var passiva och totalt 
förlamade av vad de hade gått igenom.  De bildframställningar som man får ta del av är starka 
och talar oftast sitt eget språk, beroende på vem som tittar på dem. 

Sverige och England som asylländer 
Ambjörnsson, Gerholm, Hästbacka, Runeby och Sörlin (1986) beskriver olika uppfattningar 
av bilden av det andra. Det andra kan tillskrivas alla de önskvärda egenskaper som man 
saknar på hemmaplan, men också kan ibland uppfattas som skrämmande, hotfullt och 
frånstötande, ibland som löjeväckande och mindrevärdig. 

Enligt Daun (1998) är kultur kodsystem och det har olika innebörd för olika grupper, 
beteenden fungerar som tecken eller koder som står för gruppen som helhet, avsiktlig eller 
oavsiktligt. Till exempel en viss klädsel, ett plagg, en frisyr, ett sätt att röra sig eller uttalet av 
en viss vokal, språkmelodin eller åsikter kopplar samman en person med en viss 
befolkningskategori. Vi kommunicerar budskap om oss själva, om vår karaktär och 
sociokulturella hemvist men tolkningarna förändras med mottagarna. Svenskar till exempel 
tolkas av många invandrare som socialt slutna och andligt tomma. Men enligt Daun är dessa 
tolkningar en generalisering, dock är det betydelsefullt att inse att dessa tolkningar av 
främlingarna görs utifrån meningssystem som tillämpas i andra kulturer än den svenska. Daun 
(1998) menar att koderna och kulturers olika värdesystem har viktig betydelse för att förstå 
möten mellan människor av olika nationalitet. En och samma kod kan tolkas och värderas 
olika i skilda kulturer. 

Bilden av den svenska kulturen jämförd med andra kulturer Enligt Daun (1998) har varit att 
svenskarna inte bar på några särdrag och att kulturbundenhet var något som man hade lagt 
bakom sig, Sverige är ett rationellt och demokratiskt land utan djupa klassklyftor, utan 
nationalism, barnaga, stela könsroller, sexuellt pryderi eller religiositet och allsköns 
vidskepelse. Studier har visat att denna bild om att förneka sin egen kultur bleknat. I motsats 
till de inföddas självbild har de invandrade framhävt den svenska kulturens högst särskilda 
framtoning. För många av dem som har bott i flera länder har Sverige framstått som särskilt 
svårt att förstå och omöjlig att bli delaktig av. Dock även om svenskarna har varit svåra att 
förstå sig på, har den svenska kulturen för många främlingar framståt som tydlig.  Mängden 
av sinsemellan skiftande intryck generaliseras till några nationella drag såsom social 
otillgänglighet, inåtvändhet, känslokontroll och jordnära praktiskhet, en lantligt präglad 
obenägenhet att handskas med det främmande, undertryckande av personliga konflikter och 
en uppdämd aggressivitet, som ibland ges fritt utlopp under rusets inflytande.   

Vid jämförelse mellan svensk och brittisk flyktningsmottagning kunde man observera att det 
finns skillnader i fråga hur man tar emot en nyanländ person. I Sverige erbjuder samhället 
nyanlända flyktingar att bo i vandrarhem långt från stadscentrum. De behöver inte anstränga 
sig att söka vårdcentral, råd i juridiska frågor, skolgång, och språklektioner, eftersom allt detta 
är placerat på samma ställe. Detta omfattande patriarkaliska system förväntar sig att 
asylsökande accepterar, rofyllt och tålmodigt, medan deras yrkande bearbetas av 
immigrationsverket. I motsats till Sverige måste den nyanlända i Storbritannien klara sig 
själv, tillgänglighet till bostad och annan service är ofta komplicerad. Situationen kräver att 
asylsökande blir aktiva, medan de i Sverige är mer passiva tills de får beslutet och detta 
försvårar anpassningsbarheten (Summerfield, 1999). 
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Exillandet  
En djupintervju gjord av Afkhami (1994) med 13 kvinnor visade att deras ankomst till USA 
bidrog till nya problem, till exempel en ny process av inlärning, anpassning och utvärdering 
av det de med stor framgång har åstadkommit i det nya landet. I denna period upptäcker 
kvinnorna att deras sätt att hantera livet skiljer sig signifikant åt. Under denna korta period, 
skymningszonen mellan förlust av det gamla kulturmönstret och assimilation av den nya 
kulturen, frigör de sig från de patriarkaliska strukturgränserna. Tillgänglighet till det överflöd 
av nya valmöjligheter och variation i livssätt tycks uppnåelig. De bildar sin identitet och 
kommer fram till självkänsla och medvetande som är befriande och de blir myndiga.  

Paradoxalt menar Afkhami att exilen trots all smärta och kamp medför en utvidgad värld som 
inte var möjlig med den gamla strukturen. Varje kvinna var tillfredställd med det nya jag de 
har skapat och den nya och breda värld de befinner sig i. Kvinnorna var medvetna om att de 
har förlorat en del av sig. De inser att landet har förändrats, och även när de har varit borta. 
Eisenbruch (1991) beskriver hur kambodjaner i USA, som just har förlorat en närstående, 
fortsätter att känna skuldkänslor kring att ha övergett hemlandet och sin kvardröjande skuld 
till de döda, vilket förföljer dem med smärtsamma minnen och medför oförmåga att 
koncentrera sig på uppgifterna i det främmande samhället.   

En av de intervjuade i Afkhamis (1994) studie beskriver att hon i exil var tvungen att göra 
små förändringar, såsom i sitt sätt att gå, kroppshållning, sättet att klä sig på, som passade till 
det omgivningen krävde. Att omvandlas till den nya kulturen gjorde att hon inte kunde förstå 
sig själv, hon kände heller knappt igen den nya versionen av sin personlighet. Hon jämför sig 
själv som om man översätter ett poem från ett ursprungligt språk till ett främmande språk. I 
offentligheten beter hon sig som om hon var ensam, men i hemlandet betedde hon sig som om 
hon var bland människor som hon kände. I det främmande landet upplevde hon sig som om 
hon var totalt isolerad. Kvinnorna började inse att de måste ta distans från sina egna gamla 
erfarenheter och istället fokusera på nuet.      

Erfarenheter som förföljelse och exil orsakar enligt Bracken, Giller och Summerfield (1997) 
intensiv smärta och lidande. Personer som flyr och söker asyl behöver stöd såväl som lämpligt 
mediciniskt ingripande och det är viktigt att ta hänsyn till deras kunskap. Det problem som 
finns är att den traditionella psykiatriska etiska strukturen är bristfälligt utvecklad, den 
separerar kunskap och teknik från frågor av värde.  

Enligt Marsella et.al (1996) har det inte funnits systematiska jämförelser av terapins resultat 
avseende  PTSD offer från olika kulturer via universella, godkända och experimentellt 
designade procedurer. Dock har det förekommit rapporter från olika terapierfarenheter med 
olika etnokulturella grupper. En del av det rapporterade visar att terapi anpassad till personens 
etnokulturella bakgrund är grundläggande. Det är viktigt att reflektera över våra egna 
föreställningar som tenderar att vara generaliserande om krigets grymheter och påverkan på 
drabbade. Omedvetet har vi en benägenhet att införa egna föreställningar som vi själva vill 
ska överensstämma med den andres. Det är grundläggande att ha noggrann inlevelse med dem 
som är påverkade och att uppmuntra dem att uttrycka sig på sina egna villkor och minimera 
sannolikheten att missförstå dem när de berättar. Detta minimerar risken för oönskade och 
slösaktiga hjälpprojekt (Summerfield, 1999).  

Det är viktigt enligt Meyer (1994) att betraktelsesättet i terapin är flexibelt eftersom 
patientgruppen inte är homogen och att det finns olika sätt man kan hjälpa klienter på. Ett sätt 
är, vilket hon tyckte vara givande, uttryckande terapi. Uttryckande terapi är en kombination 
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av rörelse, konst, skrivande, musik, drama, och diktning med både verbal och icke- verbal 
kommunikationsmetod. Enligt Meyer har denna terapi ett holistiskt synsätt som tar med mer 
icke verbala former av uttryck som är grundläggande delar av människans totala 
kommunikation. Andra flyktingar, särskilt unga, har förmåga att bemästra krisen i exillandet, 
och istället se det som möjlighet att få utbildning, arbete och en ny livsstil i frihet 
(Summerfield, 1999). 

 I mötet med sjukvården kan det förekomma språkliga barriärer samt från de anställdas sida 
okunnighet om kultur skillnader. En person kan söka läkare av olika skäl, men för en flykting 
kan det vara på grund av ett djupare dilemma såsom splittrad livsföreställning, brist på status, 
känslan av att vara främmande i den främmande kulturen och integrationskonflikt 
(Summerfield, 1999).  

Syftet med denna studie är dels att få kunskap om hur eritreanska kvinnliga ex-soldaters 
erfarenheter av krig har påverkat deras identitetsupplevelse sedan de har flyttat till nytt land. 
Samt att ta reda på om deras upplevelser av integration och av bemötande i exillandet är olika 
beroende på vilket land de bor i. Därtill är syftet att få mer kunskap om vilka 
hanteringsstrategier kvinnorna använder sig av, samt att ta reda på om exillandets kultur 
påverkar kvinnans identitetsupplevelse i bemärkelsen perspektiv på krigstraumat. Ytterligare 
ett syfte är att ta reda på hur kvinnorna förhåller sig till egna psykiska reaktionen på 
krigstraumat.  

Specifika frågeställningar: 
– Påverkar exillandets kultur kvinnliga krigsveteraners upplevelse av identitet? 
– Skiljer sig bemötandet av kvinnlig krigsveteran beroende på vilken kultur kvinnliga 

ex-soldater kommer i kontakt med? 
– Finns det någon specifik kulturell skillnad på hur man ser på kvinnor som aktivt har 

deltagit i krig?  
 

Metod 
 

Datainsamlingsmetod 
Intervjumetoden användes att ta reda på hur kvinnliga ex-soldater själva uppfattar sin tillvaro 
sedan de har flyttat till nya landet. I min c-uppsats framkom att kvinnorna upplevde att de 
hade svårt att bli förstådda som ex-soldater och att kriget pågick fortfarande i deras huvuden, 
vilket väckte mitt intresse för att ta reda på om kulturen i mottagarelandet spelade någon roll. 
Därför bestämde jag mig för att intervjua andra kvinnliga ex-soldater i andra länder än i 
Sverige. Valet föll på England som eventuellt kan skilja sig kulturmässigt från Sverige. 
England har koloniserat många länder i Afrika och detta innebär att befolkningen de mötte 
hade en annan kultur, språk och religion. Detta har möjligtvis bidragit till den brittiska 
samhället har bredare kunskap vad gäller olika kulturer. Det skulle vara intressant att se om 
det finns skillnader eller likheter beroende på vilket land kvinnorna bor i. 
 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Vid intervjuerna användes en 
intervjuguide (se bilaga) som innehöll olika ämnesområden och vilka bl.a. togs fram genom 
APA (1994) (se bilaga).  
 
För att göra jämförelser mellan de ex-soldater som är bosatta i Sverige med andra åkte jag till 
England under en vecka. Intervjudeltagare kontaktades innan jag anlände. Men eftersom det 
blev krångel med vissa intervjupersoner som tackade nej, var jag tvungen att hitta andra 
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kvinnliga ex-soldater som var intresserade. Åtta av de intervjuade bodde i London medan en 
bodde utanför.  
 
Deltagarna intervjuades var för sig. Intervjun tog ca 2 timmar per person. Fyra intervjuer tog 
tre timmar per person. Tre intervjuer tog en och en halv timme och två intervjuer tog en 
timme. Intervjutiden varierade eftersom det var första gånger intervjupersonerna (både för de 
som bor i Sverige och England) berättade öppet om kriget. Dessutom ifrågasatte samtliga 
intervjupersoner som bodde i England intervjun hela tiden. Rädslan för att materialet skulle 
använda till annat än forskning tog över ibland. Det blev ofta avbrott i intervjun då deltagaren 
grät eller upplevde det de berättade om som känsligt eller obehagligt. 
 
Tillvägagångssätt i Sverige 
En intervju ägde rum hemma hos mig och de övriga intervjuerna hemma hos 
intervjupersonerna. Intervjuerna spelades in på band, och kompletterades med anteckningar. 
Fem av intervjupersonerna var obekväma med att det användes bandspelare. De hade svårt att 
slappna av. Den ena kvinnan glömde efter ett tag att det användes bandspelare medan en av de 
deltagarna under nästan hela intervjutiden upprepade frågan: ”Det är väl ingen annan som 
lyssnar på det här förutom du?” För att hantera deras rädsla informerade jag att jag inte 
behövde använda bandspelaren, utan att jag bara kunde föra anteckningar men då ville de 
ändå att jag skulle använda den. När jag fick använda bandspelaren övertygade jag dem ännu 
mer om att det bara är jag som ska lyssna av den och att jag efter transkribering skulle förstöra 
bandet.  
 
Samtliga intervjupersoner var osäkra och oroliga över hur mycket de kunde avslöja. När jag 
talade om att de kunde vända sig till Kris- och traumacentrum eller Röda korset center för 
torterade flyktingar fick jag en känsla av de inte gillade att jag nämnde det. Det svar jag fick 
var: ”Tycker du att jag behöver det?” Somliga intervjupersoner var rädda att bli fel uppfattade 
eller betraktas som psykiskt sjuka när de hade svårt att sluta att gråta. I mitten av intervjuerna 
började de tala tigrinja istället för svenska. Sex av deltagarna tyckte att de hade svårt att hitta 
svenska ord som kunde uttrycka deras känslor och valde i slutet av intervjun att bara tala 
tigrinja. I slutet av intervjun, när bandspelaren stängdes av och en av kvinnorna verkligen fått 
bekräftelse på att bandet var avstängt, började hon att berätta det som hon upplevde som mest 
traumatiskt. Två av de intervjuade bad mig stänga av bandspelaren i mitten av intervjun. Efter 
intervjun antecknades det som inte kommit med i bandspelaren och senare samma dag 
transkriberades och översattes intervjun till svenska.  
 
Tillvägagångssätt i England  
Fem av intervjuerna utfördes hemma hos intervjupersonen och 2 intervjuer hemma hos min 
syster (under min vistelse i London bodde jag hemma hos min syster) en intervju på 
deltagarens arbetsplats och en intervju på en kaféliknande plats. Samtliga intervjupersoner 
ifrågasatte intervjun, och hade svårt i början att öppna sig men efter att jag har gått igenom 
vilka frågor jag skulle ställa började de slappna av. Det de sa var ”ska du använda det för att 
svartmåla regeringen, eller för att vinkla som bekräftar det västerländska tänkandet”? Sju av 
de intervjuade påpekade att de vet vad västern försöker göra, och det är enligt kvinnorna att 
västvärlden vill måla något som inte är sant för dem. Dessa sju kvinnor anmärkt om min 
avsikt är att göra liknande som västvärlden kunde jag lika gärna glömma intervjun. Trots att 
jag hade förklarat att det inte skulle användas till annat ändamål än till forskningen så var de 
ofta misstänksamma. Två av de intervjuade ville inte att jag skulle använda bandspelaren, 
medan tre bad med att stänga av när de blev emotionella. När jag frågade om jag kunde 
använda bandspelaren blev svaret ”vi har inget att dölja, vi berättar bara det som har varit, så 
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varsågod”. De intervjupersoner som gick med att jag använde bandspelare, när jag stängde av 
dem så kunde de slappna av och försatt att tala. De intervjupersoner som valde att jag bara 
antecknande, påpekade ofta att jag inte skulle beskriva detaljerat vad de arbetade med och vad 
de bodde för annars skulle det bli lätt att identifiera dem. Efter intervjun antecknades det som 
inte kommit med i bandspelaren och senare samma dag transkriberades och översattes 
intervjun till svenska.  Intervjun var på tigrinja och de intervjuade tyckte det var skönt att det 
var på tigrinja, men då och då förkom engelska mitt i en mening.    
 
Etiska frågor 
Intervjupersonerna har informerats både skriftligt och muntligt om intervjuns syfte och 
tillvägagångssätt. Intervjupersonerna har informerats om att deras medverkan var frivilligt och 
att de hade rätt att avbryta intervjun eller låta bli att svara på de frågor som de upplevde som 
obekväma eller kränkande. De garanterades konfidentialitet och informerades om att intervjun 
skulle användas endast för forskningsändamål och inget annat. Av etiska skäl informerades 
intervjupersonerna som bor i Sverige (på inrådan av handledaren Leg. psykolog Gunilla. 
Björkqvist, personligtkommunikation, 12.4.2006) om att de alltid kan vända sig till Kris - och 
traumacentrum eller Röda Korsets center för torterade flyktingar om de behöver tala med 
någon eller är i behov av hjälp. Intervjumaterialet dvs. band och anteckningar har förstöres.   
 
Urval 
Undersökningen innefattar sexton intervjudeltagare. Nio av intervjupersonerna bor i England 
medan sju bor i Sverige. På grund av ämnesområdes känslighet valde jag att begränsa antalen 
deltagande. Urvalet skedde utifrån bekvämlighetsurval, det vill säga utifrån kontakter. Kravet 
som ställdes för att delta i undersökningen var att de skulle vara kvinnor och att alla ska ha 
aktivt deltagit i krig. Av hänsyn till de personer som deltog i denna studie benämns inte 
kvinnorna med deras riktiga namn och dessutom undvikes detaljbeskrivning, såsom deras 
arbete i exillandet. Detta är för att undvika risken att identifiera kvinnorna 
 
Deltagare 
De intervjupersoner som bor i Sverige har fingerade namn medan intervjupersoner som bor i 
England benämns som intervju ett, intervju två o.s.v.  
 
Intervjupersoner som bor i Sverige 
Den första kvinnan var 28 år och kallas i denna undersökning Sawa och den andra kallas 
Sewra, var 45 år. Den tredje kvinnan, Meda, var 41 år, den fjärde Nadow var 45 år. Den femte 
Bedho, 49 år, den sjätte och sjunde kvinnan var 44 respektive 46 år. Kallas Marsa Teklay och 
Fenkil. Samtliga kommer från Eritrea.  
 
Sawa var i militärtjänst när kriget mellan Etiopien och Eritrea bröt ut och fortsatte då med att 
strida, eftersom hennes militärtjänsttid inte var över. Hon var i militärtjänst och krig 
sammanlagt fem år. Efter att kriget mellan länderna mattades av återvände hon till familjen. 
Då hon blev inkallad igen flydde hon från landet. Hon har bott i Sverige i fyra år och talar 
ganska bra svenska. 
 
Sewra började arbeta politiskt underjordiskt redan när hon var 15 år för det eritreanska folkets 
befrielserörelse, och i militären blev hon sedan stridsvagnsförare. Hon hade deltagit aktivt i 
krig sedan 1975 fram till 1991 då Eritrea blev självständigt. Hon var ensamstående 
tvåbarnsmor. Hon har bott i Sverige 12 år och hade god kunskap i svenska.   
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Meda var 13 år när hon gick med i den eritreanska befrielserörelsen, där hon var med från 
1978 till 1991. Hon var frontsoldat de första åren men fick sedan annan uppgift också. Meda 
har bott i Sverige 3 år och hon är ensam. Nadow var runt 14 år när hon kom in i kriget, och 
har varit med i kriget från 1974 till 1991 då Eritrea blev självständigt. Nadow har varit vid 
fronten i många år men sedan blev hennes uppgift att åka från ett ställe till ett annat. Hon kom 
in i kriget när hon var 14 år. Nadow har bott i Sverige sex år, hon är gift men har inga barn.  
 
Bedho kom in i kriget när och var 17 år. Hon har varit i kriget från 1974 till 1991. Bedho var 
vid fronton i några år och blev sedan sekreterare. Bedho har två barn och alla två barnen är 
födda när hon var i kriget. Bedho har bott i Sverige i fem år.   
 
Marsa Teklay kom in i kriget när hon var 16 år. Hon har varit i kriget 11 år. Hon har också 
varit vid fronten i några år. Men några år senare blev hennes uppgift att arbeta med 
underrättelseverksamhet. Marsa Teklay har tre barn och hon är ensam. Hon har bott i Sverige 
14 år.  
 
Fenkil var 15 år när hon kom in i kriget, där hon var från 1975 till 1991. Fenkil var vid 
fronton i 6 år, men sedan blev hennes uppgift inom sjukvården. Fenkil har ett barn och är 
ensamstående. Hon har bott i Sverige i 10 år. En av kvinnorna hade fått diagnosen 
posttraumatiskt syndrom och två hade fått diagnosen depression.  
 
Intervjupersoner som bor i England 
 
Intervju 1 
Det första kvinnan som intervjuades är 43 år. Hon är tvåbarns ensamstående mamma. Hon har 
bott i London i 14 år och är egen företagare. Hon deltog i militären frivilligt när hon var 16 år, 
och har varit i krig sedan 1978-1991. Hennes uppgift i militären varierade, från stridssoldat 
till sekreterare. Hon gjorde militär träning i ett år och deltog därefter direkt i strid.  
 
Intervju 2 
Hon är 45 år och ensamstående, och har bott i England i 17 år. När hon anslöt sig till militären 
var hon 15 år, år 1977, och hon stannade frivilligt där till 1990. Hon hade inte bestämda 
uppgifter i militären. Efter att hon hade gjort militär träning blev hon beordrad att undervisa 
små barn. Ett år efter det blev hennes uppgifter att åka runt från ett ställe till annat ställe för 
att informera de äldre och få dem att bli medlemmar i befrielserörelsen som i sin tur leder till 
att delta i militären, med detta har hon sysslat med i tre år. Men sedan blev hon stridssoldat. 

     
Intervju 3 
Hon har bott i England i fyra år och har inte fått uppehållstillstånd än. Innan hon kom till 
England bodde hon i Saudiaraben. Hon är 37 år och trebarnsmamma. Barnen bor i Eritrea 
med morföräldrar och pappan till hennes barn har stupat i kriget. Kvinnan är ensamstående 
och bodde i Sudan innan hon deltog i militären. Hon gick i en av de skolorna som bestämdes 
av befrielserörelsen. Hon var 14 år, 1984-1991 när hon deltog frivillig i militären. Den första 
gången hon deltog i militären skickades hon till skolan och gjorde sedan militärtjänst. Efter 
det blev hennes uppgift stridssoldat. 

       
Intervju 4 
Hon har bott i England ett år, och innan hon flyttade till England bodde hon Saudiaraben i nio 
år. Hon har inte fått uppehållstillstånd än. Hon har två barn men de bor hos sin pappa. Hon är 
ensamstående. Hon deltog frivilligt i militären år 1978 till 1991 och är inte säker på hur 
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gammal hon var men tror att hon ungefär var 15-16 år. Först gjorde hon militärtjänst och blev 
sedan stridsoldat.                   
 
Intervju 5 
 Hon har bott i London i 14 år, är 42 år, har ett barn och är ensamstående. När hon anslöt sig 
till militären var hon 17 år och deltog frivilligt där under åren 1982-1991. Efter att hon har 
gjort militärtjänst blev hennes uppgift att ta hand om små barn. Hon fungerade som mamma 
eftersom barnens föräldrar hade olika uppgift i militären och till och med vissa barns mammor 
och pappor eller någon av föräldrarna hade stupat i kriget.  
 
Intervju 6 
Hon har bott i England i 5 år, är tvåbarnsmamma och ensamstående. Först bodde barnen i 
Eritrea med hennes föräldrar. Hon hämtade barnen när hon fick uppehållstillstånd, barnen har 
bott hos henne i ett år. Hennes första barns pappa har stupat i kriget. 1977 gick hon med i 
militären och hon var då 10 år. Det var under hård strid och intensiv bombning som hennes 
mamma tappade bort henne. Hon blev omhändertagen av andra frihetskämpar. Eftersom hon 
var ung gick hon först i skolan, tanken med detta var att hon skulle utbilda sig först och sedan 
bygga upp landet när det blev fritt från fienden. Men hon ville bara kriga och var besvärlig 
och därför gjorde hon militärtjänst. Efter detta jobbade hon med civila, några år senare blev 
hon stridssoldat och när hon förlorade synen på ett öga i kriget jobbade hon som mekaniker.  
 
Intervju 7 
Hon har bott i England i sju år, är 37 år, och har en dotter som har flyttat nyligen till England. 
Hon är ensamstående. Hon var 14 år när hon deltog i militären frivilligt, och har varit i kriget 
från 1981 till 1991. Hon skickades direkt till skolan och efter några år gjorde hon militärtjänst. 
Sedan blev hon stridssoldat och därefter blev hennes uppgift att jobba på garage och som 
mekaniker.       
 
Intervju 8 
Hon har bott i England sju år. Hon är 44 år, trebarnsmamma och ensamstående. Pappan till 
barnen bor i Eritrea. Hon deltog i kriget frivilligt när hon var 10 år. Eftersom hon var ung 
skickades hon till skolan som leddes av befrielserörelsen. Efter några år gjorde hon 
militärtjänst. När hon hade avslutat sin militärtjänst blev hennes uppgift först att förvärva nya 
medlemmar och sedan blev hon stridssoldat. 
 
Intervju 9 
Hon har bott i England i 10 år, är idag 36 år och ensamstående. Hon var sju år, 84-91 när hon 
deltog i militären och detta gjorde hon frivilligt. Hon skickades direkt till skolan och sedan 
blev hennes uppgift att undervisa. Hon hade olika uppgifter beroende på vad situationen 
krävde. Hennes största uppgift var att undervisa men hon har också varit stridsoldat.    
 
Analys 
Syftet med undersökningen var dels att få mer kunskap om hur eritreanska kvinnliga ex-
soldaters i Sverige och i England erfarenheter av krig har påverkat deras identitetsupplevelse, 
och dels att ta reda på om deras upplevelser av integration och av bemötandet i exillandet var 
olika beroende på vilket land de bor i. Därtill var syftet att få mer kunskap om vilka 
hanteringsstrategier kvinnorna använder sig av för att leva ett normalt liv, samt att ta reda på 
om exillandets kultur påverkar kvinnans identitetsupplevelse i bemärkelsen perspektiv på 
krigstrauman. Deduktiv och induktiv tematisk analys bör här vara lämpliga metoder. I mitt 
tillvägagångssätt utgick jag från Hayes beskrivning av induktivt och deduktivt tematiska 
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analys (Hayes, 2000). De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger vid flera 
tillfällen för att skapa en korrekt uppfattning om innehållet och att översättningen var korrekt. 
Därefter söktes nyckelord och teman utifrån DSM IV-kriterier för Posttraumatiska 
stressyndrom. De teman som bekräftades var följande: Påträngande minnen, flashback, 
överdriven vaksamhet, lättskrämdhet, mardrömmar, sömnsvårighet, koncentrationssvårighet, 
begränsade känslor, vredesutbrott, saknad framtid, fysiologiska reaktioner, undvikande av 
tankar kring kriget, i kontakt med andra människor och skuldkänslor. Dessa teman blev 
rubriker, under vilka citaten i texten sorterades in.  
 
För att inte mista viktig information som var relevant till dessa teman, lästes hela den 
transkriberade materialet igenom ytterligare en gång. Detta steg ledde till ytterligare teman 
som inte baserades på DSM-IV kriterier. De teman som upptäcktes var: militära, civila och 
exillandet, familj och relation och isolering och övriga hanteringsstrategier. Dessa teman 
analyserades, tolkades och sammanfattades för att ge en så god uppfattning som möjligt av 
intervjupersonernas upplevelse och vilka hanteringsstrategier de använde. Vid analysen av 
intervjuerna framträdde ett antal traumatiska händelser som intervjupersonerna talade öppet 
om. Kvinnornas upplevelse av kriget har varierat när det gäller både språkmässigt och 
känslomässigt återberättande om kriget. För att kunna skapa en uppfattning om 
intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser har jag valt att återberätta i längre citat under 
resultat delen. Citaten som är med i texten under resultat delen är korrigerade för skillnaden 
mellan tal- och skriftspråk. 
  

Resultat 
 
Krigets verklighet 
”Det som skrämde mig mest i kriget var att om fienden tar mig levande våldtar de mig. Annars att dö var inget 
problem. Jag är inte bättre än dem som har förlorat sitt liv. Jag minns allt men det som jag inte kan glömma är 
den här dagen, året var 1984 den 24 april. Det var varmt, man brände sig, det var hård strid, vi stred hela dagen, 
men ett tag var det lugnt, då bestämde jag och min kompis att ta ett bad. Havet var stort, man såg solen, 
solnedgång, vilken vacker syn, det var det vackraste jag har någonsin sett. Men hur som helst, ler ….hmmmm.. 
tankefull, vi hade luxtvål med oss, jag minns fortfarande lukten av tvålen, precis när vi närmade oss vattnet så 
träffade vi andra kvinnliga soldater som också skulle tvätta sig, de frågade om vi hade tvål med oss. Det är klart 
vi gav dem, att dela med sig är något som är verkligt. Innan vi tvättade oss började striden bli intensivare, då var 
vi självklart tvungna att vara med våra medsoldater, det värsta var att vi inte ens hann tvätta oss. Jag kommer 
ihåg att vi sprang och sprang. Jag minns att jag hade menstruation, gud va det rann, ibland undrar jag om 
kroppen känner på sig när någon inte stämmer. Gud, det var den värsta dagen i mitt liv. Striden blev intensivare, 
det var varmt, man var trött, törstig, jag och mina medsoldater satt i samma tankbil, jag var radiooperatör, jag 
meddelade vidare. Innan jag var medveten om att tankbilen som vi satt på blev träffad, eftersom striden var 
intensiv hade man inte koll vem som var träffade och inte. Till min förvåning, när jag vände mig om så 
upptäcker jag att mina tre medsoldater var träffade. Det gjorde ont men jag var ändå tvungen att strida vidare 
men som tur var var en annan fighter med mig. Vi klev av tankbilen, vi började istället gå till fots, egentligen 
sprang vi, jag var så rädd att bli fasttagen av fienden levande och förklaringen till det är att jag var rädd att de 
våldtar mig. Men att dö är inte det man var rädd för, för att man visste orsaken till varför man var med i 
militären. Och det är att befria landet från fienden. De bombade och bombade, men som tur sanden, (du vet när 
du är vid stranden, så är sanden mjuk och fin, när du trampar på den så känner du som om du sjunker) de sköt 
men sanden tog emot istället och då kan man säga att vår räddning blev sanden. När vi sprang så såg vi en annan 
tankbil som backade, och jag blev jätteglad när jag såg bilen, dels att den var av de våra och som jag sa innan, 
man var ju rädd att bli tagen levande, (man visste annars inte vad som väntade där). Men när vi såg på tankbilen 
så såg vi att den inte stannade, och jag blev förbannad, först var jag jätteglad men när jag såg att han inte 
stannade kunde jag inte förstå. Och då säger jag till min medsoldat: ”det var konstigt och för jävligt att han inte 
stannade trots att han hade sett oss”. Men det visade sig att chauffören var träffad, det vill säga att han var offrad, 
så vad som hände var att han hade sin fot på gasen, och trampade på den. Och dessutom hade den på back. Så 
stackare, han var ju död, och hur skulle han kunna ha möjligheten ha stanna bilen när han var borta. Men han 
räddade oss, och det är genom att tankbilen backade och då trodde fienden att det fanns soldater så de försatte att 
skjuta mot den. Och fokus blev förstås på tankbilen. När jag kommer till min plats så får jag ta reda på min 
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kompis Aster, hon som var med mig några timmar, och när vi tvättade oss med den gott luktande tvålen var död, 
och Simon som jag skrattade med och var fäst vid var också död, och flickorna som lånade tvålen var också 
borta och många andra på samma dag. Av allt som jag har bevittnat var det här det värsta som hade hänt mig. 
Den kvällen var jag helt emotionell instabil och ingenting hjälpte.” 
 
”Nu när jag tänker tillbaka, det som var i min tanke hela tiden var, kommer vi klara det? Vi kanske skulle bli 
uppätna, av vargar eller andra djur. Kommer vi att träffa de andra frihetskämpar, man var inte förbered att det 
skulle finnas svält, törst och trötthet. Jag var rädd att vi aldrig skulle träffa de andra, utan kanske blir tagna av de 
etiopiska militärerna istället”. 
 
”Vi som var unga sov bredvid varandra, vi sov i varandras armar, man tänkte inte på om det var flicka eller kille. 
Man var medsoldater. Det fanns de som inte ville tro att kvinnor kunde strida på samma sätt som män, och de 
hade svårt att tro det. Men efter att de har sett att vi stred på samma sätt som de manliga och bar tunga gevär och 
krigade på samma sätt så hade de inget att säga.” 
 
”Det var en gång, vi fick order att alla barn skulle få vaccination, då tog vi ut alla barn, alla var under ett träd, 
och vi var som deras mammor och gick in för att förbereda frukost, då bestämde de sig för att spela fotboll. Vi 
ropade att de skulle komma in men de var inne i sin lek. Plötsligt, hör vi ett flygplan, och då vet man förstå vad 
det innebär, vi gick ut och vi ser att barnen försökte gömma sig under trädet men tyvärr hade piloten redan 
hunnit se dem, flygplanen kom ännu närmare, jag såg vem som var piloten, till min förvåning såg jag att det var 
en vit man, kunde inte förstå det och den dagen förlorade vi alla barn framför oss, 15 barn på en gång. Det är 
något som jag har svårt bli av med ur mina tankar” 

 
”En gång var det en intensiv strid, något som jag inte kan glömma, när vi marscherade framåt såg en manlig 

soldat sin stupade fru som också är soldat liggande på marken, då hör jag honom säga, aj…………… 
aj………………. Då säger han igen ”Med sin fru borde man vara på bio inte i en sån strid” och eftersom striden 
var intensiv så gick han bara förbi henne för att fortsätta strida. Detta är något som stör mig än idag. Vilket liv 
………………. Men vi har lyckats befria landet. Vi har en levande historia. Om vi inte hade gjort det så skulle vi 
fortfarande vara undertryckta av den grymma etiopiska regeringen”.   

 
”En fighter bekämpar fienden, hjälper sina medsoldater och hjälper sitt folk. När man gick orkade man inte 

prata, man var trött, man hade stridit i timmar utan vila.” 
 
Disponering av resultat 
Första delen av resultaten är kopplat till PTSD, den andra till kvinnorollen i det militära och 
det civila livet. Den tredje och sista delen beskriver hanteringsstrategier. 
  

Påträngande minnen 
Kvinnor som bor i Sverige 
Intervjupersonerna berättar att de ofta har ofrivilliga påträngande minnesbilder. Samtliga 
intervjupersoner upplever detta som obehagligt och smärtsamt. Påträngande minnesbilder 
dyker ofta upp när de lyssnar på musik eller ser en film som påminner om händelsen eller 
också när de träffar människor som de har krigat med. En kvinna uppger att eftersom 
minnesbilderna är så smärtsamma försöker hon kontrollera känslorna men trots det så väcks 
allting till liv på nytt om hon stöter på något som påminner om händelsen, till exempel 
flygplan, militärer. ”Det är som om det har hänt igår, man minns det detaljerat.”   
 
En deltagare uppger:  
”När jag lyssnar på eritreansk musik som jag hörde när jag var i armén eller tittar på eritreanska videoband, kan 
jag inte sluta tänka på vännerna och då kan jag verkligen inte hålla tårarna tillbaka”.    

     
 ”Oftast så tror jag att jag är i drömmen. När minnena dyker upp, kan jag sitta och tänka på allt som jag hade gått 
igenom, när jag var i skyttegraven, på mina gamla vänner, den hårda striden med den etiopiska armen, på dem 
som har offrat sit liv. Det som är konstigt är, när jag förstår att jag är i mitt rum och ser runt omkring och förstår 
att jag är inte i Sahil, men däremot i Sverige, kan jag tycka att det konstigt. Då kan jag fråga mig också vad jag 
gör i Sverige och jag tror faktiskt ibland att jag har blivit tokig. När minnena kommer så kommer de plötsligt, 
ibland kan jag få kvar den obehagliga känslan i 5-10 minuter” 
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”Man får påfluget minne nästan varje dag. Ibland kan man inte låta bli att skratta åt det även om det är 
smärtsamt. Jag hade en nära kompis som alltid var glad, varje gång vi träffades så skrattade vi jämt. Men 
eftersom man är på olika platser så är det inte ofta man träffas. Men under strider så råkar man träffas. Jag 
kommer ihåg ett intensivt anfall, man vilade inte en minut, man kunde inte ens se varandra. Under den här 
striden råkade jag stöta på min kompis. När striden lugnade sig sprang jag till henne men egentligen får man inte 
göra det. För att fienden inte skulle upptäcka oss gömde vi oss under ett litet träd. Det som är komiskt är att 
trädet var så liten. Det hade inte så mycket blad som kunde täcka oss. Men vi var inte rädda för att bli dödade, vi 
var nog mer rädda för att överordnaren skulle se oss.  Vi pratade vi hade så mycket att ta igen. Men anfallet 
började bli intensivare och min stackars kompis blev träffad. Som tur var dog hon inte, men rent impulsivt så 
sprang jag bara i väg till min position. Konstigt nog tänkte jag inte ens om hon var träffad, däremot var jag rädd 
att min överordnade skulle se mig.  För i mitt huvud var jag mer orolig för vad han skulle ha sagt om han såg att 
jag inte var på min plats. Han skulle ha sagt: ”Om ni inte satt och hade mysigt då skulle inte det här ha inträffat 
och då skulle ni ha koncentrerat er.” Idag kan jag fråga mig själv, hur jag bara kunde springa i väg utan att ta 
reda på om hon var skadad. Det som jag kan tycka är konstigt är att jag skulle kunna göra om det idag.”  
 
Kvinnor som bor i England 
Samtliga intervjudeltagare uppger att de ofta får påträngande minnen.  Även om minnena kan 
vara obehagliga blir de glada, för det är bevis på att de inte har glömt det som har varit. Ofta 
dyker minnesbilder upp enligt intervjudeltagarna när de hör ljud av flygplan, fyrverkerier, när 
de lyssnar till vid musik som de har lyssnat när de var på militären eller också sånger som 
berättar om de olika händelser de har varit med om. Samtliga deltagare berättar att 
nationaldagen och martyrdagen tar dem tillbaka i minnena.  
 
”Minnen speglar den dagen man har förlorat dem man har skrattat med en timme tidigare, de som betydde 
otroligt mycket, det gör ont, man minns dansen, när man dansade och skrattade, det fanns inget bekymmer, jag 
minns när man sprang efter fienden”  
 
“Nationaldagen, alla dansar av glädje och jag blir glad, men samtidigt gör det ont, man minns vad man har gått 
igenom och vilka man har offrat för denna dag. Det är känsligt och jag kan inte bli av med minnena”. 
“Jag lider av alla minnen som kommer upp och de kan påverka mig en hel vecka. Jag går igenom detaljerat, och 
det är ansträngande och energi krävande”.  
 
”Många av mina medsoldater, efter striden, som spelade instrument, som berättade roliga berättelser för att 
trösta, eftersom vi hade precis grävt ner våra kära, de är alltid med mig, tänker, den afrokillen med krulligt hår, 
vilken plats var det han blev träffad, var förlorade han sitt liv, vad var hans sista ord, vad var det för löfte vi hade 
lovat, allting som de hade sagt har jag i min hjärna och är ofta rädd att inte glömma det, jag är glad att jag får 
minnen, det är bevis att jag är soldat och att jag har varit det”.  
 
”Det är konstigt men sant, minnena kommer utan att jag är medveten om det, även om jag är här fysiskt så är jag 
mentalt i militären med mina medsoldater. Tänker hela tiden, han har sagt………så hon har sagt…….. så. Nu 
om de levde, vad skulle de ha sagt, har vi svikit dem?”   
 
”När vi var på väg tillbaka var det en bil som var före oss, och en stridflygplan såg bilen och började bomba, vi 
lämnande många efter oss, jag blev träffad, men jag hade inte känt av, utan det var något som sa, vad är det, det 
är ju blod, och när jag tittade så var det självklart mitt eget blod. Men jag hade inte känt av smärtan, men idag 
kan jag känna smärtan, förstår inte” 
 
”Jag kommer ihåg, man minns det, det är inget som jag ser som skrämmande, utan jag ser det som något som har 
varit en del av mig.”  
 
”Jag var stridsoldat, man hade det bra, jag längtar tillbaka, jag minns det, och jag blir så glad när jag minns det, 
då vet jag att jag inte har glömt det.” 
 
”De minnen som jag får automatiskt är när min medsoldat hade stupat, eller rättare sagt offrade sitt liv, och hur 
jag blev ledsen, riktigt ledsen, då förstod jag att man kunde bli dödad, innan det visste jag självklart att man 
kunde bli dödad men just hon dog, blev döden mer än verklig. Vi var i hård strid, och jag trodde att vi var 
framme, att vi hade kontroll över den grymma fienden, men när jag hörde att vi måste dra tillbaka, kunde jag inte 
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förstå, för jag trodde hela tiden att kriget snart var över. Då blev jag riktigt ledsen, det är sådana minnen som 
man kämpar med”. 
 

Flashback 
Kvinnor som bor i Sverige 
Alla deltagare berättar att återupplevande av tidigare stridsupplevelser sker oavbrutet. De 
uppger att återupplevandena kommer fram i okontrollerbara tankar och de är ofta 
osammanhängande med något som påminner om det de har varit utsatta för. En dokumentär 
kan bland annat vara en dokumentär eller nyheter kan göra att kvinnorna blir påminda. En av 
intervjupersonerna berättar: ”När det kommer så kommer det plötsligt och det varar inte 
länge, men jag måste säga att det lämmar en obehaglig känsla efter sig”. Somliga deltagare 
uppger att när de får flashback har de svårt att återberätta, de berättar att det är suddigt och att 
det är svårt att sätta ord på det. En av kvinnorna uppger:  
 
”Det är som att se ett foto i två sekunder, man vet att man har sett det, men om man blir tillfrågad att återberätta 
exakt hur personen i fotot såg ut skulle det vara svårt. Och det är vad som händer med mig”.   
 
Kvinnor som bor i England 
Samtliga deltagare berättar att de får flashback, men de har svårt sätta ord på det. En av de 
intervjuade uppger att när hon ser små barn skrika får hon obehagliga upplevelser, och 
springer ut att se om de har skadat sig och detta är associerat med det som hon har bevittnat i 
kriget. Tre av de intervjuade berättar att när de får flashback kan de berätta detaljerat medan 
de andra sex intervjuade uppger att de har svårt att beskriva minnesbilder de får och ofta är 
det när de ser en dokumentärfilm, då blir de osäkra om de har varit med det på riktigt eller om 
det bara var något de har sett.       
 

Överdriven vaksamhet 
Kvinnor som bor i Sverige 
 Kvinnorna uppger att de är överdrivet vaksamma. Deltagarna berättar att de tolkar och 
analyserar vad folk säger till dem och tror ofta att de har en baktanke med det de säger. Detta 
upplever de som förståeligt. Det är som om de är rädda för att någonting ska hända och därför 
måste vara vaksamma. Tre kvinnor berättar att människor runt omkring dem upplever deras 
beteende mer som besvärligt än de själv. Medan de andra kvinnorna tycker att det är mer 
mödosamt för sig själv. 
 
En kvinna uppger att hon alltid är misstänksam: 
 ”…blir arg för att jag inte kan ta saker som det är; om någon säger något tittar jag på det ur två synvinklar och 
tänker på det flera gånger. Det är så tidskrävande. Det är något jag har lärt mig i armen. Man ska inte lita på 
någon.”   
  
Tre kvinnor berättar att de är överbeskyddande mot sina barn. En kvinna säger; ”Mina barn 
säger, varför litar du inte på oss”?  Hon upplever att barnen tycker att det är jobbigt eftersom 
hon inte vågar lita på dem. En annan kvinna berättar: 

  
”När mina barn går ut kan jag inte slappna av förrän de är hemma. Ibland ringer jag dem så många gånger att de 
tycker det är pinsamt inför sina kompisar. Det är som om det ska hända dem något och jag måste vara där och 
hjälpa dem. Jag vet att jag tänker som fighter men man måste göra vad man ska göra, man vet aldrig, det kan 
hända vad som helst.”   
 
”…i armén  har jag aldrig tagit av mina byxor, jag var alltid förbered att det ska hända något. Man kan bli 
beordrat när som helst, och det känslan har jag fortfarande” 
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Kvinnor som bor i England 
Samtliga deltagare berättar att de är överdrivet vaksamma. Och de förklarar att de har svårt att 
förstå det själva med tanke på att de lever i ett fredligt land. En deltagare berättar: ”Jag vet att 
jag inte har anledning att vara vaksam, men det jag har lärt mig i militären har satt djupa 
spår.”   
 

Lättskrämdhet 
Kvinnor som bor i Sverige 
Kvinnorna berättar att de är oroade att det ska hända de eller människor omkring de något. 
Två av kvinnorna berättar att högt ljud från en folkmassa lätt kan skrämma dem, medan de 
andra kvinnorna uppger att de blir skrämda om de inte hör ljud och om allt omkring är 
extremt tyst. Somliga av kvinnorna uppger att när de själva eller andra inser att de är 
lättskrämda kan de inte förstå att de har varit fighter. En kvinna berättar att hon kan hoppa till 
om hon hör något och tycker det är generande för att andra människor upplever henne som 
konstig. ”Om någon knackar på dörren kan jag hoppa till.” Två av kvinnorna uppger att de 
är lättskrämda men det som skrämmer dem mest är ljudet av flygplan.  Kvinnorna berättar att 
det inte finns krig här och att de är trygga, men ändå kan de inte lära sig att bli av med känslan 
att det kan bli krig.     
 
”Jag var aldrig rädd, jag var faktiskt aldrig det, Jag trodde aldrig att man kund dö, eller bli träffad av en kula. När 
man var i strid eller i frontlinjen skrattade man, man skämtade om var man kommer att bli träffad i kroppen 
innan man säger farväl till livet. Det man gjorde, gjorde man från sitt hjärta, man trodde på det, man hade mål 
och det var att befria landet från fienden. Men nu är jag alltid rädd, jag kan inte förstå det. Jag hoppar till om 
telefonen ringer. Det är konstigt.”  
 
”Om någon rör mig på ryggen, även mina barn, kan jag bli rädd, och jag skriker till dem varför de gör så. Jag blir 
arg på mig för mitt beteende jag tycker synd om mina barn, vad de måste stå ut med.”  
”Jag kan inte sova djupt. Så fort jag hör något ljud hoppar jag till.” 
 
Kvinnor som bor i England 
Samtliga deltagare berättar att de inte kan förstå att de har varit frihetskämpar. Två av 
kvinnorna berättar även att om de hör lekande barn skrika kan de springa ut. En kvinna 
berättar: ”Jag var inte rädd att dö men däremot rädd att bli våldtagen av fienden, men idag är 
jag rädd för allting, missförstå inte mig, jag menar, det är inte så att jag är rädd att dö, jag 
menar att vi ju faktiskt har begravt och lämnat våra hjältar bakom oss.”   
 
“Mitt liv har alltid varit i fara, kan man som soldat undkomma det? Däremot kan jag inte förstå idag att jag ofta 
är rädd och dessutom blir lättskrämd”. 
 
”När jag hör ljud hoppar jag till, konstigt, speciellt om jag hör ljud av flygplan känns det som om det bombar, 
och jag tittar efter gröna blad så att jag kan gömma mig eller ser efter mitt gevär, men sen inser jag att jag är i 
London.” 
 
”Jag själv har sett när flygplan bombar och träffar människor, jag har aldrig varit rädd. Men nu ibland drömmer 
jag och blir rädd”.   
 

Mardrömmar 
Kvinnor som bor i Sverige 
Samtliga deltagare berättar att de ofta drömmer mardrömmar om det som de har upplevt. De 
beskriver att det är svårt att sammanfatta vad drömmarna handlar om. Samtliga deltagare 
berättar att det är som om det är samma band som spelas om och om varje kväll. 
 
”Drömmarna är så identiska men jag kan inte sätta fingret på vad det handlar om”                     
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Tre av kvinnorna upplever drömmen som verklig och kan vakna av att de blir väckta av 
barnen för att de har ropat efter hjälp.  
 
”Jag drömmer om död även när jag inte sover, men det blir klarare och jobbigare på nätterna. Det är konstigt att 
man inte kan glömma. Jag blir orolig, jag hör röster och jag vaknar av skrik, jag har till och med tårar när jag 
vaknar. Jag känner lukt, oftast tror jag att de springer efter mig och jag springer i väg men hur mycket än jag 
springer så känns det som de ska fånga mig”  
 
”Jag får mardrömmar, mardrömmarna är hemska de är så detaljerat, jag gråter och det känns verklig men när jag 
vaknar minns jag inte vad mardrömmarna handlar om…” 
 
Kvinnor som bor i England 
Kvinnorna uppger att de drömmer, drömmar som handlar om blod, döden, när de blir jagade, 
när de dansade med sina medsoldater men alla konstaterar att det inte är mardrömmar. En 
kvinna berättar ”jag drömmar när jag blir skjuten, jag vaknar med sorg i ögonen, och ibland med leende på 
läpparna, fast det handlade om när jag sköt någon för att rädda någon, du skulle kanske kalla det mardröm men 
för mig är det här ingen mardröm, det är vad jag har gått igenom, det var min vardag. Jag tolkar mardrömmar 
som något man inte har varit med om”. 
 
”Två av kvinnorna uppger att de ofta upplever att det de drömmer om är obehagligt. De berättar att även om 
drömmarna handlar om själva kriget så önskar de att de hade sluppit återuppleva striden genom drömmen”. 
 
”Bara för att jag har varit i krig så har jag inte trauma. Eller så vet jag inte om jag kan kalla det trauma. Det är 
inga mardrömmar, jag har inga mardrömmar, hur kan man kalla det mardrömmar, det jag drömmer är det jag har 
gått igenom. Det jag drömmer om är om Shail och det är det centrala i min dröm” 
 
“Det som är förvånansvärt är att mina barn dyker upp i drömmarna. Mina barn har inte varit med i kriget men i 
mina drömmar så ser jag dem också där, det vill säga när vi stred”.  
 
”Jag vet inte om jag ska kalla det mardrömmar, men jag drömmer om när jag klättrar det höga berget och ser att 
fienden försöker ta tag i oss” 
 
Jag drömmer om det, det hårda striden, det var så mycket rök, man såg inte ens varandra. Jag kommer ihåg att 
jag hade en handgranat, det var en som kom till mig, och jag trodde det var en fiendesoldat och precis när jag 
skulle slänga den på honom säger han att det var en från våra, (ler)…………….. och det är med honom jag har 
mina tre barn”.  
 
”Jag drömmer om det, men jag ser inte på det som mardrömmar, jag drömmer när flygplan bombar, och folk 
springer” 
 
”Jag förstår inte vad jag har drömt om, men jag blir rädd” 
 
”En typisk dröm som upprepas ofta, min man kommer och jag ligger på sängen, då säger min man att jag ska 
hälsa på honom, jag blir rädd, och han säger att han skulle sova med oss, och jag säger att du kan inte sova med 
oss för att du är död, men då säger vår son, men mamma, låt honom sova med oss, det är ju pappa. Och jag 
försätter säga du kan inte sova med oss, du är död. Men då ändrar jag mig efter att jag hörde vår son. Jag går med 
att tillåta honom sova med oss.  I min dröm så sover han med oss men jag såg inte när han gick upp och när han 
lämnade sovrummet. Jag har hört att om en död person sover med en så innebär det att det är någon som ska dö” 
 

Sömnsvårighet 
Kvinnor som bor i Sverige 
Enligt kvinnorna sover de inte djup sömn. Dessutom förklarar vissa av kvinnorna att de måste 
vara mycket trötta för att de ska sova ordentligt. Fyra kvinnor berättar att de sover högst tre 
timmar per natt.  
 
”…. vissa gånger sover jag bra andra gånger inte, men nu på sistone har jag börjat sova någorlunda bättre, men 
man vet aldrig om  det  bara är för denna vecka.”  
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”Jag vaknar alltid klockan tre och efter det så kan jag inte somna om. Det är ofta mardrömmarna som gör att jag 
inte kan sova”. 
 
”Att sova innebär inte att sova djupt utan bara att vila kroppen och därför behöver jag inte sova åtta timmar som 
vissa säger” 
  
”Jag tycke det är konstigt, men i mitt huvud så känns som jag har en väckarklocka som säger till mig: Du får 
bara sova en kvart eller en halv timme och sen får du somna om. Jag blir avbruten”  
 
Kvinnor som bor i England 
Åtta av deltagarna berättar att de har svårt att sova men enligt dem så är det inte konstigt. De 
berättar att i militären sov de inte som en normal person utan som en soldat. ”En soldat ska 
inte sova djupt, och det vet man”.De berättar att de vaknar av drömmar som handlar om själva 
kriget, och när de vaknar grubblar de över det och har svårt att somna om. En av deltagarna 
berättar att hon sover bra, men det är för att hon tycker att hon har hittat den rätta metoden.  
”Det var någon gång för två år sedan, jag hade tränat och direkt efter så la jag mig, och då märkte jag att jag sov 
skönt. Efter den dagen så bestämde jag mig att gå och träna innan jag går och lägger mig.”        
 
”Jag säger till mig själv att jag ska sova men det går inte, jag ligger, jag sover högst två timmar per natt, jag 
vaknar hela tiden, det är mycket tankar.” 

 
Koncentrationssvårighet 

Kvinnor som bor i Sverige 
Samtliga kvinnor berättar att de lider av koncentrationssvårigheter. De upplever det som 
jobbigt.  En kvinna berättar:  
 
”Jag vet inte varför jag har svårt att koncentrera mig, det är konstigt. I vanliga fall brukade jag vara kvick men 
inte nu längre, jag tror inte att min hjärna kan ta in ny information. Men så är det, man såg mycket i kriget och 
det gör förstås att man inte blir mottaglig på samma sätt. ” 
 
”….har svårt att koncentrera mig. När jag gör något eller tänker på något viktigt kan mina tankar försvinna. Och 
då måste jag böra från början” 
 
”…jag tänker mycket på det som har varit. Ibland kan jag inte förstå varför jag beter mig på ett vist sätt.” 
 
Kvinnor som bor i England 
 Åtta av kvinnorna uppger att de har svårt att koncentrera sig, oftast dyker det upp 
minnesbilder i deras tankar, och detta bidrar till att de inte kan koncentrera sig som de borde . 
En av de intervjuade berättar: ”ibland undrar jag om själva kriget orsakar att man har 
svårighet att koncentrera sig ”. Fem av kvinnorna berättar att även om de har märkt att de 
hade svårt att koncentrera sig, blev det tydligare när de började studera och de uppger att de 
tycker det är krävande och dessutom att det är irriterande.   
 

Begränsade känslor 
Kvinnor som bor i Sverige 
Samtliga kvinnor berättar att det är svårt att visa sina känslor, för i militären har de lärt sig att 
man inte får visa sina känslor öppet, varken glädje eller oro. De beskriver att gråt bara 
bevisade svaghet eftersom man var där för att befria landet och dö. Två av kvinnorna upplever 
att de inte kan vara glada eller nöjda som de kunde innan kriget. Enligt kvinnorna är att hitta 
ord som uttrycker deras känslor ett vanligt problem. En av deltagarna berättar att hon ibland 
får skuldkänslor av att vara riktig lycklig. ”Det är som om jag inte får vara det när mina 
vänner från kriget inte lever.” Samtliga kvinnor berättar att de är känsliga och kan gråta för 
ingenting och ofta är deprimerade. Tre av kvinnorna berättar att deras barn klagar även att de 
inte visar sina känslor.  
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En kvinna uppger att hon inte kan lita på män och därför har hon svårt att tillåta att bli älskad 
och älska medan de andra kvinnor berättar att de ofta misstolkar känslor som visas från en 
man. De har sett män som deras bästa vän och när de får tecken på kärlek så tolkar de ofta det 
som att det är mer av syskonskap än annat.  Två av kvinnorna uppger att de saknar 
moderskänsla.  
 
”Man tar inte saker för givet, man har alltid blandade känslor. Jag förlorade min stora kärlek i kriget, jag vet inte 
om jag kan älska någon. Det är kanske som folk säger, att man bara kan älska en gång.”   
 
  ”…jag hade inte ens drömmar om att jag skulle vara vid liv när man blev av med  fienden.  Man visste som 
fighter att Eritrea skulle bli fri, men samtidigt så visste man också att det skulle vara andra eritreaner som skulle 
njuta av friheten. När någon vän dog så sa man alltid till sig själv att han/hon har bara gått i förväg, jag ska snart 
hinna ikapp henne eller honom. Man tänkte: Innan jag dör, var i kroppen kommer jag att bli skjuten först? Till 
exempel om det är ögonen, eller pannan. Då var man förberedd att dö, men nu ska man vara förberedd att leva. 
Jag är nog förvirrad av vilka känslor som är rätt, jag är fortfarande förvirrad.”  
 
”Jag trodde inte att jag skulle överleva. Jag tror att jag nog fortfarande är i chocktillstånd, det har inte funnits i 
mina tankar att jag skulle överleva, planera att jag skulle bygga eller köpa hus eller också tänka på mig.  Man 
brukade på skämtsamt säga att jag hoppas att jag dör hellre än förlorar mina ögon eller hörsel, man skojade 
mycket om det, nu gråter jag hela tiden”. 
                      ”Ibland tycker jag synd om mig men det visar jag aldrig för någon” 
                     ”Jag gråter för ingenting, då tänker jag: vad är det jag gör?” 
 
Kvinnor som bor i England 
Kvinnorna berättar att de ofta gråter. En av de intervjuade berättar att hon har svårt att känna 
sig lycklig och en annan uppger att hennes barn betraktar henne som hård och att hon har 
svårt att visa sina känslor, men hon har svårt att tro det. Hon tycker att hon har blivit bättre på 
det än tidigare. Somliga uppger att bara för att de inte öppet visar sina känslor innebär det inte 
att de inte har känslor, men tycker ofta att de blir fel uppfattade. En av de intervjuade berättar: 
”bara för att man väljer att vara tyst så betyder det inte att man är deprimerad, först och 
främst vi har inget som heter depression i vår kultur”   
 

Vredesutbrott 
Kvinnor som bor i Sverige 
Samtliga kvinnor beskriver att de lätt blir irriterade utan orsak utan att de själva vet det, och 
de tror att människor runt omkring de upplever det som påfrestande. Fyra av kvinnorna 
berättar att de ofta blir irriterade på morgonen när de vaknar upp. Tre kvinnor upplever att de 
är verbalt aggressiva medan de andra kvinnorna berättar att de går ifrån situationen och 
försöker lugna ner sig.    
 
Kvinnor som bor i England 
Kvinnorna uppger att de lätt blir arga men också släpper det ganska snabbt. Alla berättar att i 
militären har de lärt sig att när den ena blir arg så ska den andra vara lugn, och detta tankesätt 
använder de ofta när de blir arga eller märker att de håller på att bli arga. ”Jag blir lätt 
irriterad och det är ofta utan begriplig anledning.”   
 

Saknad framtid 
Kvinnor som bor i Sverige 
Samtliga kvinnor ifrågasätter livet. Två värdesätter ändå livet, men de andra får tankar om att 
de önskade att de inte levde. En av kvinnorna upplever att hon inte kommer att träffa någon 
man som vill gifta sig med henne, inte en landsman i alla fall. Därtill uppger hon att hon på 
förhand har blivit stämplad att vara ”smutsig”. Tre av deltagarna upplever att även om de inte 
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förtjänar att leva så försöker de göra det för sina barns skull. Samtliga kvinnor beskriver det 
som ett mirakel att de fortfarande är vid liv med tanke på vad de har varit med om. 
”.. jag förstår inte varför jag måste leva, det var bättre när jag var i kriget, jag är så glad att mina medsoldater 
som har offrat sitt liv inte ser mig eller hör vad jag går igenom. Det är svårt att plötsligt vara en kvinna, svart, 
utländsk, vad gör man nu, man jobbar med skit jobb. Vad är meningen med det här?” 

”… ibland önskar jag att jag inte levde.”   
 
Kvinnor som bor i England 
Samtliga deltagare berättar att de inte hade trott att de skulle vara vid liv och se Eritrea bli ett 
fritt land. Åtta av de intervjuade är glada att de är vid liv och upplever att de har mycket som 
de har kvar att åstadkomma. De ser livet som utmaning och är redo att bemöta det. Kvinnorna 
berättar att även om de har befriat Eritrea så har de mycket som de ska göra, t.ex. utbilda sig 
så att man kan återvända och bygga upp landet och somliga har visionen att bygga något där 
de kan hjälpa de svaga. 

                     
 ”Vi sa att friheten skulle komma men att livet efter kriget skulle bli svårare också och det stämmer verkligen. 
Det är mycket som är kvar, och det är bara vi som kan uppfylla det”.  
 
”Den särskilda erfarenheten gör att man utvecklas som person och gör att man går framåt”    
 

Fysiologiska reaktioner 
Kvinnor som bor i Sverige 
Varje gång de minns den traumatiska händelsen de upplevt enligt kvinnorna får de en 
obehaglig känsla i magen, ett hugg i hjärtat. Fem av deltagarna berättar att hon får svettning, 
hjärtklappning och ont i bröstet. Två av kvinnorna uppger att de har högt blodtryck.   
 
Kvinnor som bor i England 
Samtliga intervjudeltagare uppger att de har någon form av fysiologiska reaktioner men att de 
samtidigt har svårt att beskriva symtomen. En kvinna berättar: ”Varje gång jag tänker på strid 
eller stridsflygplan så får jag ont i hjärtat” En annan kvinna berättar: ”Jag får ofta 
hjärtklappning och huvudvärk”.  
 

Undvikande av tankar kring kriget 
Kvinnor som bor i Sverige 
Fem av kvinnorna upplever att de ofta försöker att undvika tankar kring kriget men att de inte 
kan det. Och två av kvinnorna anstränger sig för att inte undvika tankar om kriget och striden. 
De beskriver att på det sättet får de den känslan att de inte har glömt dem som har offrat sitt 
liv. Samtliga kvinnor berättar att om de träffar människor som kommer från samma land så 
talar de om det förflutna. Tre kvinnor berättar att de ibland får känslan att de vill väcka de 
obehagliga känslorna men berättar också att de obehagliga känslor samtidigt är behagliga.  
Dessutom uppger somliga kvinnor att man inte kan undvika det. 
 
Ibland tänker jag ´, att när man har varit strid brukar man dansa, sjunga och dikta en massa till exempel om hur 
anfallet var, vilka hjältar som har offrat sitt liv. Idag kan jag fråga mig, dansade vi eller sörjde vi? För jag vet i 
mitt hjärta att det inte var dans av glädje. Vi hade sett en massa saker, bombning, eld, framförallt har man 
förlorat många man tycker om i slaget, då kan jag inte sluta tänka på det. Deras afro, flätor, kläder, utseende, 
straka kvinnor som var mina förebilder. När jag tänker på de idag kan jag inte hålla mina tårar tillbaka”  
”Jag vet inte hur jag ska sluta tänka på det, jag har ju varit med i kriget den stora delen av mitt liv”. 
”Det är mina medsoldater, de hjältarna som jag inte vill sluta tänka på. Jag vill inte glömma.  Även när folk säger 
att jag ska glömma känns det som om jag sviker de.”  
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Kvinnor som bor i England 
Samtliga deltagare försöker göra allt i sin makt för att inte glömma. Alla berättar att de tittar 
på dokumentärer för att få återuppleva det de har gått igenom. ”När jag tittar på en 
dokumentär om det eritreanska kriget, då är jag fysiskt i London men mentalt i Meda”.  
 
  ”Jag vill inte glömma, jag är beroende av det.” 
 ”När jag hör ljud av fyrverkerier blir jag glad, och längtan blir intensivare, Jag hatar inte strid, de flesta som jag 
växte upp med, mina medsoldater, har stupat, och man visste själv att man förr eller senare skulle dö, jag såg det 
som normalt, döden blir en del av vardagen”.  
 

I kontakt med andra människor 
Kvinnor som bor i Sverige 
Kvinnorna beskriver att de är annorlunda. De har svårt att veta hur de ska förhålla sig samt 
upplever de att människor omkring dem inte kan förstå de. Somliga deltagare upplever att de 
får underligt bemötande av kvinnor som inte själva har varit aktiva i kriget. De berättar att de 
aldrig skulle kunna öppna sig för någon annan person än en fighter för att de upplever att de 
som inte har varit med aldrig skulle kunna föreställa sig vad de har gått igenom. 
 
”Andra människor kan aldrig förstå. Det finns inget ord som beskriver hur det har påverkat mig. Jag önskar att 
det finns skrivet någonstans där man kan läsa. Man förlorar människor som man älskar dagligen. Jag deltog när 
jag var 13 och var där tills jag var 41 år. Jag har inte levt livet, jag har inte blivit bortskämd, jag har inte fått 
tillräcklig kärlek av mina föräldrar som jag förtjänade. Jag har levt som jägare. Så vad kan man förvänta sig. 
Hela mitt liv är full av hemska upplevelser så jag vet inte vilken upplevelse som påverkar mig mest och det är 
kanske därför andra människor inte kan förstå mig.” 
 
Kvinnor som bor i England; Kvinnorna berättar att de har en unik erfarenhet och den som 
själv inte har varit med i kriget kan inte förstå det. Alla berättar att de själva har svårt att 
förstå och kan inte kräva att andra ska förstå när de själva inte gör det. Kvinnorna upplever att 
de ofta blir fel uppfattade och därför väljer att vara för sig själva eller med andra medsoldater. 
”Vi har en sann historia men istället för att lyssna på det så väljer man att använda sina förutfattade meningar, 
och det är synd.”  
 
”Ingen kan förstå mig, jag har erfarenheter som ingen annan förstår”  
 
”När jag talar med min familj upptäcker jag att de inte känner mig och att jag inte känner dem”  
 
”Ibland läser man om tex. kvinnliga soldater och de skriver mycket generaliserat och då blir man arg, det de 
skriver omfattar inte alla kvinnliga soldater, och eftersom människor runt omkring läser sådant skräp, och när 
man berättar om det man själv har varit med om och bevittnat vill de inte tro och har dessutom svårt att tro det. 
Jag önskar att vi själva kunde berätta om vår historia, det finns inte skrivet än nu om exakt vad vi har gått 
igenom i djungeln”        
 
”I min vardag när jag diskuterar med andra så säger de aha, nu förstår vi, du är annorlunda.” 
  ”I och för sig, ibland kan jag förstå de människor som jag möter, varför de bemöter mig som de gör. Den som 
inte själv har varit i strid kan föreställa sig hur det är”. 
 

Skuldkänslor 
 Kvinnor som bor i Sverige 
Trea av intervjupersonerna uppger att skuldkänslor har blivit en del av deras liv. De får 
skuldkänslor för att de lever medan deras medsoldater inte gör det. Tre av kvinnorna upplever 
att de får skuldkänslor för att deras barn har det bra och att de får kärlek, medan det finns barn 
som har förlorat båda sina föräldrar i kriget. Och när de inte visar känslor för sina barn så 
upplever de att de får skuldkänslor. Dessutom tycker somliga kvinnor att de får skuldkänslor 
för att de inte är som alla andra, att de är känslokalla och att de inte har sagt farväl till sina 
kamrater eller anhöriga.     
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”…jag kommer inte ens överens med min dotter. Jag är hennes biologiska mamma men hon har blivit uppfostrad 
av andra fighter i armén. Jag träffade henne en gång per år. De fanns de som hade förlorat båda sina föräldrar. 
Och de hade inte någon som hälsade på dem. Då vill jag inte åka dit ofta för de kan undra varför föräldrarna inte 
kom och hälsade på. Eftersom man fick ångest varje gång man gick ditt så undvek jag ofta att gå ditt, och idag 
beter jag mig på samma sätt”. 
 
”Man sa: Om jag förlorat mitt liv och du överlever kan du lova att du tar hand om mitt barn? Men titta på mig, 
gör jag det? Nej, jag vet inte ens var barnen finns”.  
 
Kvinnor som bor i England 
De intervjuade uppger att det är svårt att inte tänka på det som har varit, och då menar de att 
de har gjort det de borde göra för landet, det vill säga att de har befriat landet men däremot 
känner de det som om de har svikit de som har stupat, dels för att de inte är i landet och dels 
inte bygger upp det som de hade lovat. Samtliga deltagare har berättat att de fortfarande är 
involverade i uppbyggandet av landet. ”Jag samlar pengar varje år genom att laga mat och 
bjuder så många människor som möjligt och de pengar som har kommit in skickar jag till 
Eritrea, till de barn som har förlorat sina föräldrar i kriget, och detta gör jag för att få ro i 
kroppen” 
 
”Jag är aktiv i den eritreanska kvinnoföreningen, och detta gör jag för att det var vi som hade startat den i 
militären, och nu måste jag vidarebefordra det vision som vi hade till de andra unga eritreanerna.”  
En av de intervjuade berättar: ”Jag vet inte om jag har skuldkänslor på grund av kriget eller annat men jag önskar 
jag var en av dem som offrade livet.”   
 
 ”Man föds, man växer och man dör, vad är meningen med livet egentligen?”     
”Jag tänker på de 15 barn som blev bombade, och tänker, lever deras föräldrar och om de gör det vad tänker de? 
Jag hade lovat se efter dem, men tyvärr så kunde jag inte”.  

    
Kvinnorollen i den militära och det civila livet (kvinnor som bor i Sverige) 
I militären: kvinnorna berättar att livet inte inte har varit lätt i militären. Kvinnorna förklarar 
att det även har funnits kulturkrock i militären. Sex av kvinnorna berättar att eftersom de var 
bland de första kvinnorna som deltog i krig så upplevde de att de hade svårt att bli accepterade 
som fighter. De förklarar att många inte kunde förstå hur det var möjligt att man tillät 
kvinnliga soldater. Och de själva i sin tur upplevde att de var tvungna att visa det, även om de 
inte hade fysisk styrka som män så upplevde de att de var lika kompetenta. Somliga kvinnor 
undrar om kulturkrock någonsin upphör, de upplever att i början av deras tid i kriget var det 
svårt, men tycker nu att det då handlade om det att man var jämställd med männen. I armén 
upplevde de att de fick mycket respekt, de var inte en kvinna eller en man, utan de var bara en 
soldat.  
 
 ”…när jag tänker på det så kan jag inte låta bli att skratta. I början, de manliga medsoldaterna skojade väldigt 
mycket. Man fick höra: - Men Gud, hur ska ni kriga flickor? Det var otänkbart för de ”. 
 ”Man får mens, man blir gravid, och bara för att man är kvinna så kommer man ändå inte undan och man vill 
inte heller komma undan.”  
 
Alla kvinnor uppger att även om kriget har påverkat dem negativt så upplever de ändå att de 
har blivit påverkade positivt. De upplever att kriget har gett dem en positiv bild av sig själva.  
I början när de återvände till det civila, hade de svårt att anpassa sig till livet. I armén levde de 
tillsamman, de delade på allt, är det mat så åt de tillsammans, de var som ett gift par. Trots att 
kvinnorna var påverkade negativt av kriget tyckte de ändå att livet var mer spännande i 
armén.  
 
”Jag befann mig i chocktillstånd och är fortfarande det. Man såg skillnad på de civila och på oss .” 
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Civila livet och exillandet: att anpassa sig till det civila livet är inte lätt enligt kvinnorna. De 
upplever att de måste bli av med det man har lärt sig i kriget och bli den traditionella kvinnan 
igen. Kvinnorna berättar att mitt och ditt tänkande har tagit över, vilket de tycker är jobbigt 
eftersom i militären har detta tankesätt inte existerat. Somliga deltagare uppger att det är svårt 
att bli förstådd och förstå andra. De upplever att det som de hade föreställt sig och det som de 
möter inte går ihop. 
 
 ”… jag brottas med det dagligen, men vad kan man göra, det finns inget man kan göra åt det”. 
 
”Vår kommunikation är olika när det gäller de ämnesområden man talar. Jag kan inte vara den oärliga, och kan 
inte smörja, Gud, jag är faktiskt lite militär, det är kanske det här som gör att jag uppfattas som auktoritär. Men 
jag är faktiskt inget auktoritärt, det är bara mitt sätt. Det som gör mig ledsen är att jag inte kan vara som de andra 
heller. Jag vet inte ens om jag vill.” 
Enligt kvinnorna upplevs de av människorna runtom som modiga, starka, hårda och stränga. 
De berättar att de beskrivs som okunniga eftersom de har varit en fighter, de tycker att de är 
påfrestande att bli associerad bara med det negativa. Några av de intervjuade berättar att de 
blir ledsna och uppretade för att man glömmer att de är hjältinnor och blir sedda av både män 
och kvinnor men framförallt av civila eritreaner som förebilder till dåliga förändringar. 
 
Familj och relation: Sex av kvinnorna känner fortfarande att de är en fighter. Alla kvinnor 
upplever att det sker en ständig kulturkrock med både landsmän, familjen och andra. Samtliga 
deltagare berättar att de inte kan förstå att deras landsmän inte kan förstå dem. ”…man tycker 
ibland att mina landsmän borde förstå mig, men det gör de inte”. Dessutom beskriver 
kvinnorna att när de talar med kvinnor eller med män som kommer från samma land känner 
de det som om de talar samma språk men med olika begrepp. De upplever att konversationen 
saknar röd tråd och dessutom känner de att de bara kan föra samtal om det de har upplevt, och 
de upplever själva att andra människor tycker att de diskuterar bara problem och därför är de 
inte intresserade.  
 
 ”Det som gör mig ont är att folk inte är så intresserade att höra vad man har säga”      
 
”När jag sitter vid samma bord som kvinnor som inte har varit en fighter, så kan jag höra saker som jag inte kan 
förstå, att de ens nämner det.  Jag brukar tänka som en man, det finns ingen gräns, jag kan säga högt utan att 
tänka mig för, till exempel: När var det du hade skjutit? Och då menar jag när han har haft samlag. Och det kan 
inte de andra kvinnorna förstå. De ser på mig som vulgär. När man var i kriget så fanns det ingen skillnad mellan 
det manliga och kvinnliga.” 
 
”Jag har aldrig sett mig som kvinna från nu”  
 
”Jag har bara killkompisar, jag passar inte med kvinnor. De är väldig traditionella medan jag inte anses vara det. 
Men med killarna känner jag mig hemma. Jag kan tala öppet med dem”. 
 
Samtliga kvinnor beskriver att det de har gått igenom har hjälpt dem att integrera sig i det 
svenska samhället. De upplever att det de har lärt sig i militären kan de lättare tillämpa i 
Sverige än i hemlandet. Däremot kan de inte förstå att de andra svenskarna vet så lite om dem, 
det vill säga om gerillalivet och om Eritera.   
 
”Jag har alltid trott att svenskar var allmänbildade men jag måste säga att det finns de som inte vet så mycket. Så 
fort jag vill säga något får jag den känslan att de inte vill veta. Konstigt.  
 
Samtliga deltagare upplever att de känner igen vissa tankar som de har lärt sig i armén. 
Mycket av de värderingar och normer i den svenska kulturen är av det som förespråkades i 
armén, bland annat, att det finns yttrande frihet, kvinnorna är jämställda med män, de är fria 
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att gifta sig med vem de vill, studera vad de vill och vara självständig. Men ändå upplever 
också samtliga kvinnor att det finns hinder, till exempel språksvårigheter och att inte bli trodd 
när de berättar deras bakgrund. Men kvinnorna uppger att tack vara kriget har de lärt sig att ha 
tålamod, respektera andra, och att ha förståelse för att möta de olika svårigheter som de möter 
dagligen.  
 
”… när jag berättade att jag var aktivt så vill de inte tro mig, så det slutsatsen jag får är antingen tror de inte på 
mig eller så vill de inte tro mig”.  
  
Fyra av kvinnorna berättar att väntan på att få uppehållstillstånd i några år har gjort att de har 
tagit distans från den svenska kulturen. 
 
Kvinnorollen i den militära och det civila livet (kvinnor som bor i England) 
Den militära kulturen: Kvinnorna berättar att livet hade mening i militären, de åt lite, ibland 
hade de inget att dricka, de visste inte om de skulle dö eller inte, men kvinnorna berättar att 
även om livet var tuffare då upplever de att de hade det bättre och var gladare när de var där. 
De hade mål och de var inte oroliga för framtiden.  I militären var livet enligt kvinnorna 
enklare, de kände att de blev behandlade på samma sätt som de manliga soldaterna. 
Kvinnorna berättar att de manliga soldaterna bemötte dem med respekt och förutom som 
medsoldater så behandlades de också som om de vore deras systrar och vänner. I början hade 
de manliga soldaterna svårt att föreställa sig att kvinnorna kunde kriga på samma sätt som 
män. Samliga kvinnor uppger att de visade att det inte fanns skillnader förutom det fysiska 
och lite det biologiska också förstås.   
 
”I början var det lite annorlunda, att vara utan föräldrar, att döda någon, som nybörjare känns det alltid, men när 
man ser sin partner, unga män, unga kvinnor vackra som blommor att dö är det inte lätt, men trots det vill man 
hämnas och vill delta i varje strid.” 
 
“Jag kommer ihåg att i början kallade de oss för flaskor, och med det menade de att något som går sönder ganska 
fort och lätt, och dessutom något som inte innehåller så mycket. Men vi visade dem att vi kunde jobba på 
sjukhus, som mekaniker, man grävde och lyfte tunga saker, och det komiska är att de inte kunde förneka när de 
såg det framför sig. Det de hade föreställt sig och det de såg i verkligheten hängde inte ihop”  
 
Samtliga deltagare uppger att i militären lärde de sig att vara självständiga, vara öppna, att ge 
konstruktiv kritik och samtidigt kunna ta emot. I militären vågade kvinnorna öppet hävda sin 
åsikt, tänkte inte i förväg hur de ska säga och när de ska säga, utan kvinnorna sa som de tänkte 
och kände. De intervjuade berättar att flexibilitet är något som de har lärt sig när de var i 
militären, att lyda och arbeta och att göra bra ifrån sig är något de är bra på. Kvinnorna 
berättar att de levde kollektivt i militären, de uppmuntrade och uppskattade varandra samt 
visade känslor öppet. 
 
Civila livet och Exillandet: Civila livet: kvinnorna berättar att det finns skillnader mellan de 
civila och fighter, och de upplever eftersom skillnaderna är stora vet de inte ofta hur de ska 
bete sig. De uppger att med andra fighter kan de vara sig själva utan att anstränga medan med 
de civila måste de tänka till två gånger innan de uttalar sig för något. 
  
Fyra av de intervjuade berättar att vissa av engelsmännen som de har talat med inte ens vet 
var Eritrea ligger och de kan inte förstå det. Och då anstränger de sig att berätta om Eritrea 
och deras historia. En av deltagarna berättar: ” De flesta lärare säger att i Vietnam har kvinnor 
också krigat men inte på samma sätt som du berättar, och i Iran har man också gjort det men 
inte att man hade shorts och att man klipper håret så att det inte ska finnas skillnader på 
manliga soldater och kvinnliga soldater, det är fascinerande”.    



 30 

 
De intervjuade berättar att när de kom till England var de tvungna att börja om från början. 
Kvinnorna uppger att de kände sig förvirrade och de var tvungna att skapa en ny personlighet 
och försöka hitta ett sätt som hjälper dem att klara av det de stöter på.   
 
”Det jag har insett är att jag måste förändras som person, det vill säga hitta vägar som hjälper mig lättare att 
integrera i det nya samhället. Jag kan inte ändra ett helt samhälle men däremot måste jag förändras. Man säger 
till och med att en kameleont ändrar färg i olika sammanhänge” 
 
”Det jag upplevde och fortfarande upplever efter 14 år är att det man säger och det man gör i verkligheten verkar 
vara annorlunda i det här landet, men jag tröstar mig med att säga att jag har gått igenom ett helvete i mitt liv och 
att jag har överlevt det och fortfarande överlever det, hur än det låter så är det tack vare militären som jag orkar 
möta de olika barriärerna” 
 
“Jag kommer i ihåg när jag kom till London, allting var nytt, även om man inte var främmande med den 
västerländska kulturen så kände jag mig ändå främmande i den främmande kulturen” 
 
Sju av de intervjuade upplever att engelsmän är duktiga att låtsas, de menar att även om de är 
sårade så visar de gärna inte öppet utan det de får höra istället ”really” och det förväntas även 
att säga ”really”. Samtliga kvinnor berättar att i exillandet så är det ekonomin som styr och att 
tekniken har utvecklats vilket de tycker är bra, men samtidigt har den också bidragit till 
negativ effekt. Kvinnorna upplever att människor inte har tid för vararandra, och att man är 
mindre beroende av varandra och att familjekänslan inte har samma värde. 
 
 “Här verkar folk vara konflikträdda, för jag har märkt så fort jag säger något så tittar de på mig på ett konstigt 
sätt, och jag i min tur kunde bli riktigt besviken, när man tror att man har träffat en ärlig person så upptäcker man 
att denna person inte var som han eller hon angav sig att vara.”   
 
”I västvärlden, när man berättar att man har varit en fighter, blir de rädda, i deras tankar är någon som har varit i 
krig någon som har dödat och någon som är aggressiv. Jag berättar inte, till exempel för mina arbetskamrater. De 
ser inte det vi har kämpat för som något märkvärdigt. De betraktar en som om man inte har tankar, som om man 
är okunnig, och att man var osams och valde att kriga. Och de ser det fortfarande som något slags inbördeskrig 
(civil war). Och personligen vill jag inte hamna i en sådan diskussion och därför väljer jag att inte berätta”. 
 
En av de intervjuade berättar att det hon har lärt sig i militären inte har hjälpt, ibland har hon 
hela tiden tagit order, och att säga nej ser hon som att inte följa order, och det tycker hon har 
påverkat henne att säga ifrån. Enligt kvinnorna så är det ändå mycket som de känner igen, det 
vill säga som de hade lärt sig i militären och det de möter i deras vardag. Till exempel att man 
ska klara sig själv, man ska ha självförtroende, att man kan bestämma om sig själv och om 
arbetsfördelningen i hemmet. Detta tankesätt har gjort att de kunde integrera sig snabbare. 
Dessutom berättar kvinnorna att de även ser företeelser som de trodde inte fanns, tex det man 
ser öppet på tv. Samtliga kvinnor berättar att även om de var bekanta med det engelska 
språket upplever de att det är svårt att hitta ord som kan utrycka deras känslor.     
 
”Jag läste inte mycket när jag kom hit, kunde inte språket bra, utan jag lärde mig här själv, jag kunde lite men det 
är inget som man kan skryta med att man kunde det. I dag jobbar jag som tolk och pluggar samtidigt”.  
 
Samtliga kvinnor berättar att de stöter på främmande ord som de aldrig har hört förr, eller 
också har de kanske tidigare hört det men att ordet hade negativ klang.  
 
”Jag har aldrig hört ordet depression eller trauma tidigare. När jag får höra att jag har trauma så blir jag riktig 
chockad, jag har verkligen inget trauma, dessutom, det finns ingen som speciellt studie om kvinnliga 
frihetskämpar, det är skillnad att vara offer och vara en soldat”.    
 
”Om man ska ge terapi så säger de: ‘Hur var din barndom, hur blev du behandlad’, jag tycker det är larvigt, man 
borde istället diskutera hur personen känner nu, hur hemförhållandet ser ut, om uppehållstillståndet, men om 
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man pratar om barndomen hela tiden vill man inte gå på andra besök. Jag jobbar själv med rådgivning och jag 
måste säga att det har hjälpt mig och fortfarande hjälper mig”. 
 
Tre av de intervjuade som hade bott i Saudiaraben berättar att det finns skillnader mellan att 
leva i Europa och i Saudiaraben. De berättar att i England blir man behandlad som en 
människa och  en kvinna medan i Saudiaraben nedvärderades kvinnorna. ”När de såg mig 
lyfta tunga saker, då sa de ”Är du är man eller kvinna”? Kvinnorna berättar att det finns 
skillnad mellan de civila Eritreaner som bor i England och engelsmännen. Somliga uppger att 
de får välbemötande av civila eritreaner när de berättar att de är ex-frihetskämpar, men 
berättar dock att de aldrig gör det. Åtta av de intervjuade berättar att det finns skillnader när 
de berättar för civila kvinnor och civila män att de har varit frihetskämpar. De uppger att 
männen är försiktiga i sitt bemötande.    
 
”När jag berättar för en man som inte har varit en fighter att jag har varit en frihetskämpe backar han, och blir 
försiktig. Jag kan förstå det, enligt min uppfattning så kan det faktiskt vara så att killen inser att man inte är på 
samma nivå. Det vill säga han vet att kompetensmässigt är han mindre värdig.  Män vill ju ofta vara mer 
överlägsna än kvinnor, och de märker att de inte har samma erfarenheter, och detta får de att känna sig 
mindervärdiga” 
 
Däremot berättar kvinnorna att de ofta upptäcker att när de berättar för en engelsman så är 
reaktionen annorlunda. Kvinnorna berättar att det de ofta får höra är: ”Hur kan en flicka 
kriga.”     
 
”När jag berättar för engelsmän att jag har varit frihetskämpe, så säger de , ahaha………. nu förstår jag, det är 
därför du beter dig på det sättet. Det är som om de har lekt med tanken själva, och inte har vågat fråga”   
”Det komiska är att vissa säger att de nu förstår, ”Why you are so strong” nu har du bekräftat det”. 
 
Familj och relation: Kvinnorna uppger att de inte känner riktigt väl sina familjer. De berättar 
en stor del av deras liv har de tillbringat i militären och detta har bidragit att de inte känner sig 
som en del av familjemedlemmar. Enligt kvinnorna är deras föräldrar, syskon och kusiner för 
dem är de som de har varit i militären och stridit med. Dessutom berättar kvinnorna att det är 
svårt att leva med en man, enligt dem så ska en man vara en man och de riktiga männen har 
de sett i militären när de stred och förlorade sitt liv framför dem. 
 
De har lättare att lära känna en man bara som en vän, kvinnorna berättar att när de upptäcker 
att de skiljer sig i sättet de kommunicerar på tappar den lusten. Dessutom berättar kvinnorna 
att när de säger något som betraktats mer som manligt märker de att atmosfären förändras och 
då vill de inte ha något med civila män att göra.      
 
”Man kommer inte överens, de vill att man ska bete sig som en kvinna, föda barn, men jag har svårt att acceptera 
det, en typisk man vill att man att ska vara hemma. Det förstår jag inte, en kan inte leva enbart på den enas 
inkomst, och vem vill vara beroende.”  
 
”Jag har svårt att föreställa mig att ha en relation med en civil, han kanske vill att jag ska bete mig som min 
mamma betedde sig för min pappa och det kan jag faktiskt inte. Jag har den föreställningen att jag inte kan”. 
 
”Så fort man har berättat att man är ex-soldat så betraktas det som en stor sak för dem.  Dels att man har lyckats 
och dels att man har varit med om några hemska och otrevliga händelser och dels att man är en stark kvinna, det 
skrämmer de”  
  
”Det finns kulturella skillnader i kultur. Nu håller synen på kvinnan på att förändras, även i våra länder, 
verkligheten ser ut som den gör att ”The world is mans world”.  Det finns skillnader mellan det akademiska och 
tvärtom”. 
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 ”Självklart att man förändras som kvinna och som person. Kvinna kan jag inte påstå, vad är en kvinna 
egentligen? Som person förändras man både när det gäller humör och sinnestämningen. Man försöker ibland att 
förändra och förändras men det är en kamp som man går igenom”.  
 

Hanteringsstrategier 
Isolering (kvinnor som bor i Sverige) 
Kvinnorna tycker även om de befinner sig i Sverige så har de fortfarande en känsla av att de 
mentalt fortfarande är i armén. Ofta upplever kvinnorna det som att de avslöjar militära 
hemligheten och därför tar de beslut att inte dela med sig. Intervjupersonerna berättar att de 
inte kan tala öppet om krigsupplevelser med en som inte är ex-soldat. De upplever att med en 
fighter behöver de inte anstränga sig, en fighter skulle förstå vad de menar och tycker utan att 
bli klandrat. Däremot med en civil måste de försvara sig, och de tycker ofta att det inte finns 
ord som kan uttrycka deras sorg, känslor och det de har sett och gått igenom och tycker det 
inte finns anledning att försöka alls. Kvinnorna upplever sig fortfarande som fighter.  
”När jag var i kriget var jag inte rädd att dö eller bli torterad, däremot var jag rädd att bli fången av fienden och 
att jag ska avslöja den militära hemligheten.”  
 
Samtliga deltagare uppger att ofta de intalar sig att det finns andra som har upplevt värre saker 
än de själva och som har förlorat sitt liv. Och därför kan de tycka att det de har gått igenom är 
ingenting och varför skulle de tala om det? 
 
”Jag håller tyst. Jag håller allt inom mig. Tänker på de svårt krigsskadade fighters och de som har förlorat sitt liv, 
jag borde inte klaga det finns de som har värre, det finns mina kamrater som inte andas frisk luft, det vill säga 
som har offrat sitt liv.” 
  
Kvinnorna berättar att eftersom de har lärt sig att inte avslöja hemligheten för någon de inte 
känner tycker de är svårt att berätta sitt problem för någon som de inte har förtroende för. 
Dessutom uppger kvinnorna en negativ bild av den svenska sjukvården. Samtliga kvinnor 
förklarar att det kan bero på att de inte behärskar det svenska språket, men de berättar även att 
det kan vara lika svårt att uttrycka sig på sitt modersmål som på det främmande språket, 
eftersom det inte finns ord som exakt uttrycker deras känslor och upplevelser.       
”…. en fighter kan man inte bara beskriva med ord, egentligen det är inget ord som kan beskriva honom eller  
henne på rätt sätt.”   
 
Fem av de intervjuade berättar att de besöker en kyrka och att de försöker uttrycka sig i skrift 
men att det inte är alltid lyckat. En av de intervjuade berättar: ”Varje gång när jag ska 
försöka skriva ner mina tankar om kriget får jag ont i hjärtat”. Kvinnorna berättar även att de 
tränar, framför allt springa. Att springa är något som kvinnorna upplever som positivt. Dels att 
det framkallar gamla minnen och dels att de känner sig levande. Två av de övriga kvinnorna 
uppger att de har varit hos läkare och fått medicin för depression som de inte äter för att de 
anser att de kan klara sig utan medicinisk hjälp. En av de intervjuade berättar att hon är aktiv i 
eritreanska kvinnoföreningar dels för att hon ska känna att hon fortsätter på samma spår som 
hon gjorde i militären och dels för att vägleda andra kvinnor.   
 
”…det finns tider, när allting blir mörkt som jag önskar mig att jag inte hade levt.  Ibland kan jag sitta och 
fundera länge men det bästa är att hålla allting inom sig. Det skulle vara jobbigt att berätta”.  
Två kvinnor berättar att de är mycket insatta i sina barns sportaktivitet och barnens studier. En kvinna uppger, 
”det känns som om jag är flera personer, jag är överallt där mina barn är.” 
 
Kvinnor som bor i England 
 De intervjuade berättar att eftersom ingen kan förstå dem väljer de att inte dela med sig av 
sina erfarenheter. ”Jag har erfarenheter som ingen annan förstår, jag har blivit utformad på ett 
speciellt sätt. Jag vet att människor omkring mig låtsas förstå mig fast de inte gör det. Men det 
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gör inget, jag har något slags skydd”. Kvinnorna uppger att eftersom de när de berättar får en 
reaktion som de inte gillar, inte gärna vill berätta om sina erfarenheter.    
 
”Jag umgås inte med andra civila, jag upplever att jag inte har så mycket gemensamt” 
 
”Djupt inne är man isolerad, de vet inte, det är bara min och de andra fighternas erfarenheter”  
 
Kvinnorna uppger att de bara umgås med andra före detta soldater. Enligt kvinnorna har de 
gemensamma erfarenheter, gemensamt språk, och lätt att förstå varandra. De upplever att det 
bara är fighters som kan förstå andra fighter. En fighter använder en rak kommunikation, 
behöver inte tänka till. De berättar att samhället ser på en som en vanlig person och inte 
bemöter en utifrån vad man har för erfarenheter. En av de intervjuade berättar: ”Det ska vara 
en annan fighter som förstår en, när någon fighter ringer så kan vi tala i telefon i två timmar, 
och samtalet handlar om det vi har upplevt i militären.”   
”Andra skulle säga trauma, jag kan inte säga att det har är trauma, eftersom jag var så ung när jag deltog i 
militären, och det var mitt vardagliga liv, och nu när jag minns det så betraktar jag det inte som trauma och då är 
det väl bättre att jag talar med någon som förstår mig”. 
 
“Bara för att jag har varit i krig så har jag inte trauma. Eller så vet jag inte om jag kan kalla det trauma” 
 
”Jag kommer ihåg det, man minns det, det är inget som jag ser som skrämmande, utan jag ser det som något som 
har varit en del av mig men ingen skulle förstå det”.  
 
 ”Jag kan inte tala långa meningar, diskussionen handlar ofta om det dagliga livet, snacket är ofta för långt, 
diskussionen handlar ofta om smink, olika maträtter, kläder och det är inte mitt intresse. Jag har inte tålamod, 
men med en fighter kan man tala om politik, om historia och vi kan diskutera länge, man har mycket gemensamt.  
Det är trevligare” 
 
”Att befinna sig i ett land som inte är sitt eget land är svårt.  
 
”Jag kan inte prata om att jag har varit soldat, de skulle aldrig förstå, så vad är meningen,”  
 
”Jag har inte fått papper, och det oroar mig, man delar rum med många andra. När man blir intervjuad så kan 
man inte berätta, även om man har tolk, så är man också rädd att tolken inte säger som det är. Tolken kanske 
avslöjar till andra, hur vet jag, och om man har skrivit under kan man inte ändra på det, när man får det 
hemskickat och ser att det inte överensstämmer med det man har sagt och man vill ändra det så säger de, du har 
ju skrivit under så du kan inte ändra på det. Det är synd, det är ett konstigt system. Man får uttryck som visar att 
de inte tror på en” 
 
De intervjuade uppger att de ofta tittar på eritreanska dokumentärer som handlar om själva 
kriget. När de tittar på det så upplever de att de är i strid och minns som de har sett och 
uppväxt på och det betraktar de som någon slags terapi.    
 
”Jag tittar ofta på dokumentär som handlar om vår befrielserörelse och mentalt hamnar jag på de ställen jag har 
sett allt och blivit uppväxt på, jag försöker hålla mina tårar inombords och tänker samtidigt att inte påverka mina 
barn men det är svårt att inte, Mina barn säger: ”Nu är det inte krig, men vad vet de”.  
 
”Jag vill sitta bredvid fönstret när jag sitter på planet, och då brukar jag tänka på etiopiska soldater. De brukade 
titta på oss uppifrån och såg oss jättebra, men då brukar jag tänka på att de kanske tyckte synd om oss, jag menar 
vi hade inte stridsflygplan, vi hade bara trupp. ”Det är sådana tankar jag slåss med, och ofta har jag ingen som 
jag kan berätta till. Även om jag skulle göra det så skulle det vara som saga för många.” 
 
”Även om man vill så kan jag inte, jag brukar säga att jag ska gå ut från politiska världen men det kan jag 
faktiskt inte, det är mitt liv, jag skriver om det för att hålla det levande”. 
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”Det var en gång som jag såg en kvinna amma sitt barn och mitt i amningen kom ett stridflygplan och började 
bomba, stackars, hennes huvud gick av och hennes barn fortsatt att bli ammad av en mamma utan huvud när man 
berättar sådana historier, vem vill lyssna på den.”    
 
Tre av de intervjuade upplever att de har gjort vad de borde och nu ska de inte vara aktiva i 
olika eritreanska föreningar men att de gärna betalar pengar så att de kan bygga upp landet 
och detta ser de som någon slags hanteringsstrategi. En av de intervjuade är aktiv ordförande 
för den eritreanska kvinnoföreningen och upplever att det krävs mycket tid av henne men det 
måste hon göra. ”Ibland har jag inte kontroll över min son, när han kommer sent och när jag 
påpekar det, så säger han: ”du kommer ju själv sent”. Det är jobbigt, men jag måste göra det 
jag måste, även idag prioriterar jag mitt land och jag hoppas att jag lyckas”. 
 
Sammanfattning av resultat 
Resultatet visade att kvinnorna har blivit påverkade både negativt och positiv av kriget. 
Kvinnorna upplever att även om minnen av kriget är smärtsamma så tycker de att tiden i 
militären har bidragit till att de har utvecklats som individer. De ser sig själva som hjältar som 
har gett frihet till den eritreanska befolkningen. Reaktioner på krigsupplevelser kvinnorna 
beskrev i resultatet överensstämmer med PTSD. Vad gäller sin syn på framtid har kvinnorna 
som bor i England mer positiv bild av framtiden än de som bor i Sverige. Dessutom visade 
resultatet att de intervjuade som bor i Sverige ansträngde sig att undvika tankar kring kriget, 
medan de intervjuade som bor i England uppförde sig tvärtom. Därtill visade resultatet att 
förhållningssättet till reaktionerna skiljde sig åt. Samtliga deltagare som bor i England har inte 
svårt att förstå de olika reaktioner som dyker upp. De upplever, exempelvis när det gäller 
mardrömmar, att det de drömmer om kan upplevas som mardrömslikt men själva benämner 
de dem som mardrömmar. Detta på grund av att det de drömmer om handlar om vad de har 
genomlevt i kriget. Dessutom visade resultatet att somliga reaktioner som de hade inte var 
svåra för kvinnorna att förstå, de uppgav att det är en konsekvens av kriget.  
 
Vad gäller hanteringsstrategier, så är den vanligaste hanteringsstrategin att umgås med andra 
ex-soldater, att vara med eritreanska kvinnoföreningar och att involvera sig i återbyggandet av 
Eritrea. Isolering är också en vanlig hanteringsstrategi. Resultatet visade även att det inte 
skiljde sig åt vad gäller bemötandet av kvinnliga ex-soldater beroende på vilken kultur de 
kommer i kontakt med. Kvinnorna upplevde att de inte blev tagna på allvar och ofta 
betraktades som offer istället för hjältar. Dessutom visade resultatet att det inte fanns någon 
specifik kulturell skillnad avseende hur man ser på kvinnliga ex-soldater oavsett i Sverige 
eller i England. Kvinnorna både i Sverige och i England uppgav att det fanns förutfattade 
meningar om dem vilket de själva tycker är felaktig.  
Det framkom i resultatet att exillandets kultur påverkade ex-soldaters upplevelse av identitet. 
Exempelvis ifrågasatte exillandets kultur den kvinnliga ex-soldater och detta bidrog till att 
kvinnorna valde att inte tala om att de är ex-soldater, vilket de själva tycker är påfrestande. 
 
 

Diskussion 

 Syftet med denna studie är dels att få kunskap om hur eritreanska kvinnliga ex-soldaters 
erfarenheter av krig har påverkat deras identitetsupplevelse sedan de har flyttat till nytt land. 
Dels är också att ta reda på om deras upplevelser av integration och av bemötande i exillandet 
är olika beroende på vilket land de bor i. Därtill är syftet att få mer kunskap om vilka 
hanteringsstrategier kvinnorna använder sig av, samt att ta reda på om exillandets kultur 
påverkar kvinnans identitetsupplevelse i bemärkelsen perspektiv på krigstraumat. Ytterligare 
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ett syfte var att ta reda på om på hur kvinnorna förhåller sig till egna psykiska reaktionen på 
krigstraumat. 

 Resultat som erhölls påminner om APAs (1994) kriterier för posttraumatiskt stressyndrom 
när det gäller flashback, överdriven vaksamhet, sömnsvårighet, lättskrämdhet, koncentrations- 
svårighet, begränsande känslor, vredesutbrott, fysiologiska reaktioner, mardrömmar (relaterat 
till kriget), undvikande av tankar kring kriget, i kontakt med andra människor, skuldkänslor. 
När det gäller skuldkänslor så ser man ett gemensamt mönster både för de kvinnor som bor i 
Sverige och i England. Den markanta skillnad som särskiljde svensk eritreanerna och engelsk 
eritreanerna var att de sistnämnda försökte att involvera sig i olika aktiviteter som minskar 
deras skuldkänslor. 
 
Enligt Almqvist (1994) är det svårt att urskilja vilka symtom som är kopplade till den 
traumatiska upplevelsen och vilka som är relaterade till flyktingens personlighetsstruktur före 
traumat. Almqvist förklarar att de flesta flyktingar har varit med om flera traumatiska 
upplevelser och att detta i sin tur försvårar urskiljandet av vad som är vad. Detta kan man 
förstå, dels för att man inte har tillräcklig information om människan i fråga innan trauman 
och dels för att man inte har gjort longitudinell studie hur det nya landet har påverkat 
personen. Detta stödjer även mitt resultat.  
 
I resultatdelen framkom det att de intervjuade som bor i England inte hade svårt att förstå att 
de lider av sömnsvårighet för enligt kvinnorna är det inte meningen att en soldat ska sova djup 
sömn. Trots att kvinnorna led av sömnsvårighet har de hittat ett sätt att bearbeta det. Som 
Summerfield (1999) påpekade är det riskabelt att bara det västerländska synsättet väljs, detta 
kan bidra till att lokala normer, traditioner och olika hanteringsmekanismer ignoreras. För vad 
man kan se är att kvinnorna verkar ha hittat en försvarsmekanism som hjälper dem att hantera 
problemet men om man enbart skulle fokusera på diagnosen PTSD så skulle man säkert 
förbise en viktig information.     
 
Posttraumatiskt symtom är inte bara ett privat och individuellt problem, utan de som lider av 
det anklagar även det sociala innehåll som orsakade det. Ett exempel är El Salvador som hade 
ett grymt förflutet med kränkningar av mänskliga rättigheter. Där sågs psykosocialt trauma 
som en normal följd av ett socialt system baserat på utnyttjande och omänskligt förtryck 
(Summerfield, 1999). Det är möjligt att den drabbade använder olika försvarsmekanismer som 
hjälper en att gå vidare med livet, en försvarsmekanism i det här fallet kan vara att anklaga 
den som orsakade det. I föreliggande resultat framkom att kvinnorna var positivt inställda och 
att de var övertygade om att de skulle besegra fienden i strid. Enligt min uppfattning skulle 
det kunna vara att om personen utförde handlingen av sin egen vilja tror jag personen har en 
mindre risk att drabbas av PTSD. Eftersom personen då på något sätt rättfärdigade sitt 
handlande för sig själv och kan kanske inte se felet i sitt handlande.   Då är det möjligt att 
kvinnornas handlingar legitimeras.  
 
 Av intervjuerna framgår att deltagarna som bor i Sverige ansträngde sig att undvika tankar 
kring kriget medan de intervjuade som bor i England gjorde allt för att inte glömma det och 
dessutom använde de olika hjälpmedel för att återuppleva minnen av kriget. Då är frågan; 
fanns det faktorer som orsakade att kvinnorna betedde sig på olika sätt? Det är tänkbart att 
kvinnorna använde olika bearbetningsmetoder. De intervjuade som bor i England har 
möjligtvis kommit längre i sin bearbetningsprocess än de intervjuade som bor i Sverige.    
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Ett annat exempel som visade sig i resultatet skilja sig åt för de intervjuade som bor i England 
och i Sverige är att de intervjuade som bor i Sverige är känsliga och ofta deprimerade. Enligt 
Marsella et. al. (1996) finns de människor som blir utsatta för samma traumatiska händelser, 
men av olika anledningar är det bara några som drabbas av PTSD. Detta kan eventuellt enligt 
Marsella et.al. Bero på att kultur har betydelse för hur man tolkar och hanterar det. Marsella 
et.als resonemang kan relateras till ovan nämnda. Det vill säga att kultur kan vara avgörande 
för hur tolkning av händelsen och hanteringssätt går till. Jag menar att det inte enbart behöver 
bero på den militära kulturen utan det kan även vara så att den svenska och engelska kulturen 
skiljer sig åt.    
 
Resultatet bekräftade att vad gäller saknad framtid har kvinnor som bor i England en bättre 
bild av framtiden och ser livet mer som en utmaning än kvinnor som bor i Sverige. I motsats 
till Sverige måste den nyanlända i Storbritannien klara sig själva, tillgänglighet till bostad och 
annan service är ofta komplicerad. Situationen kräver att asylsökande blir aktiva, medan de i 
Sverige är mer passiva tills de får beslut om uppehållstillstånd och detta försvårar 
anpassningsbarheten (Summerfield, 1999). Detta kan vara förklaringen till att kvinnorna i 
England upplevde framtiden mer positivt. De intervjuade som bor i England kan möjligtvis 
känna att de har blivit bättre integrerade i den engelska kulturen vilket i tur kan ha bidragit till 
att synen på framtiden är positiv. Enligt Hofstede och Hofstede (2005) formar kultur hur man 
uppfattar sig själv och hur man samspelar med andra, och därför, som inlärt koncept, kan 
förståelsen av genus variera från en kultur till en annan kultur. 
 
 Oftast är det lätt att fokusera på enbart kultur och se det som en problematik. Men i det här 
fallet kan de institutionella villkoren vara källan till att anpassningen för dessa kvinnor ser 
annorlunda ut. De institutionella villkoren i England uppmuntrar flyktingarna, även om de 
befinner sig i ett nytt land kan de själva anstränga sig och detta i sin bidrar till att den som är 
nyinflyttad själv måste ta tag i allt. Detta resulterar i att självkänslan ökar, tron att allt är 
möjligt blir stor.         
 
Diskussion kring kvinnorollen i det militära och civila livet     
Resultatet visade att de intervjuade bekräftade att de krigade för att befria landet och upplever 
därför att de hade ett mål redan innan de deltog i kriget. Den slutsats man kan dra här är att 
kvinnorna var medvetna även om de inte hade kunskap exakt om vad som väntade de i kriget.   
Rickhards och Peters (1999) intervju med soldater från Sierra Leone har visat att alla soldater 
hade en gemensam syn i fråga om rättvisa och de bekräftade att unga soldater har tydliga och 
rationella anledningar att delta i en militär styrka. De krigade med öppna ögon för att förändra 
de som missgynnade dem och för att försvara sitt samhälle. Här kan man observera likheter 
med Rickhards och Peters intervju med soldater från Sierra Leone och det resultat som 
erhölls.  
 
I resultaten framkom att minnen av tiden i militären, även om kvinnorna upplevde den som 
smärtsam har tiden i militären gjort att de har utvecklats positivt. Den första frågan som dyker 
upp i mitt huvud är: hur kan dessa kvinnor få en positiv bild och hur kan de föredra tiden i 
militären mer än tiden efter kriget? Kelly, Hock, Smith, Gaffney & Bonney (2002) studien 
visade att kvinnor som valde att stanna i militärtjänsten fick en högre grad av psykologiskt 
välmående. De upplevde möjligtvis att livet i militären är mer njutbart, tillfredställande och 
mindre stressfullt än det civila livet. Detta kan vara förklaringen. Eftersom de hade en klar 
uppfattning om vad de gjorde.  
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I själva verket är det inte svårt att förstå deras upplevelse. Dels var kvinnorna unga när de 
deltog i militären vilket kan ha bidragit till att det var lättare att anpassa sig till den nya 
miljön. Dels har deras tillvaro varit präglad av den politiska atmosfären och av att den 
politiska personligheten var en del av dem, och detta kan ha gjort att de intervjuade hade en 
annorlunda syn än någon som har blivit tvungen att strida för något som de inte trodde på.  
Risken är som Rickard och Peter (1999) påpekade att om man enbart fokuserar på soldater 
som offer för traumatiska upplevelser riskerar man att den underliggande socialt påtvingande 
atmosfären inte upptäcks. Vilket möjligen kan vara avgörande faktor som kan underlätta se på 
helheten och skapa en rättvis bild av det hela.        
 
Resultaten visade även att tiden i militären inte alltid var lätt för kvinnorna. De mötte hinder 
som försvårade deras tillvaro som kvinnliga soldater. De brottades med kommentarer såsom 
att kvinnor inte var starka som män och att de inte hade något att göra i militären. Precis som 
det påpekades i Edgerton (2002), Summerfield (1998) har kvinnan setts som mindervärdig av 
männen. 
 
I resultatet framkom att de intervjuade i Sverige och i England uppgav att de inte blev trodda 
när de berättade om sin bakgrund. Att inte bli trodd måste för dessa kvinnor vara frustrerande, 
dels för att de säkert vill dela med sig om vilka insatser de har gjort och dels kanske de 
hoppades att de skulle få beröm för att de har befriat landet från fienden och för att de har 
bidragit med något stort. Men som resultatet visade visste inte människorna i Sverige och i 
England var Eritrea låg. Det har varit ett känt faktum att kvinnorna inte fick strida på samma 
sätt som män (Edgerton, 2000). Detta faktum kan ha påverkat och utgår ifrån synsättet att det 
bara är män som krigar och inte kvinnor. Omedvetet har vi en benägenhet att införa egna 
föreställningar som vi själva vill ska överensstämma med den andres (Summerfield, 1999). 
 Detta påstående kan man relatera till kvinnornas upplevelse när de inte blev tagna på allvar. 
Utifrån detta kan jag dra slutsatsen att det är lättare för människor att hålla kvar och använda 
sin förutfattade föreställning än att höra på något som är svårt sätta sig in.                      
 
Till skillnad från de intervjuade som bor i Sverige berättade kvinnorna i England att de var 
tvungna att börja om och detta resulterade att de kände sig förvirrade. De upplevde att den 
engelska kulturen skiljde sig åt vad det gäller sättet att vara på. De uppgav att den engelska 
kulturen hade en färdig existerande bild av vad en krigare är.  
Enligt Daun (1998) är vi utsatta för en daglig påverkan genom t ex tidningsläsning och TV-
tittande. Somligt intryck tar vi emot medvetet och ibland med aktivt intresse, andra intryck 
når oss utan att vi tänker på det, men även dessa lagras i hjärnan. Medier har tagit stor plats i 
dagens samhälle. Detta kan vara både positivt och negativt. Det negativa är att vi inte kan 
kontrollera hur mycket som är sanning av det som presenteras. Oftast introduceras kvinnor 
som offer i krigsländer vilket kan vara vilseledande information. Och när det geografiska 
avståndet är stort så blir det svårt att föreställa sig deras situationer.   
 
Resultatet visade att de intervjuade upplevde att de är annorlunda och att dem hade en unik 
erfarenhet och att ingen kunde förstå dem. Här kan man se likheter med Vietnamveteranerna 
när McCarty-Gould (1998) hävdar att Vietnamveteranerna väljer att hålla det de känner inom 
sig.   
 
Van Devanter i Kelly. ed (1985)  antyder att kvinnliga krigsveteraner oftast är rädda och har 
svårighet att be om hjälp. De är rädda att det sprids rykten om att de har problem som är 
orsakade av krig. Svårigheten beror på att de upplevde att de själva har varit hjälpgivare och 
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att nu plötsligt betraktar sig själva som hjälptagare.  Detta kan också vara förklaringen till 
resultat som erhölls i min studie.  
 
Det civila livet och exillandet upplevs av kvinnorna som ansträngande. Framförallt upplever 
de intervjuade att de måste bli av med det de har kämpat för. Det vill säga att bli av med 
synen på hur den traditionella kvinnan bör vara. Det bekräftas i en tidigare studie att 
övergången från det militära till det civila, återseendet med familjen, att veta sin roll, att börja 
jobba och uppfylla familjens och sina egna behov och en förändrad social relation blir en 
kulturchock för krigsveteran (Hobfoll et.al. 1991). Denna upplevelse skapade konflikt med 
det de har kämpat för och återigen själva måste anamma. Detta överstämmer med erfarenheter 
hos de kvinnor som deltagit under andra världskriget (Summerfield, 1998, Edgerton 2000), 
samt med israeliska kvinnor erfarenheter (Edgerton, 2000, Sasson-Levy, 2003).  
 
Somliga av de intervjuade, både de som bor i England och i Sverige, uppgav att det de har lärt 
sig i militären har hjälpt dem att bemöta olika hinder i exillandet. Kvinnorna i min 
undersökning hade lärt sig att vara självständiga och att kvinnor är likvärdiga männen. Att 
kvinnorna även kan göra sina egna val kunde de se i det land de bosätter sig i. Detta påminner 
att det de har lärt sig i militären inte var förgäves. Resultat visade att språksvårigheter 
orsakade hinder. Dock berättade kvinnorna att de behövde förändra sig för att bli accepterade 
i exillandet. Detta överensstämmer med Afkhamis (1994) studie. De intervjuade som bor i 
England uppger att engelska inte var främmande för dem men deras kunskap i engelska var 
inte tillräcklig för att ta del i det engelska samhället. Jag menar att jag utgick ifrån att de 
kvinnor som bor i England skulle ha lättare eftersom det engelska språket är internationellt. 
Men att tala språket och inte ha kunskap om kulturen kan vara ett problem i sig. Enligt Daun 
(1998) har koderna och kulturers olika värdesystem en viktig betydelse för att förstå möten 
mellan människor av olika nationaliteter. En och samma kod kan tolkas och värderas olika i 
skilda kulturer. I det här fallet, även om man förstår språket, spelar det ingen roll om man har 
förkunskap i språket eller inte om det har en annan tolkning.  
 
I vissa språk existerar eller saknas vissa ord och när det inte existerar ett ord som klär ens 
känslor och tankar blir det för den andre svårt att ge den korrekta betydelsen och det kan även 
väcka osäkerhet.  De intervjuade har krigat och många av deras medsoldater har blivit offrad 
och om man betraktar det de har upplevt enbart som trauma istället för att betrakta dem som 
hjältar kan detta ge en negativ effekt i stället för hjälp. Här kan man se en överensstämmelse 
med Summerfield (1998) som påpekar att vissa ord inte existerar i vissa kulturer t.ex. trauma. 
 
Synen på terapi hos de intervjuade var inte positiv.  Somliga kvinnor upplever att frågor som 
hur ens barndom såg ut betraktades som larviga. Man borde istället fokusera på nuet. Det är 
viktigt enligt Meyer (1994) att betraktelsesättet i terapin är flexibelt eftersom patientgruppen 
inte är homogen. Det är förståeligt att somliga av de intervjuade har en negativ attityd till 
själva terapin. Denna metod kan vara bra för en del personer men möjligtvis inte för de 
kvinnliga ex-soldater som har en annan kultur. Anledningen till det är dels att kvinnorna var 
unga när de deltog i kriget, dels så kan det också vara att de vill hantera det aktuella problemet 
istället för att fokusera på dåtiden.         
 
Resultatet visade att trots att kvinnorna talade samma språk hade de svårt att förstå varandra. 
De föredrog att ha relation med ex-soldater fram civila. Resultaten visade att kvinnorna hade 
svårt att föreställa sig att leva med en man som inte har deltagit i krig. De idealiserar de 
männen de stred med. Den andra konflikten som kvinnorna delar är att om de upplever att de 
betraktas som män så blir de inte lika attraktiva.     
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Att anförtro sig eller att berätta kan väcka obehagliga känslor (Christianson, 2002). Detta kan 
vara förklaringen till att kvinnorna valde att inte tala om sina upplevelser oavsett om de bor i 
England eller i Sverige. Tanken att ”ingen kommer förstå mig” verkar vara det största 
problemet som de intervjuade brottades med. Dessutom upplever kvinnorna att det finns värre 
saker än det de har upplevt och därför ser de det de har genomgått som oväsentligt. Detta kan 
vara ett sätt att borttränga det de har upplevt. Det är möjligt att detta är en försvarsmekanism 
som de använder för att klara av det de har gått igenom.  
 
Vad det gäller hanteringsstratgier visade resultatet att förutom isolering eller fysiskträning så 
var somliga deltagare aktiva i föreningsliv. Enligt Jacobson (2003) kan ett bra sätt att bearbeta 
sina traumatiska krigstrauman för många kvinnor vara att bilda organisationer. Hon menar att 
när kvinnorna delar sina smärtsamma minnen med andra kvinnor blir bitterheten mindre och 
kvinnorna börjar fokusera på framtiden. Både män och kvinnor upplever att deras sociala 
identitet har blivit fördärvad. Istället ägnar många sig åt små vardagliga aktiviteter som inte 
har något att göra med det förflutna. Detta kan vara förklaringen till att mina informanter var 
involverade i olika aktiviteter.  
 
Ett annat problem som nämnes i resultaten är att kvinnorna upplevdes som auktoritära. Den 
militära kulturen uppmuntrar till att man är rak i sin kommunikation oavsett vilket kön man 
tillhör. Föreliggande studie får stöd av Mathlein (1995) då hon beskriver utifrån intervjuer 
med eritreanska kvinnliga ex- soldater att det uppstår en konflikt mellan de demokratiska och 
jämlika värderingarna som var självklara under kriget, och de traditionella kvinnorollerna som 
de mötte i samhället efter kriget. Många av kvinnorna blev vilsna i sina roller som 
privatpersoner efter kriget. 
 
Har den föreliggande studien motsvarat mina frågeställningar? Resultatet visade att det inte 
skiljde sig åt vad gäller bemötandet av kvinnliga ex-soldater beroende på vilken kultur de 
kommer i kontakt med. Kvinnorna upplevde att de inte blev tagna på allvar och betraktades 
ofta som offer istället för hjältar. Dessutom visade resultatet att det inte fanns någon specifik 
kulturell skillnad på hur man ser på kvinnliga ex-soldater oavsett i Sverige eller i England. 
Kvinnorna både i Sverige och i England uppgav att det fanns förutfattade meningar om dem 
vilket de själva tycker är felaktig .  
Det framkom i resultatet att exillandets kultur påverkade ex-soldaters upplevelse av identitet. 
Exillandets kultur ifrågasatte den kvinnliga ex-soldater och detta bidrog till att kvinnorna 
valde att inte tala om att de är ex-soldater. 
 
Studiens begränsningar 
Deltagarna är för få för att man skall kunna uttala sig om att alla kvinnliga ex-soldater 
upplever på samma sätt som de intervjuade, och därför är det svårt att dra en generell slutsats. 
Rädslan att materialet skulle användas till annat än forskningen kan ha påverkat resultaten. 
Dessutom ifrågasatte kvinnorna som bodde i England till skillnad från de kvinnor som bodde i 
Sverige intervjun Rädslan att jag skulle vinkla resultaten till stöd för det västerländska 
tänkandet tog över ibland och detta kan ha bidragit till att kvinnorna begränsade sina svar. 
Man skulle kunna spekulera i att kvinnorna som bodde i Sverige kände sig trygga i och med  
att jag bodde i samma land som de själva medan kvinnorna i England var osäkra för att 
informationen skulle användas till annat syfte.  
 
Ännu en bidragande faktor som gjorde mina informanter osäkra var jag använde bandspelare 
vid intervjun, detta kan ha bidragit till att deltagarna inte kunde slappna av och att deras svar 
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blev begränsade. Somliga deltagare bad mig stänga av bandspelaren och när bandspelaren 
stängdes av talade de öppet om kriget. Ibland fick jag känslan av att jag talade det språk som 
talas i Eritrea så underlättade det för kvinnorna att öppna sig. Dock kan det också ha gett 
upphov till motsatt effekt. Det vill säga att kvinnorna kan ha upplevt att de måste vara starkare 
än vad de i själva verket är. mardrömmar (relaterat till kriget), undvikande av tankar kring 
kriget, i kontakt med andra människor, skuldkänslor. När det gäller skuldkänslor så ser man 
ett gemensamt mönster både för de kvinnor som bor i Sverige och i England. Den markanta 
skillnad som särskiljde svensk eritreanerna och engelsk eritreanerna var att de sistnämnda 
försökte att involvera sig i olika aktiviteter som minskar deras skuldkänslor. 
 
Detta förehållningssätt kan ha varit starkt knutet till rädslan att visa öppet att man är svag och 
även att informationen skulle avslöjas.   
 
 Somliga intervjupersoner hade svårigheter att hitta ord som klädde deras tankar och känslor 
oavsett vilket språk de använde. Detta upplevde jag ofta som ett hinder. Kvinnorna ansträngde 
sig att hitta ord och när de inte hittade de exakta orden blev de ofta frustrerade. Och det är 
något som kan ha påverkat resultaten negativ, eftersom de ibland upplevde att de har blivit 
missuppfattade och att jag som intervjuare kanske inte gav den rätta bilden utifrån deras svar.  
Ett översatt ord kan få en felaktig innebörd. Ett exempel kan vara vid användande av ordet 
”mardröm”.  De som bodde i Sverige upplevde inte samma negativa klang vid ordet 
”nightmare” som de i England. Reaktionen blev stark hos kvinnorna i England eftersom de 
själva upplevde att krigsminnena var en del av själva och förekom naturligt i drömmen, och 
betraktas inte som mardröm.  
 
I intervjun bad somliga mig att jag inte skulle skriva ner vissa händelser. Dessutom framgick 
det också att vissa deltagare inte berättade öppet om sina krigserfarenheter. Jag kunde ha 
frågat men valde av rädsla att bara lyssna och respektera kvinnornas vilja och önskan. Efter 
det att jag har hört deras krigserfarenheter är det svårt att själv inte påverkas.     
 
Förslag till framtida forskning  
Det finns implicit kulturella mönster som formar det mentala och detta avgör vilka normer 
och värderingar vi har. Hur vi beter oss och hur vi förhåller oss gentemot varandra kan ha sin 
grund i hur vi har blivit uppfostrade. Kommer en kvinna från ett krigsdrabbat land har 
omgivningen den föreställningen och betraktar henne mer som ett offer som inte har kunnat 
försvara sig än någon som har varit frihetskämpe och som har stridit sida vid sida med andra 
manliga soldater. Såsom Berry, Poortinga, Segall & Dasen (2006) påpekade finns det en stark 
tendens att använda tolkningar designade för en grupp som en standard även för andra 
grupper. Det är bra att diagnosen PTSD finns, men diagnosen behöver kompletteras.  
 
Det behövs mer forskning som ger bättre inblick i hur kvinnliga ex-soldaters krigserfarenheter 
påverkar deras vardag och deras genusidentitet i nya landet. Det är grundläggande att ha 
kunskap om hur kultur, genusidentitet, och personlighet samspelar för att bättre kunna förstå 
kvinnliga ex-soldater. Dessutom är det viktigt att ta reda på hur traumatiserande händelser i 
hemlandet har betydelse för hur psykisk hälsa utvecklas efter kriget.  Kvinnliga ex-soldater 
behöver finna ett sätt som underlättar för dem att ha förtroende för omgivningen och som gör 
att de kan berätta om sina erfarenheter utan att bli nedvärderade.  
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Bilaga  
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfakta 
 
Ålder  
Hur länge har du bott i England? 
Familjesituation 
Vad var din uppgift i kriget? 
 
 SJÄLVA KRIGSUPPLEVELSEN 

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

 
 EFTERÅT 

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

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

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

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

 
3. DET NYA LANDET 
– Påverkar krigsupplevelserna din anpassning i det brittiska samhället?  
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Appendix 
 

Posttraumatiskt stressyndrom, kriterier enligt DSM-IV  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eller i andra viktiga avseenden. 
 

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

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


