
Hjälpande faktorer vid återhämtning från
Posttraumatiskt stressyndrom

                                                                                                  Malin Boberg
                                                                                                  Alicia Mansner

Handledare: Alain Topor
EXAMENSUPPSATS (30 HP), PSYKOLOGPROGRAMMET 2008

STOCKHOLMS UNIVERSITET

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN



2

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Inledning 1
Begreppet PTSD 2
Prevalens samt riskfaktorer för att utveckla PTSD 3
Samsjuklighet vid PTSD 3
Varför klarar sig så många från att utveckla PTSD? 4
Begreppet återhämtning 4
Forskning inom PTSD och återhämtning 5
Anhörigas betydelse för återhämtning 5
Relation mellan professionell och klient 6
Alliansen i den terapeutiska relationen 6
Alliansens betydelse vid behandling av PTSD 7
Social responsivitet 7

Social responsivitet och professionalitet. 9
Social responsivitet och tillit. 9

Syfte 10
Frågeställningar 10

Metod 11
Deltagare 11
Datainsamling 11
Databearbetning 12

Resultat 13
1. Stöd i samhället 13

1.1. Kvaliteter och beteenden hos terapeuten i behandlingen 13
1.1.1. Upplevelsen av att få något extra. 15
1.1.2. Terapeutens yrkeskunskap. 16

1.2. Interventioner i och generalisering av behandlingen 18
1.3. Andra viktiga professionella utöver terapeuten 19
1.4. Samhällets terapeutiska värde 21
1.5. Sammanfattning av ”Stöd från samhället” 22

2. Privata aspekter 22
2.1. Arbete 23
2.2. Sociala relationer 24
2.3. Jävlaranamma 26
2.4. Sammanfattning av ”Privata aspekter” 27

Diskussion 28
Diskussion av metod 28
Diskussion av resultat 29

Kvaliteter hos terapeuten 29
Interventioner 31
Samhällets terapeutiska värde 31
Andra professionella utöver terapeuten 31
Arbete 31
Sociala relationer 32
Jävlaranamma 32

Förslag till framtida forskning 32

Referenser 34

Bilagor 38





HJÄLPANDE FAKTORER VID ÅTERHÄMTNING FRÅN
POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM

Malin Boberg och Alicia Mansner

Att vara med om ett trauma kan få långtgående konsekvenser så som 
att utveckla Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Denna studies 
syfte är att undersöka vilka faktorer som bidrar till återhämtning från 
PTSD. Totalt deltog åtta individer. Semistrukturerade intervjuer 
utfördes och dataanalys genomfördes enligt induktiv tematisk metod. 
Huvudresultaten pekade på att psykoterapeutisk behandling och en 
stark allians var viktigt vid återhämtningen. En aspekt handlade om 
att terapeuten gjorde någonting extra som inte förväntades i rollen 
som terapeut. Andra aspekter som hade betydelse var socialt stöd, 
arbete och att deltagarna upplevde sig själva som starka och 
egensinniga personer. Huvudresultaten ligger i linje med tidigare 
forskning om återhämtning från psykiska sjukdomar som framhåller 
vikten av att professionella visar mer av sin person i mötet med den 
hjälpsökande.

Inledning

Dagligen rapporteras i medierna om traumatiska händelser som på olika sätt drabbar människor
såsom krig, mord, tortyr, rån, överfall, misshandel, människohandel, våldtäkter och sexuella 
övergrepp på barn. Under 2007 kom över 36 000 asylsökande till Sverige (Migrationsverket, 
2008). Många av dessa flyktingar bär med sig erfarenheter från traumatiska händelser som de 
ovannämnda (Søndergaard, 2002). 

Enligt statistik från Brottsförebygganderådet (2008) anmäldes enbart i Sverige närmare 5 000 
våldtäkter, över 700 mordförsök, 8 000 rån och 80 000 fall av grov misshandel bara under 2007. 
Rapporter från Barnombudsmannen (2008) visar att 7-10 % av alla kvinnor och 1-3 % av alla 
män har blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Under 2006 anmäldes i Sverige också 
3 600 fall av sexualbrott mot barn under 15 år. 

Det som är gemensamt för alla dessa fakta är att de beskriver traumatiska händelser. Händelser 
där den drabbade människan antingen upplever som hot mot sitt eget eller närståendes liv, mot 
sin fysiska integritet eller där individen på annat sätt upplever en nära personlig konfrontation 
med våld och död. Den drabbade försätts i ett paralyserat läge där varken flykt eller kamp är 
möjlig. Att vara med om ett trauma förstör individens förmåga att uppleva kontroll, 

                                                
 Författarnas tack!
Det är många som bistått oss under arbetet med denna uppsats. Vi vill framförallt tacka deltagarna i denna studie. 
Det har varit oerhört intressant och lärorikt att få ta del av Era berättelser. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 
handledare Alain Topor som bidragit med tid och kloka synpunkter. Vi vill även tacka Hans Peter Søndergaard, 
Sabina Gušić och alla de övriga terapeuter på Kris- och Traumacentrum samt personal på brottsofferjouren som 
förmedlat kontakt till potentiella deltagare. Sist men inte minst vill vi tacka familj och vänner, framförallt 
Margareta Dahlgren, som bidragit med ovärderlig stöttning och hjälp med att läsa igenom och kommentera 
uppsatstexten. Till er alla riktar vi ett stort tack!



2

sammanhang och mening (Lewis-Herman, 2007). Människor som blivit utsatta för 
traumatiserande händelser tappar ofta tilltron till omvärlden och utvecklar vanligen såväl 
psykiska som psykosomatiska symtom (Basoglu et al., 2005; Lewis-Herman, 2007; 
Søndergaard, 2002). En av de allvarligaste följderna av trauman är Posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD).

En del människor som har genomlevt trauman återhämtar sig så att de igen kan leva ett drägligt 
liv. Det finns många studier som lyfter fram de riskfaktorer som är förknippade med PTSD och 
vilken behandlingsmetod som är mest effektiv. Däremot saknas i stor utsträckning studier där 
man mer specifikt undersöker vilka faktorer som främjar återhämtning. Det är också ovanligt 
att man inom forskningen utgår från individens egna upplevelser i detta sammanhang. I denna 
studie har vi valt att utifrån den drabbades eget perspektiv undersöka vilka faktorer som främjar 
återhämtning från PTSD. 

Begreppet PTSD
Ursprungligen uppmärksammades själva begreppet Posttraumatiskt stressyndrom i samband 
med att man studerade hur Vietnamkriget hade påverkat de amerikanska soldater som deltog i 
det under 60- och 70-talet. Diagnosen PTSD kom därefter med i det diagnostiska systemet 
DSM III så sent som 1980 (Hännestrand et al., 2005). Länge koncentrerade man sig just på de 
psykologiska effekterna som krig hade på soldater. Numera uppmärksammas även andra 
trauman såsom svåra brännskador, sexuella övergrepp på barn, trafikolyckor, svår förlossning, 
naturkatastrofer, svåra sjukdomar, misshandel och att leva i en miljö med kroniskt våld med 
flera (Symes, 1995). 

De kriterierna som ska vara uppfyllda för att en PTSD diagnos ska ställas är dels att personen 
utsatts för en traumatisk händelse (se ovan under inledning för definition av detta). Personen 
ska sedan också ha reagerat inför detta med hjälplöshet, intensiv rädsla eller skräck. 
Huvudsymtomen vid PTSD är vaksamhet, återupplevande av den traumatiska händelsen och 
undvikande av de platser och situationer som påminner om denna (se bilaga 1 för fullständiga 
kriterier enligt DSM-IV). 

Effekter som traumatiska upplevelser har på individen är många (APA, 2002; Naparstek, 2006). 
Emotionella effekter kan vara minnen tunga att bära, sorg, skräck, ångest, panik, ilska, 
irritation, skam och skuld, hjälplöshet, ånger, värdelöshet, ensamhet och alienation. De
emotionella effekterna kan även vara avsaknad av affekter såsom likgiltighet, oförmåga att 
känna kärlek samt avsaknad av framtidshopp. Behavioristiska effekter kan vara att dra sig 
undan, missbruk av droger och mat, fobier, isolering, svårighet med gränssättning, 
självdestruktivitet, inlärd hjälplöshet och tvångsbeteenden. Kognitiva effekter av trauman kan 
vara påträngande tankar, flashbacks och mardrömmar. Flera studier visar också att kognitiva 
svårigheter såsom koncentrationsproblem och minnesförlust är vanligt förekommande
(Søndergaard, 2002; Søndergaard & Theorell, 2004). I en studie som gjorts på flyktingar i 
Sverige fann man till exempel att de deltagare som hade fått diagnosen PTSD ofta klagade på 
att de hade svårigheter att lära sig det svenska språket (Søndergaard & Theorell, 2004). 

Individer med PTSD diagnos löper dessutom en större risk att drabbas av fysiska sjukdomar 
och fler fysiska symtom exempelvis huvudvärk, ryggsmärtor, trötthet och fysiska skador från 
tortyr. De konsumerar även mer sjukvård och har en högre mortalitet jämfört med individer 
som inte har PTSD (Foa, Keane & Friedman, 2000). I flera studier framkommer dessutom att 
individer som utvecklat PTSD oftare har äktenskapsproblem, svårare med intimitet i 
kärleksrelationer, högre skillsmässofrekvens samt svårigheter i föräldrarollen jämfört med
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personer som inte har PTSD (Dekel, Solomon & Bleich, 2004; Jordan et al., 1992; Riggs, 
Byrne & Weathers, 1998). 

Prevalens samt riskfaktorer för att utveckla PTSD
I en svensk studie kring svenska förhållanden framkommer det att sannolikheten för att under 
sin livstid drabbas av PTSD är 5,6 %. Studien visar även att risken för kvinnor att drabbas är 
7,4 % jämfört med 3,6 % för män (Frans, Rimmö, Åberg & Fredrikson, 2005). Sannolikheten 
att drabbas av PTSD är beroende av typ av trauma och som störst om det utlösande traumat 
innefattar kriminella eller militära våldshandlingar (Resnick, 2001). Vid våldstrauman som 
innehåller fysisk misshandel, våldtäkt eller vapenhot är risken för att utveckla PTSD 32-46 % 
hos kvinnor och 2 % hos män, med  undantag för män som varit utsatta för våldtäkt där risken 
är 65 %. Vid naturkatastrofer och allvarliga olyckor är risken för att utveckla PTSD 3-6 % hos 
män och hos kvinnor 5-9 % (Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes & Nelson, 1995).

En amerikansk metastudie där 77 olika delstudier ingick visade på de olika faktorer som har ett 
samband med utvecklandet av PTSD. Dessa riskfaktorer varierade beroende på typ av 
traumatisk händelse. De riskfaktorer som generellt visade sig ha betydelse för utvecklandet av 
PTSD var: kvinnligt kön, låg socioekonomisk status, tidigare traumatisering, ogynnsamma 
uppväxtförhållanden, låg ålder vid traumat, låg begåvningsnivå, tidigare psykisk sjuklighet, 
psykisk sjuklighet i familjen samt brist på socialt stöd (Brewin, Andrews & Valentine, 2000).

Flera svenska studier visar att PTSD är mycket vanligt förekommande bland flyktingar. I en 
studie som gjorts på bosniska flyktingar i Sverige konstaterades exempelvis att 18-33 % 
uppvisade symtom på PTSD jämfört med 0,3-1 % i kontrollgruppen som bestod av 
vårdcentralbesökare (Thulesius & Håkansson, 1999). Att förekomsten av PTSD är hög bland 
flyktingar bekräftas även i en annan svensk studie utförd av Søndergaard (2002). Deltagarna i 
denna studie var 86 nyanlända flyktingar som kommit till Sverige från Irak och där det 
konstaterades att mer än en tredjedel hade PTSD. 

Samsjuklighet vid PTSD
Samsjukligheten mellan PTSD och andra psykiatriska diagnoser är mycket stor. Depressiva 
symtom är vanliga men även andra ångestsjukdomar såsom tvångssyndrom, paniksyndrom och 
social fobi förekommer (Brune et al., 1995; Ferrada-Noli, Asberg, Ormstad, Lundin & 
Sundbom, 1996; Marshall, Schell, Elliot, Berthold & Chun, 2005). I en studie fann man till 
exempel att 95 % av dem som hade PTSD även uppfyllde kriterierna för depression (Bleich, 
Koslowsky, Dollev & Lerer, 1997), medan man i en annan studie fann en samsjuklighet på hela 
90 % med andra diagnoser. Detta gällde mestadels depressiva tillstånd, men även 
substansberoende (Kessler et al., 1995). Depressiva symtom är speciellt vanliga bland 
krigsoffer eftersom de ofta har erfarenheter av tragiska förluster av närstående (Van-Velsen, 
Gorst-Unsworth & Turner, 1996). Vidare är risken för självmord signifikant högre vid PTSD 
jämfört med vad som är fallet vid annan psykiatrisk problematik (Ferrada-Noli et al., 1996; 
Kotler, Iancu, Efroni, & Amir, 2001) och självmordsrisken är som störst vid PTSD och
samtidig depression (Oquendo et al., 2003). En förhöjd grad av impulsivitet och aggressivitet är 
också vanligt vid PTSD vilket även det kan vara ett tecken på suicidbenägenhet (Kotler et al., 
2001; Orth, Cahill, Foa & Maercker, 2008). 

Redogörelsen ovan beskriver begreppet PTSD, hur vanligt förekommande diagnosen är, vilka 
som löper störst risk att drabbas samt vilka andra diagnoser som är vanligt förekommande vid 
PTSD. Härmed sker ett skifte i fokus för uppsatsen från sårbarhet till återhämtning. Slutligen 
tas Johan Asplunds teori om sociala relationer upp.
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Varför klarar sig så många från att utveckla PTSD?
Man kan undra varför sannolikheten att utveckla PTSD efter trauman ändå är så pass låg som 
den framställs i studierna (se under ”Sannolikhet för att utveckla PTSD”). Hur kommer det sig 
att så många klarar sig undan PTSD? Forskare har till exempel tittat på relationen mellan 
temperament och följder av trauman men är inte överens om att temperament skulle ha någon 
betydelse (Dougherty, 1998). I sin studie refererar Dougherty till Sutker, Uddo, Davis och Ditta
(1995) som hänvisar till personliga egenskaper och att de med en mer robust natur klarar sig 
bättre i stressfulla situationer. Frankl (1984, refererad av Dougherty, 1998) som har studerat 
överlevande från koncentrationsläger under andra världskriget hävdar motsatsen, att de som 
klarade sig bäst är de som har en mjukare natur. 

Viktor Frankl som själv har överlevt koncentrationslägret i Auschwitz menar att lidandet, 
oavsett vad som gett upphov till lidandet, kan göras meningsfullt. Han säger också att denna 
process underlättas om personen får stöd i omgivningen till exempel av medmänniskor och 
professionella inom vården (Frankl, 1967). Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky 
(1987) som fokuserar sin forskning på vilka faktorer som bidrar till god hälsa, ett så kallat 
salutogent perspektiv, menar att vissa människor har lättare än andra att finna mening i det som 
hänt. Antonovsky som har myntat begreppet KASAM - Känsla Av SAmmanhang - drar 
slutsatsen att de som klarar olika stressorer väl är de som förmår uppleva tillvaron som 
meningsfull, begriplig och hanterbar. Att ha en stark känsla av sammanhang handlar enligt 
honom inte om att gå igenom svåra situationer utan att uppleva sorg och smärta. Däremot så 
handlar det om att individen är aktiv och försöker hitta lösningar även under och efter svåra 
omständigheter (Antonovsky, 1987). I Estoniakatastrofen omkom drygt 900 människor och 
endast 136 överlevde. I en studie där 42 överlevande från Estonia deltog konstaterades en 
ganska låg förekomst av PTSD. Resultaten påvisade att de överlevande hade ett genomgående 
starkt KASAM (Eriksson & Lundin, 2006). I en studie som genomfördes av Socialstyrelsen 
(2000) där invandrares hälsa kartlades fann man ett starkt samband mellan starkt KASAM och 
upplevd psykisk hälsa. Här skattade man även att risken att drabbas av psykisk ohälsa var tolv 
gånger så stor för dem som hade ett svagt KASAM.

I en studie av Hautamäki och Coleman (2000) frågade man sig varför de finska soldaterna som 
krigade i Vinterkriget, Fortsättningskriget och Lapplandskriget i samband med andra 
världskriget klarade sig i sådan stor utsträckning från att utveckla PTSD. Resultatet i deras 
studie visar att soldaterna upplevde att de hade något som i Finland allmänt kallas för ”sisu”
och en stark social solidaritet med övriga soldater i de finska trupperna. Sisu definieras i 
Finlandssvensk ordbok (2002) som jävlaranamma, seg uthållighet och kampvilja. Förutom sisu 
och solidaritet kände dessa soldater stolthet över sin insats för att beskydda sitt hemland. Allt 
detta förstärktes genom att de fick stöd av det finländska samhället, både under och efter kriget. 
Efter kriget visade sig finländarna väldigt sympatiska inför handikappade soldater och hjälpte 
dem tillbaka till ett civiliserat liv. Det visar sig också att 70 % av soldaterna som överlevde 
kriget gick tillbaka till sina arbeten, eller till och med till mer krävande professioner än innan. 
Endast 10 % förblev oförmögna att förvärvsarbeta (Hautamäki & Coleman, 2000). Resultatet i 
flera andra studier (Dougherty, 2001; Johnson & Thompson, 2007; Symes, 1995) visar att 
socialt stöd från allmänheten och familj har stor betydelse för att förebygga eller förmildra 
PTSD. Relationer till anhöriga och professionella är något som tas upp senare i uppsatsen. 

Begreppet återhämtning
Ett centralt begrepp för denna uppsats är återhämtning. Begreppets betydelse är inte helt 
självklar och i litteraturen används flera olika definitioner. Enligt Norstedts synonymordbok 
(1992) betyder verbet återhämta: ”samla krafter, på nytt få igen (krafterna), repa sig”. William 
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A. Anthony, PhD, är en av de första som började skriva om återhämtningens betydelse (Topor, 
2004). Enligt Anthony (1993) betyder återhämtning varken att lidandet har försvunnit helt, att 
alla symtom är borta eller att funktionsförmågan är densamma som innan den traumatiska 
händelsen. Istället definieras återhämtning här som:

”En djup, personlig, unik förändringsprocess av ens attityder, värden, känslor, förmågor och/eller roller. Det 
är ett sätt att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och konstruktivt liv trots de begränsningar som sjukdomen 
för med sig. Återhämtning involverar en utveckling av en ny mening och nytt syfte i sitt liv samtidigt som 
man lämnar mentalsjukdomens katastrofala effekter” (Anthony, 1993 sid. 8, uppsatsförfattarnas
översättning)

Andra begrepp som används i återhämtningsforskningen är ”total” respektive ”social” 
återhämtning. Total återhämtning innebär här att personen inte har några symtom på svåra 
psykiska besvär och inte heller får någon behandling inom psykiatrin, samt att personen har ett 
normalt socialt liv. Social återhämtning innebär däremot att personen kan leva ett normalt 
socialt liv även om hon/han fortfarande har symtom. Behandling i psykiatrins öppenvård kan 
här också förekomma (Topor, 1998).

Ron Coleman är författare och har egna erfarenheter som patient i psykiatrin. I sin bok 
Återhämtning ett okänt begrepp (2004) diskuterar han möjligheterna till återhämtning. Coleman 
problematiserar begreppet, framförallt den sociala återhämtningen som han menar i allra högsta 
grad är beroende av vilket samhällsklimat som råder. Social återhämtning genom arbete 
förutsätter till exempel att inte en generell arbetsbrist råder. Coleman menar att det dessutom 
finns stora meningsskiljaktigheter inom psykiatrin, främst mellan vårdarnas syn på 
återhämtning och patienternas. Han framhåller att återhämtning är något mycket personligt, 
något som faktiskt bara individen själv kan definiera. I vår undersökning definieras 
återhämtning med att personen själv upplever sig vara återhämtad.

Forskning inom PTSD och återhämtning
I samband med litteratursökning till denna studie sökte författarna efter befintlig forskning 
inom området PTSD och återhämtning. Det konstaterades då att den forskning som finns främst 
handlar om återhämtning från trauma i allmänhet, och inte specifikt från PTSD. Det som 
framförallt tas upp i forskningen handlar om vilka de skyddande faktorerna är som förhindrar 
utvecklandet av PTSD efter traumatiska händelser och om olika behandlingsmetoders betydelse 
i återhämtningsprocessen. Däremot finns det mycket sparsamt med forskning om vilka faktorer 
som bidrar till att individer återhämtar sig från PTSD. Det är mot denna bakgrund som de 
studier som tas upp här nedan beskriver återhämtningsprocessen ur ett mer allmänt perspektiv. 

Anhörigas betydelse för återhämtning
I en intervjustudie av Denhov (2002) som gjorts för att undersöka anhörigas betydelse för 
återhämtning från allvarlig psykisk störning framkom att anhöriga spelar en central roll i 
återhämtningen. Deras betydelse handlar framförallt om att ge: emotionellt stöd, praktisk hjälp 
men även genom att stå för den sociala kontakten. Anhöriga har många gånger varit den enda 
sociala kontakten som klienten haft under den tid då de mått som sämst. Författaren beskriver 
hur den sociala kontakten är viktigt främst genom att lindra ensamhet och isolering, motverka 
skamkänslor, ge en upplevelse av att vara viktig för någon annan och för att bidra till hopp. 
Klienten kan utifrån de anhörigas stöd känna sig accepterad som en hel människa med både 
styrkor och svagheter vilket kan ha en enorm betydelse för klientens självbild och självkänsla. 
Studiens titel Finns kvar och ställer upp utgör essensen av betydelsen anhöriga kan ha i 
återhämtningen. Att ”finnas kvar och ställa upp” innebär här främst att de anhöriga fanns för 
klienten innan sjukdomen, att de var med när det var som värst och att de även efter det 
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fortfarande finns kvar. Författaren menar att detta står för kontinuitet och sammanhang och
fungerar som en trygghetsfaktor för klienten (Denhov, 2002 ).

Något som visat sig ha betydelse för återhämtning eller välmående bland flyktingar som 
kommer till Sverige är att återförenas med familjemedlemmar från sitt hemland, träffa vänner 
och anhöriga, uppleva framgång i skola eller på arbete samt få ett vänligt bemötande och 
uppskattning från andra (Malmström, 2003; Søndergaard, 2004). 

Relation mellan professionell och klient
I en pilotstudie utförd av Brune, Haasen, Yagdiran och Enrique (2002) som gjordes på 
traumatiserade flyktingar fann man att de som hade en stark övertygelse baserad på exempelvis 
tro eller politisk övertygelse hade en bättre förmåga att hantera traumatiska upplevelser än 
andra. I studien framhåller forskarna vikten av att i behandling med traumatiserade även 
integrera inslag av filosofiska, psykologiska, sociologiska och politiska perspektiv. Detta för att 
förstå och förbättra flyktingarnas sociala, existentiella och ideologiska situation. 

I flera studier om återhämtning framkommer med tydlighet att relationen mellan professionella 
och klienter är av central betydelse. I en kvalitativ studie där man undersökte vilka faktorer som 
bidrar till att människor återhämtar sig från schizofreni framkom relationers betydelse som här 
inte enbart handlade om relationen till professionella utan även till anhöriga och andra 
närstående personer. Topor framhåller att det viktigaste för den som drabbas av en svår psykisk 
sjukdom är att ha en upplevelse av att bli stöttad och omhändertagen. Detta innebar att den 
anhöriga/professionella finns där och är tillgänglig. En annan aspekt som här lyfts fram är att 
den professionella gör någonting utöver det som den hjälpsökande förväntar sig. Detta är något 
som inte förväntas ingå i behandlingen eller av hjälparen i sin professionella roll. Essensen 
handlar om att klienten skulle få känna sig speciell, utvald och värd att göra någonting extra för
(Topor et al, 2006).

Alliansen i den terapeutiska relationen
Något som förekommer inom psykoterapiforskningen är att man försöker undersöka om det är 
”specifika faktorer” eller ”gemensamma faktorer” som bidrar till ett lyckat resultat i 
psykoterapi. Med specifika faktorer menas de olika tekniker som är speciella för respektive 
terapiform, till exempel överföringstolkningar för traditionell psykodynamiskterapi (PDT) samt 
till exempel kognitiv omstrukturering och hemuppgifter för kognitiv beteendeterapi (KBT). Det 
som menas med gemensamma faktorer är sådant som förekommer oavsett terapiform såsom 
empatiskt lyssnande, värme och allians (Wampold, 2001). Allians är något som skapas genom 
samspelet mellan två eller flera personer. I forskningen benämns oftast alliansen som den 
terapeutiska alliansen, vilket också kan beskrivas som samarbetet mellan terapeut och klient 
(Kåver, 2006). Lambert sammanfattar i Bergin and Garfield´s Handbook of psychotherapy and 
behavior change (2004) att när symtomen är lindriga så verkar det som att gemensamma 
faktorer är tillräckliga. Vid allvarligare symtom utmanas dock gemensamma faktorernas 
betydelse desto mer.

Något som framhålls i litteraturen inom mer eller mindre alla terapiskolor är att alliansen 
skapas främst genom att terapeuten är varm, lyssnar aktivt, är empatisk, är ickevärderande, 
vågar konfrontera och är lyhörd (Kåver, 2006; Sigrell, 2000; Yalom, 2002). Andra personliga 
attribut hos terapeuten som förstärker alliansen är att vara flexibel, ärlig, respektfull, pålitlig, 
säker, varm, intresserad och öppen (Vasquez & Austin, 2007). Alliansens betydelse är något 
som flitigt debatteras och inte minst inom psykoterapiforskningen, där relationen mellan klient 
och terapeut är ett ständigt aktuellt område. Somliga forskare hävdar att valet av terapeutisk 
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metod är nästintill marginell och att det i stället är alliansen som är av helt central betydelse. De 
menar att det är större variation mellan de terapeuter som använder samma metod, än mellan 
olika metoder (Wampold, 2001). Somliga andra forskare hävdar att relationen självfallet har en 
betydelse, men att metodvalet är av störst betydelse. De menar att alliansen inte heller kan 
förstås separerad från de andra faktorerna som påverkar utfallet i terapin, eftersom det är 
nästintill omöjligt att förstå de olika faktorernas påverkan på varandra (Beutler & Harwood, 
2002). 

Alliansens betydelse vid behandling av PTSD
Att vara med om ett trauma som är orsakat av andras människors grymhet innebär att man 
riskerar mista tilliten till andra människor samt till världen som en trygg plats. Detta medför 
ofta att individer som utsatts för trauma får svårigheter att relatera till andra eller att ingå i 
sociala sammanhang. Personer som har varit med om ett trauma har därför vanligen svårigheter 
att klara av den interpersonella aspekten som naturligt ingår i terapi, speciellt de avseenden som 
handlar om att våga lita på och behöva en annan människa (Turner, McFarlane & van de Kolk, 
1996). Den terapeutiska alliansen är därför extra viktig vid behandling av PTSD. Relationen 
mellan terapeut och klient kan återskapa tilliten och bli en modell eller en ny positiv erfarenhet 
av att relatera till en annan människa (Charuvastra & Cloitre 2008). Något som framhålls som 
speciellt viktigt för att befrämja alliansen vid behandling av PTSD är att terapeuten ska ha en 
förmåga att förmedla tydliga och klara budskap. När terapeuten till exempel förmedlar att 
hon/han är beredd att lyssna på klientens berättelse, hur fasansfull den än är fördjupas 
relationen mellan terapeut och klient (Hännestrand et al., 2005). 

För att tilliten ska kunna byggas upp igen krävs det att den som hjälper den drabbade är mycket 
lyhörd och går varsamt fram. I litteraturen beskrivs det att den drabbade genom de förnyade 
banden till andra kan återskapa de förmågor som förstörts av den traumatiska upplevelsen. De
psykiska förmågor som behöver repareras är tillit, självständighet, initiativkraft, kompetens, 
identitet och intimitet. För att den drabbade ska kunna ta tillbaka sin autonomi är det viktigt att 
terapeuten verkligen erbjuder så många valmöjligheter som möjligt och att terapeuten fungerar 
som en assistent med målet att ”hjälpa patienten att fullfölja det arbete han spontant försöker att 
utföra och att återinföra inslaget av förnyad kontroll” (sid 196). Detta möjliggörs genom att 
terapeuten skapar trygghet (Herman-Lewis, 2007).

I en studie av Cloitre, Karestan, Koenen, Cohen och Han (2002) som gjordes för att undersöka 
olika behandlingsmetoder för PTSD framkom att alliansen hade en mycket stark påverkan på 
om behandlingen skulle få ett lyckat utfall. I studien deltog 31 kvinnor där samtliga hade utsatts 
för psykiska eller fysiska övergrepp i barndomen. I ytterligare en studie av Cloitre, Stowall-
Mcclough, Miranda & Chemtob (2004) belystes vikten av en stark allians vid behandling av 
PTSD. Studien lyfte fram att det var extra viktigt att en stark allians skapas i ett tidigt skede. En 
stark relation var en förutsättning för att klara av de stora påfrestningar som väntas längre fram 
i behandlingen, såsom exponering och bearbetning av den eller de traumatiska händelserna. Det 
som framkom ha mest betydelse i den terapeutiska relationen var att klienten uppfattade 
terapeuten som varm och förstående (Cloitre et al, 2004).

Härmed sker ett skifte i uppsatsen från återhämtning och allians till teori om sociala relationer. 
Nedan kommer Johan Asplunds teorier om social responsivitet att tas upp.

Social responsivitet 
I sin bok Det sociala livets elementära former (1987) utgår Asplund ifrån begreppet social 
responsivitet. Han definierar detta som människans grundläggande benägenhet att interagera. 



8

Social responsivitet är ett intuitivt och elementärt mänskligt beteende som uppstår spontant i 
både samförstånd och motsättningar; i såväl fred som strid. Det är ett växelspel mellan två 
personer där de svarar an på varandra tills samspelet dem emellan är avslutat. När människor på 
detta sätt interagrar med varandra uppstår det som Asplund kallar ett responsorium, det vill 
säga ett förhållande mellan stimuli och responser som kännetecknas av oförutsägbarhet. En 
person responderar alltså på stimulus från en annan person med någon av x antal responser,
varav ingen är i förväg given. Den första personens respons omvandlas sedan till en stimulus 
som den andra i sin tur responderar på, och så vidare till dess att växelspelet dem emellan 
avslutas. Ett responsorium sker mellan två eller fler levande väsen. Undantag kan vara då ett 
objekt för någon liknar ett levande väsen. Exempel på detta är en pappersdrake, där den som 
flyger draken uppfattar att draken svarar an på hennes beteende. Drakflygningen utgör alltså här 
ett undantag, eller ett ”gränsfall”. 

Den sociala responsiviteten är vidare till sin natur fri och kan därmed inte längre betraktas som 
social responsivitet när den blir tyglad: ”Ett beteende som till punkt och pricka följer ett
protokoll är naturligtvis inget informellt beteende”, skriver Asplund (sid 16). När den sociala 
responsiviteten avbryts/saknas ersätts den av sin motsats, den asociala responslösheten.
Utmärkande för denna är en inlärd frånvaro av kommunikation som uppstår antingen naturligt 
eller avsiktligt. Ett exempel på en situation där asocial responslöshet förmodligen uppfattas som 
ett naturligt beteende är när en talare i en grupp automatiskt skiftar fokus mellan olika
gruppmedlemmarna. När talaren däremot avsiktligt ignorerar någon av gruppmedlemmarna 
kommer detta däremot troligtvis att uppfattas som stötande. Asplund menar att människor till 
sin natur är både sociala och asociala, både responsiva och responslösa, och att det sker ett 
ständigt växelspel över hela skalan mellan dessa ytterligheter. 

Något som tas upp i teorin om social responsivitet är att relationer mellan människor kan 
karaktäriseras av en konkret eller en abstrakt socialitet. En konkret socialitet innebär här att 
relationen präglas av ömsesidighet, spontanitet och närvaro. Individerna är personliga och ser 
varandra bortom de roller de har. Något som i detta sammanhang också är viktigt att beakta är 
att den konkreta socialiteten inte alltid är något positivt utan även kan innebära att människor 
uppvisar till exempel aggressivitet och fientlighet gentemot varandra. Den abstrakta socialiteten 
å andra sidan präglas av roller och en ytlig, formell relation där beteendet är mekaniskt.
Asplund skriver: ”Abstrakta samhällsvarelser kan varken älska eller älskas, varken hata eller 
hatas” (sid 172). Han menar att det i samhället blir alltfler relationer som i allt högre 
utsträckning utgörs av en abstrakt socialitet. Asplund tar upp sjukvården som exempel på 
system där utbrändhet är en av de risker som en för hög grad av abstrakt socialitet medför.

Asplund diskuterar vidare begreppet utbrändhet i sin bok. Han motsätter sig här den vanligt 
förekommande förklaringen att utbrändhet kommer sig av att känslorna och krafterna tar slut, 
och att den utbrända då inte skulle ha någon källa för att fylla på depåerna. Han menar istället 
att känslorna, och därigenom också krafterna, är en aspekt av själva interaktionen, något som 
uppstår och utvecklas/avvecklas i just denna. Asplund skriver:

”Utbränning är en process som sker i viss mening utanför individen. Varje gensvar har en emotionell 
karaktär eller ton. När gensvaren upphör, upphör också emotionaliteten – inte först det ena och sedan det 
andra utan samtidigt, oupplösligt” (sid 150). 

Om relationerna präglas enbart av abstrakt socialitet uppstår likgiltighet och eventuellt 
utbrändhet som extremproblem. Som likgiltig ser vårdaren patienterna enbart som objekt och 
utför sina arbetsuppgifter mekaniskt. Vårdaren ser också begränsat på sin roll eller funktion 
som vårdare genom att begränsa sina arbetsuppgifter till att till exempel öppna och stänga
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dörrar, dela ut medicin och se till att patienter sover och följer regler. Denna likgiltighet 
behöver inte heller vara en produkt av ett från början häftigt engagemang, utan kan lika gärna 
utvecklas successivt. Om vårdaren i exemplet ovan inte redan är utbränd så riskerar hon/han bli 
det. Värt att notera i detta sammanhang är dock att problem även kan uppstå där den konkreta 
socialiteten blir för dominerande och monoton. En sådan interaktion kan emellertid, i motsats 
till en abstrakt, alltid brytas genom tillförsel av variation.

Att vara vårdare innebär alltså dels att vara en konkret person och dels en abstrakt 
samhällsvarelse och det behöver så vara. Idealet är en balanserad växling mellan de två 
socialiteterna, där den konkreta socialiteten får dominera. 

Social responsivitet och professionalitet.
Topor ser i sin bok Vad hjälper? (2004) en koppling mellan berättelser från psykiatripatienter 
som återhämtat sig från svåra psykiska sjukdomar och Asplunds teorier kring social 
responsivitet. I sin bok diskuterar Topor vad som menas med att vara professionell. Han 
påpekar här att det är en vanlig missuppfattning att detta att vara professionell innebär att inte 
visa så mycket av sin person och att ha en kontrollerad hållning. Att ha en kontrollerad hållning 
innebär här att alla handlingar är medvetna och även att alla professionella behandlar samtliga
patienter likadant. Ett sådant förhållningssätt skulle därmed innebära att den professionelle 
uppvisar en abstrakt socialitet, vilket i sin tur ofta kan leda till att den hjälpsökande upplever en 
distans i vårdrelationen. Topor menar att det verkar som om det finns en diskrepans mellan vad 
man i skilda verksamheter förväntar sig av en professionell och vad de hjälpsökande 
efterfrågar. I de hjälpsökandes beskrivningar av hjälpande relationer i mötet med professionella 
finns ofta aspekter med som annars vanligen förekommer i vänskapsförhållanden. Vad som är 
utmärkande för dessa möten är att relationen i något läge byter karaktär, där bägge parter 
framträder som konkreta personer. Relationen har då förändras från att ha varit en abstrakt 
socialitet till att bli en konkret. Ibland kan skiften i den professionelles beteende rentav 
uppfattas som ett regelbrott som lämnar upplevelsen hos den hjälpsökande av att vara sedd, 
speciell och utvald. En viktig skillnad mellan en relation likt den ovan beskrivna och en 
vänskapsrelation är också att den professionelle har som uppgift att möta den hjälpsökande och 
även har betalt för att göra så (Topor, 2004).

Sammanfattningsvis kan sägas att det som kan uppfattas som ”oprofessionellt” ofta har haft en 
stor betydelse i patienters återhämtningsprocess. Det är när den professionelle själv blir mer 
konkret, visar lite mer av sin egen person och behandlar patienten som en jämlike som ett 
verkligt möte kan ske (Topor, 2004).

Social responsivitet och tillit.
Magnus Sundgren utgår från Asplunds teorier kring social responsivitet då han i boken Social 
Psykiatri (2005) bland annat skriver om relationen mellan vårdare och klienter. Han nämner här 
att de flesta av oss lever ett, om inte oproblematiskt liv, så åtminstone ett liv fritt från 
omvälvande traumatiska erfarenheter, som dem deltagarna i denna studie har utsätts för. De 
flesta av oss har alltså haft en hygglig uppväxt, varigenom Sundgren menar att den konkreta 
socialiteten givit oss god självmedvetenhet samt trygghet om oss själva och omvärlden. Med 
detta som grund förmår vi sedan växla mellan en konkret social responsivitet och en asocial 
responslöshet utan att avsiktligt kränka någon annan. Sundgren menar också att det är tillit, och 
inte misstro, som präglar våra samspel med andra och vidare att vi i viss mån behöver vara 
naiva för att överhuvudtaget kunna etablera konkreta sociala relationer. Att däremot vara med 
om ett eller flera trauman sätter världen i gungning. Inte längre är världen en trygg plats, tilliten 
till sig själv och andra har tagit skada. Den traumatiserade behöver bygga upp tilliten igen för 



10

att återigen, och på ett naturligt sätt, kunna växla mellan en konkret social responsivitet och en 
asocial responslöshet (Sundgren, 2005).

Syfte
Studiens syfte är att undersöka och synliggöra vilka faktorer som bidrar till återhämtning från 
Posttraumatiskt stressyndrom.

Frågeställningar
Studiens frågeställningar är:

 Vad är det som hjälper individer som har eller har haft diagnosen PTSD att må bättre?
 Vilka egenskaper kännetecknar de personer, situationer, behandlingsinsatser samt 

övriga komponenter som undersökningsdeltagarna tycker spelat en central roll i 
återhämtningen?
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Metod

Denna studie har en kvalitativ ansats, vilket ansågs mest lämpligt eftersom studiens syfte är att 
få ta del av deltagarnas subjektiva uppfattning om vad som varit hjälpande i återhämtningen. 
För att få en så nyanserad bild som möjligt av deltagarnas egna tankar om återhämtningen 
utfördes djupintervjuer. Intervjuerna har bearbetats i enlighet med induktiv (empiristyrd) 
tematisk analysmetod (Hayes, 2000; Kvale, 1997; Langemar, 2007). Litteratursökning har skett 
på olika databaser såsom PsykINFO och PubMed.

Deltagare
Ett av kriterierna för att delta i studien var att deltagaren tidigare uppfyllt kriterier för en PTSD 
diagnos, men nu upplever sig vara återhämtad. Ett annat kriterium var att deltagarna pratade 
svenska eller engelska samt att hon/han inte vårdats inom slutenvården under de sex senaste 
månaderna. I denna studie definieras återhämtning med att deltagaren själv upplevt att hon/han 
kan leva ett drägligt liv, och också kunna se en möjlig framtid, trots erfarenheter av ett eller 
flera trauman.  

De flesta deltagarna (sex av åtta) har förmedlats via kontakt med Kris- och Traumacentrum 
(KTC), Danderyds Sjukhus, Stockholm. Terapeuterna där har för studiens räkning tagit fram 
patienter som varit avslutade, eller som befunnit sig i ett avslutningsskede och som har nått en 
förbättring i sin psykiska status. Denna bedömning har gjorts utifrån berörd terapeuts 
uppfattning av det som framkommit i terapin. ”Lyckade” patienter har då varit sådana som fått 
en symptomminskning, nått insikt i sitt trauma, eller på annat sätt varit nöjda med arbetet på 
KTC, allt fortfarande enligt terapeutens utvärdering. Kontakten mellan terapeuter och 
potentiella deltagare i denna studie har sedan skett via brev, och i något fall genom personlig 
kontakt. Av de två deltagare som inte förmedlats genom KTC tillkom en via en mellanhand på 
en Brottsofferjour, medan kontakten med den resterande deltagaren skedde via Internet. 
Samtliga potentiella deltagare fick sedan via sina respektive kontaktpersoner ett 
informationsbrev från författarna (se bilaga 2). De potentiella deltagarna från KTC fick 
dessutom ett brev därifrån, undertecknat av den terapeut som inledningsvis tagit kontakten 
angående studien (se bilaga 3). I båda dessa brev gavs information om att deltagandet i studien 
är frivilligt och att konfidentialiteten är säkrad genom anonymitet, sekretess, säkert förvar av 
transkripterna och radering av inspelningarna. De som ville delta i studien kontaktade sedan 
någon av författarna per e-post eller telefon, varefter tid och plats för själva intervjun 
bestämdes.

Deltagarna, fem kvinnor och tre män, är i åldern 31 till 51 med en medelålder på 41 år. Fem 
kommer ursprungligen från Mellanöstern och tre är födda i Sverige. De trauman som deltagarna 
varit utsatta för handlar om vistelse i krigsdrabbat område, fångenskap och tortyr, psykisk och 
fysisk misshandel under uppväxten och/eller i flerårig relation och/eller mordförsök. Fyra av 
deltagarna har genomgått behandling enligt Eye Movement Desensitization and Reprocessing 
(EMDR), övriga i behandling med psykodynamisk-, kognitiv beteende- eller dialektisk 
beteendeterapi. Behandlingstiden varierar från tre månader till nio år. Gällande deltagarnas 
utbildningsnivå så har tre av deltagarna utbildning från universitet/högskola, en har militär 
utbildning, två från gymnasium varav en för närvarande studerar på högskolenivå och 
resterande två har utbildning på grundskolenivå. 

Datainsamling
Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Kvale, 1997). Varje författare har 
intervjuat fyra deltagare. Fem av intervjuerna genomfördes på Psykoterapimottagningen, 
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Stockholms universitet, en i deltagarens hem, i en avskild lokal på en brottsofferjourmottagning 
och en på ett bibliotek. Samtliga intervjuer utfördes under perioden december 2007 till och med 
mars 2008, varade mellan 45 och 120 minuter, samt spelades in på DVD eller ljudband. 

I samband med intervjutillfället fick deltagarna först en presentation av intervjuaren, vilket 
sedan följdes av en muntlig introduktion av själva studien och dess syfte. Därefter upprepades 
de forskningsetiska principerna angående sekretess, anonymitet och konfidentialitet. 
Information gavs också om ett uppföljningsmöte och syftet med detta. Slutligen fick deltagaren 
underteckna ett skriftligt samtycke till intervjun (se bilaga 4) och erbjöds också i samband med 
det möjlighet att senare ta del av den färdiga uppsatsen. Bakgrundsinformationen samlades in 
enligt formulär sammanställt av författarna (se bilaga 5). Ingen intervjuguide användes vid 
intervjuerna. Den grundläggande frågan vid varje intervjutillfälle var: ”Vad har hjälpt Dig i Din 
återhämtning från ett/flera trauma/trauman?” Därefter fick deltagarna berätta fritt. Efter själva 
intervjun bokades i de flesta fall ett uppföljningsmöte in. I några fall kontaktades deltagaren 
istället vid ett senare tillfälle angående detta. Vid uppföljningsmötet gavs deltagaren tillfälle att 
läsa igenom och kommentera transkriberingen. Om ny information, utöver någon enstaka 
kommentar, tillkom vid detta tillfälle har även denna därefter transkriberats.

Databearbetning
Databearbetningen har skett enligt det sätt som finns beskrivet av Langemar (2007) och Hayes 
(2000). Detta förlopp är som följer: Varje intervju transkriberades av den författare som 
genomfört intervjun. Samtliga transkript lästes och bearbetades sedan av båda författarna, på 
varsitt håll. I samband med denna bearbetning markerades delar av texten och nyckelord (till
exempel bryr sig, lyssnar, bekräftelse) skrevs på transkriptet. Nyckelorden sorterades sedan i ett 
separat dokument varvid olika huvudteman intressanta för uppsatsen utkristalliserades (till
exempel terapeutvariabler). När två intervjuer på detta sätt genomförts och bearbetats, träffades 
författarna för att diskutera sina iakttagelser och funderingar. Om olikheter i iakttagelser och 
funderingar förekom mellan författarna diskuterades dessa precis som övriga detaljer för att se 
om de kunde tillföra något till slutresultatet. Efter diskussionen författarna emellan fortsatte
arbetet med nya individuellt utförda intervjuer, transkribering och innehållsanalys enligt ovan. 
När flertalet intervjuer genomförts bearbetades ett huvudtema i taget. Relevanta citat klipptes ut 
ur respektive transkript och klistrades in i eget dokument, så att ett dokument per tema 
skapades. Transkriberingarna gicks igenom lika många gånger som det fanns teman. Ibland 
uppstod nya huvudteman under bearbetningen, vilka då bearbetades på samma sätt som de 
övriga. När de slutliga huvudtemana bedömts och definierats träffades författarna igen för en 
sammanfattande diskussion. På detta sätt ledde intervjumaterialet till sist fram till den text som 
nu återfinns i resultatdelen. 

Citat är överlag så noggrant redovisade som möjligt, men vissa justeringar har gjorts för att 
anpassa texten till skriftspråk, och därmed underlätta läsförståelsen. Så långt som bedömts 
möjligt har talspråket bibehållits för att bevara den personliga prägel som varje deltagare sätter 
på sitt språk och på sin berättelse. Borttagen text har markerats med /…/ och för att ytterligare 
öka läsförståelsen har underförstådda uttryck också förtydligats genom att sättas inom 
[klamrar]. 
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Resultat

Nedan presenteras de huvudsakliga teman som utkristalliserats i genomförda intervjuer. 
Återhämtningsfaktorerna rör sig mestadels inom två områden. Dessa är dels det stöd som 
deltagarna fått genom det svenska samhället, där samspelet med terapeuten och interventioner i 
behandlingen, andra professionella utöver terapeuten och ett terapeutiskt värde i själva 
samhället anses främja återhämtningen. Dels handlar det om privata aspekter där arbete, socialt 
stöd samt deltagarnas temperament och beslutsamhet - här kallat jävlaranamma - har ett 
återhämtningsvärde. Modellen nedan (Figur 1) kan ge en något missvisande bild då det i den 
ser ut som att alla teman har samma tyngd i återhämtningsprocessen. Därför vill vi med en 
gång förtydliga att de teman som har haft störst återhämtningsvärde är det stöd som deltagarna 
fått av samhället där kvaliteter och beteenden hos terapeuten och interventioner i behandlingen 
är det viktigaste i återhämtningsprocessen.

Figur 1. Modell på återhämtningsfaktorer.

1. Stöd från samhället 
Behandlingen är den viktigaste återhämtningsfaktorn för de flesta deltagarna, där relationen till 
terapeuten framträder som det mest betydelsefulla. En annan aspekt som har 
återhämtningsvärde är specifika interventioner i behandlingen. Här nedan beskrivs först de 
kvaliteter och beteenden hos terapeuten som främjar den terapeutiska alliansen och har 
betydelse i återhämtningsprocessen och en beskrivning av interventioner som varit hjälpande 
för deltagarna. Sedan beskrivs betydelsen av andra professionella utöver terapeuten och
samhällets terapeutiska värde. 

1.1. Kvaliteter och beteenden hos terapeuten i behandlingen
Samspelet, mötet och dialogen med terapeuten beskrivs av deltagarna som den viktigaste 
faktorn som bidragit till återhämtning. För att deltagarna ska kunna känna trygghet och tillit i 
terapin är det viktigt att terapeuten är snäll, utstrålar värme och har ett genuint 
människointresse. En av deltagarna beskriver sin terapeut så här:

”Vår kemi funkade. Jag vågade lita på henne därför att hon sträckte ut handen. Hon tog inte bort den. /…/ Ja,
dels så är det hennes personlighet. Hon har ett oerhört stort människointresse. Hon älskar människor. Det är 
människokärlek. /…/Det är svårt att förklara känslan, men hennes blick var så vidöppen och så varm. Hon tog 
hand om en. Bara att titta på henne var en tröst”. 
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Att återigen känna tillit är viktigt för att kunna återhämta sig från ett trauma. Att ha någon som 
finns där för en, någon som förstår och går bredvid en i återhämtningsarbetet, att känna 
förtroende är fundamentalt. Det är viktigt att terapeuten har ett verkligt engagemang, vilket 
framförallt handlar om att ha tålamod, vara flexibel och lyhörd och att deltagaren upplever sig 
sedd. Något som är av central betydelse är att terapeuten tydligt förmedlar att hon/han är beredd 
att lyssna på deltagarens berättelse och att det får ta den tid som det behövs.

”Kanske jag tror på honom, mycket. Jag måste tro på honom. Det är ju halva medicin om du tror på”.

”En hand, du vet någon som tror på mig.”

”Han ägnade tid åt att jag kunde beskriva vissa upplevelser, det fick ta tid. Han kunde sitta och ägna typ en 
timme till att höra om [traumat] och inte bli rädd eller försöka ta bort det. /…/ [Han kunde] sitta kvar där. Ja, 
det var det, att han kunde lyssna”. 

Att terapeuten inte är styrd av en färdig manual som följs till punkt och pricka anses vara 
hjälpande och flexibelt. Flexibiliteten kan bland annat innebära lyhördhet inför deltagarens 
behov, att deltagaren upplever sig ha friheten att i terapin ta upp svårigheter i vardagslivet även 
om de inte direkt handlar om traumat. En av deltagarna berättar hur hon vid några tillfällen tog 
upp angelägenheter som handlade om hennes arbete.

”/…/Och sedan till och med när jag berättade om andra saker när jag var hos henne. /…/ Hon förstod precis. 
Jag menar det här var nutiden och hon sa inte ”Nej men, vi ska prata om någonting annat idag, om det som 
du har varit med om”. Jag menar: ”Nej, vi håller oss till schemat.” Hon var väldigt flexibel. Vi gick [denna 
gång] så klart aldrig ut i ämnet [traumat], men det handlade i alla fall om mig”. 

Det är viktigt att terapeuten inte är neutral utan tydligt ger gensvar. Detta kan handla om att 
vara tydlig med sina egna värderingar och/eller ge direkta råd. Förutom vägledning inom 
terapin handlar detta om vägledning i livet; i svensk kultur, vikten av att komma ut i arbetslivet 
och till och med äktenskapsrådgivning. Att terapeuten antog en handledande och rådgivande 
roll uppskattades framförallt av dem som invandrat till Sverige från en annan kultur och där det 
fanns en god allians mellan terapeut och deltagare. 

”Han förstod att det finns någonting fel på livet också. Om livet ska bli bra, man måste tänka på ”love”. Han 
säger till mig ”Gör så, gör så”. Han pratar mycket. Och jag går hem och lär min fru lite grand, att livet blir 
så här och så här. /…/Vi kommer till Sverige. Det är ett nytt sätt, inte samma som i mitt hemland. Det är 
svårt att komma till ett nytt sätt. /…/Han lär mig vad jag ska göra då i livet. Jag går som han säger, och jag 
går rätt”. 

En av deltagarna beskriver hur hon frågade terapeuten om råd när det gällde sitt arbete. 
Terapeuten gav då uttryck för sina egna åsikter, något som uppfattades vara till stor hjälp för 
deltagaren.

”Hon hade till och med åsikter. Jag tror att det är bra för man kan inte bara vara en behandlare. Jag frågade 
henne en gång då jag började skriva min bok. /…/ Och då gav hon jättelätt svar. Då sa hon: ”Du kanske inte 
behöver just de här små detaljerna som du nämner, om de är så att den positiva delen är mycket starkare. 
Men när det gäller ditt ex är det väldigt viktigt för många kvinnor att se hur det gått till” och det är sant. Jag 
tyckte det var helt rätt [att terapeuten uttryckte sina åsikter]. Man kan inte bara vara behandlare”. 

Upplevelsen av att terapeuten är en vanlig människa, att terapeuten reagerar som en empatisk 
medmänniska och inte som en distanserad professionell person, utgör även det en viktig aspekt 
i mötet. En deltagare beskriver det på följande sätt:
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”Man kan riktigt säga att han har ett stort hjärta. Han kan lyssna. Han kan lyssna och förstå, inte bara lyssna 
så, punkt. Nej, han kan förstå dig, vad du menar, vad du har varit med om och sett, vad du har känt... Han 
förstod. Man ser på hans ansikte hur han tänker. /…/ [Terapeuten] kunde visa sig som en kompis, som en 
människa. Lyssna på dig, tänka sig in i ditt liv, visa dig rätt väg… Ja, det räcker. Det är mycket. Jag vet. Jag 
har många kompisar, svenskar också, dom berättar inte vissa saker till varandra. Det är stängt. Men jag 
kunde berätta allting för [terapeuten]. Och han kunde visa mig, berätta för mig, visa mig vägen – en rådväg, 
alltså”. 

En del deltagare uttrycker att de har funnit en förälder i sin terapeut. En av dem uttrycker det 
såhär:

”Jag tänker henne som min mamma. Någonting sa till mig inne i [hjärtat] att hon är bra. Hon kan hjälpa dig, 
som din mamma”.

Om terapeuten och samspelet dem emellan säger samma deltagare så här:

”Hon tog min hand. Därför jag älskar henne. Jag har inte träffat henne nu på fem år, men hon är fortfarande 
i mitt huvud. Hon är snäll som en mamma. Hon har någonting i ögonen som jag tycker om. Jag har 
fortfarande hennes bild så tydligt. /…/Du vet om du är mamma och du har en liten bebis då tar du honom till 
ditt hjärta. Du känner från hjärtat. Hon tog mig till sitt hjärta och ville hjälpa mig. Hon är fin. Hon förstår 
vad jag säger. /…/Om hon vill hjälpa mig hon måste hjälpa mig från hjärtat. Inte bara komma och prata och 
sedan gå hem. /…/ Du vet, om jag är ledsen hon tror på mig. Inte som en läkare som inte tror. Det är viktigt 
att tro på patienten. Måste tro att allting patienten säger är rätt. Det är viktigt mellan läkare och patient att 
inte ljuga. Det finns inte. Det är inte bra om man ljuger. Jag fick hjälp och jag är bra”. 

Att deltagaren blir uppskattad av terapeuten för eget utfört arbete inger bekräftelse och en 
känsla av egenvärde. Detta medför även att relationen mellan terapeut och deltagare blir mer 
ömsesidig. Terapeuten har en förmåga att kunna se personen bakom diagnosen och deltagaren 
upplever sig sedd som en hel individ med både svagheter och styrkor. En terapeut hade till 
exempel tydligt uttryckt beundran för deltagaren. Deltagaren jämför också denna terapeut med 
en annan terapeut som deltagaren upplevde betydligt mindre uttrycksfull och värdefull:

”Hon tittade med respekt och beundran och hon sa till och med att jag är en hjälte. Det är många som har 
sagt det till mig, men just att hon sa det är det som sitter mest. Men den andra tittade så här (visar genom att 
höja huvudet och titta ner). Det kanske var hennes [vanliga] beteende men /…/ det är väldigt viktigt hur 
man beter sig, inte bara att tjäna pengar och sedan gå hem”. 

Det uppskattas när terapeuten lyfter fram hur deltagaren hanterat traumat genom att arbeta med 
frågor som är viktiga för deltagaren.

”Jag har varit stark nog så jag har aldrig blivit deprimerad. Jag har arbetat på ett annat sätt som [terapeuten] 
beskriver, men jag kunde aldrig sätta ord [på det]. Men hon satte ord på precis hur jag hade behandlat det 
här traumat på min egen hand. Det som hon sa har räddat mig är att jag jobbat jättemycket utan att känna 
mig trött eller bli arg eller så. Och det är klart att det har varit så. Det har jag gjort, och det är sant”. 

1.1.1. Upplevelsen av att få något extra.
Något som har haft stor betydelse för deltagarna i deras återhämtning från ett trauma är då 
deltagaren fått hjälp av terapeuten med angelägenheter som deltagaren inte förväntar sig ska 
ingå i behandlingen. Detta utspelar sig ofta på tider utanför terapitillfällena och kan till exempel 
handla om att terapeuten hjälper till genom att kontakta socialen, vårdcentralen, 
försäkringskassan, Tingsrätten eller vittnar vid rättegångar i något ärende som gynnar 
deltagaren. Det kan även handla om att söka information på Internet inom olika områden som 
deltagaren kan ha nytta av. Upplevelsen av att terapeuten tänker på deltagaren mellan 
terapitillfällena är av stor betydelse för deltagarna. Flera deltagare har fått terapeutens 
mobiltelefonnummer och har vid behov möjlighet att ringa terapeuten dygnet runt eller framtill 
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ett visst klockslag på kvällen. Att få sådan tillgång till terapeuten inger trygghet. En av 
deltagarna beskriver det såhär:

”Jag fick ringa fram till klockan nio på kvällarna och så fick hon vägleda en. Ibland räckte det med att man 
ringde upp och hörde hennes röst på telefonsvararen och då triggade det igång lugnet. /…/Då visste jag att 
det finns en där ute som kan hjälpa mig och som vet vad det handlar om”. 

Vidare kan tillgången till terapeutens mobiltelefon innebära en upplevelse av att vara extra 
viktig och att få något som alla inte får. Förutom att deltagaren känner sig speciell och värdefull 
så inger det även en känsla av att inte vara ensam. Det finns någon där som tänker på en, någon 
som deltagaren känner förtroende för. 

”Ja, ibland skickar jag sms. Du vet som [terapeuten], han kanske hjälper mig lite extra, jag vet inte, men jag 
tror så”.

”Du vet, det är skönt när du tror på läkaren. Du känner att det finns någon med dig som kan hjälpa dig. Att 
du inte är ensam, tänker jag på. Han svarar om han har tid. Om han inte har tid, det är okej”. 

”Jag fick hans nummer till mobilen. Han sade ”Dygnet runt”. När du behöver hjälp – Ring bara. /…/ När 
man tänker såhär det finns någon som tänker på mig. I livet betyder det att ”nej, vi ska inte göra nåt 
självmord eller göra någon annan dumhet... nej, livet är roligt, man skall fortsätta”. 

En av terapeuterna besökte en av deltagarna på dennes arbetsplats vilket var något som hade 
stor betydelse för berörd deltagare. Deltagaren hade en egen verksamhet och det var oerhört 
viktigt för honom att få visa att han arbetade, att han hade återhämtat sig och följde de mål som 
de strävat efter i terapin.

”Han kommer och hälsar på mig i affären. Jag blir mycket glad när han kommer. Han såg att jag hjälper 
människor och att jag jobbar. Och han sa ’Jag blir också glad av att se dig, att du gör rätt.’ Han menar att jag 
ska jobba för han säger att: ’Om du jobbar du glömmer allt. Om du sitter hemma eller går på gatan hit och 
dit du ska hela tiden tänka på fel sätt. Kanske fel sätt, men om du jobbar du ska bara tänka på jobb’ ”. 

1.1.2. Terapeutens yrkeskunskap.
Terapeutens kunskap om trauma har en viktig betydelse, främst gällande psykoedukation till 
deltagarna och normalisering kring deras tankar och känslor samt beteende och begränsningar. 
Att deltagaren får lära sig om trauma och PTSD uppfattas som hjälpande. Kunskapen om de 
fysiska, kognitiva, emotionella och beteendemässiga effekterna av trauma har lett till att 
deltagarna fått ökad förståelse för sig själva och på så sätt förklaring till sitt agerande. 
Terapeuten kan till exempel ha berättat hur kroppen reagerar vid trauma och vilka fysiska 
skador som kan uppstå. Deltagaren blir genom detta bekräftad och skuldkänslorna kopplade till 
begränsningarna reduceras. Dessutom får deltagarna förståelse för varför de inte klarar av 
aktiviteter som de tidigare klarat av. En av deltagarna beskriver hur han haft stora svårigheter 
med att lära sig det svenska språket. Att lära sig svenska har stor betydelse för deltagaren då 
han vet att det behövs för att till exempel få ett arbete. Genom psykoedukation fick deltagaren 
förståelse för att hans minnesproblem var en effekt av traumat som han varit utsatt för. 

”När jag frågade honom [om råd] han svarade och han ger mycket bra svar. Jag blir lugn. Jag tycker att han 
säger mycket bra. Till exempel när jag går till skolan [för att lära mig svenska]. Jag blir trött och får ont i 
huvudet. Jag läser, men jag förstår inte. Jag läser ändå - jag kan med lexikon - men jag glömmer. Han säger 
’Det blir problem i hjärnan också, därför kan du inte läsa’. Förut jag har läst. Jag var mycket duktig i skolan. 
Jag gjorde allt”. 

En av deltagarna som blivit torterad i fängelse upplever sig bekräftad när terapeuten visar att 
han tror på och förstår deltagarens smärta.  
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”När jag berättade att de hängde mig på det sättet (visar med kroppen) då kommer han och pekar på 
[kroppen och säger] ’Du fick ont här, va? (Deltagaren sätter handen på drabbat ställe på axeln), Och ont här, 
va? (Visar med handen). Ja, det är svårt, det är svårt, ja’. Han förstod. Man ser på hans ansikte hur han 
tänker”.

Vad som är genomgående bland deltagarna som träffat en terapeut som är specialist inom
trauma och PTSD är att de känner sig lyssnade på, betrodda och förstådda. Terapeuten upplevs 
våga ställa de frågor som ingen annan vågar, sitta kvar och lyssna och också förstå det 
deltagaren uttrycker genom att ge feedback och/eller föreslå användning av beprövade metoder 
för bearbetning. 

”Han kan lyssna. Han kan lyssna och förstå det [jag säger], inte bara lyssna så, punkt. Nej, han kan förstå 
vad jag menar, vad jag har upplevt och vad jag har känt”. 

”Hon sitter inte bara och lyssnar som kuratorn gjorde. Hon tar det på ett annat sätt. Ett vetenskapligt sätt. 
Hon vet mycket mera. /…/ Ibland säger hon att vi skall använda den här metoden, kanske det blir bättre”.  

Den senare deltagaren fick bland annat hjälp med att koppla sina känslor till det som hänt 
henne. Att deltagaren får uttrycka sina tankar ocensurerat är en viktig aspekt i 
återhämtningsprocessen. Ytterligare en annan deltagare säger:

”Hon vågade fråga saker. /…/ Jag behövde inte väga mina ord. Jag kunde sitta och säga rakt upp och ner 
’mördardjävel’. En annan grej som jag tänkte på häromdagen det är mina fantasier som jag gärna pratar om. 
Vad jag skulle vilja göra med den här jäveln som har orsakat det här traumat. Alltså det är blodiga äckliga 
djävla saker, men det gör mig gott. Det gör mig riktigt, riktigt gott. Att sitta och hata denna djävel och önska 
döden ur honom. Det är också en överlevnadsstrategi, att våga säga det och inte tro att man är tokig. Jag tror 
att risken är mindre att man gör någonting om man vågar prata om det”. 

Att återigen få känna samhörighet och gemenskap är viktigt för återhämtning. Terapeuten 
normaliserar genom att berätta om de emotionella effekterna av trauman och att det är vanligt 
att reagera såsom deltagaren gjort och fortfarande gör. Att få den informationen hjälper 
deltagaren att bryta känslan av alienation och samtidigt förstärka känslan av samhörighet:

”Det var viktigt att känna att det fanns många andra människor som hade erfarit samma sak. Det är ju som 
den känslan av att man var inte någon månvarelse. /…/ Man blev inte, man var inte längre någon 
månvarelse som kom från en annan rymd, utan man var en vanlig människa. Man visste att det är 
jättemånga som känner så här”. 

Att deltagarna i behandlingen fått ta del av terapeutens kunskaper om trauman och dess effekter 
syns tydligt i deltagarnas ordval och berättelser. Kunskapen och normaliseringen verkar 
förankrad i deltagaren. Kunskapen finns där, i de återhämtades berättelser, och kan till exempel 
handla om deras egen förståelse kring mardrömmar och att det inte är så konstigt att de mått 
och/eller agerat som de gjort.

”Direkt när jag tittar på [våldsamma scener på] tv så går jag till traumat, faktiskt. Direkt så föreställer jag 
mig den mannen som dödade honom. Och sakta, sakta kommer det: Jag upptäcker på mitt bröst att det är 
lite svårt att andas. Sakta, sakta, dagen efter kommer jag att inte ha sovit så bra. Ja, efter ett tag så känner 
man att man inte vågar göra nånting. Psyket är kaos, på insidan och i huvudet. Man kan inte prata, man kan 
inte gå, man kan inte leva”. 

”Tills slut skämdes jag inte. När man är i ett sånt trauma [som jag] och när man varit utsatt för våldtäkt då 
skäms man jättemycket! Man tycker att skulden… det är väl mitt fel. Och genom att jag varit ihop med en 
psykopat som har manipulerat mig hela tiden [och under lång tid] så var det väldigt svårt att tro på mig 
själv”. 
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”Jag har PTSD, jag har rätt och få hjälp. Det är inte konstigt att jag har PTSD. Bara att komma till det, att 
det inte är konstigt, [hjälper]. Man blir ju lite personlighetsförändrad. /…/ Det är inte konstigt. Jag har rätt 
att få må så här. Det är mer konstigt om man inte reagerar och går på som ingenting har hänt. Att komma 
fram till det här [hjälper]”. 

Även Internet kan vara en bra källa för att få kunskap om PTSD och därigenom förståelse för 
sin situation. Framförallt en deltagare nämner Internet:

”[På Internet] kan man läsa att alla de här sakerna som händer mig har med PTSD och inte med mig att 
göra. Jag ser PTSD som någonting som bara ligger tillfälligt. Förstår du, som ett organ som ska bytas ut”. 

1.2. Interventioner i och generalisering av behandlingen
Det som framkommer varit hjälpande med själva behandlingsmetoderna är framförallt att skapa 
en traumaberättelse både genom att aktualisera konkreta minnen och få ett helt händelseförlopp 
samt att identifiera och bearbeta de känslor som är förknippade med traumat. En del tekniker 
och strategier som deltagarna lärt sig fortsätter de att använda sig av även utanför terapirummet 
eller när behandlingen är avslutad.

Flera av deltagarna har genomgått EMDR (Eye Movement and Desensitization Reprocessing) 
och de beskriver att metoden främjat bearbetningen. En deltagare beskriver att metoden hjälpte 
honom att hitta och släppa allting som fanns inombords. Deltagaren säger också att:

”Efteråt blir du trött, kanske hela dagen. Men nästa dag blir det skönt”. 

En annan deltagare som arbetat med Tejpning (att genom målade träfigurer visuellt gestalta en 
traumatisk upplevelse, eller sin inre eller yttre värld) tar upp att metoden hjälpt henne med 
bearbetning: 

”Det är känslorna, det är jätteviktigt. Och liksom på nåt sätt bli kvitt det man har varit med om”.

En deltagare som gick i Kognitiv beteendeterapi ger metoden stor betydelse för sin 
återhämtning. En av interventionerna som varit till hjälp är att genom imaginär exponering 
närma sig traumat. Deltagaren fick föreställa sig hur hon satt i ett tåg och tittade ut på vad som 
hände. Hon hade haft en bild av att hon i den traumatiska händelsen varit passiv och inte gjort 
någonting för att förändra situationen. Men genom den imaginära exponeringen fick hon 
distans, medvetenhet och så småningom en helt annan uppfattning kring den upplevda 
passiviteten. Den imaginära exponeringen hjälpte henne att skifta fokus från maktlöshet till 
handlingskraftighet och de skam- och skuldkänslor som hon tidigare haft reducerades. 

”/…/Och då fick det mig att känna att: Jag gjorde ju det här! Jag gjorde ju någonting. Det var bara det att jag 
inte hade sett det här innan”. 

Att lära sig olika avslappningsmetoder har varit betydelsefullt för deltagarnas återhämtning och 
något som framförallt tas upp av dem som gått i EMDR-behandling.

Några av deltagarna berättar också om vikten av att identifiera vem som bär ansvaret för 
traumat. Att få släppa på ansvaret och försätta det där det hör hemma har inneburit en stor 
lättnad. Terapeuten har till exempel hjälpt deltagare att se att även att om förövaren är en 
familjemedlem som själv haft det svårt så är den personen just det, en förövare. En deltagare 
hade saknat stöd hos sin mamma. Hon hade också haft svårt att se sin mammas ansvar som 
förälder:
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”Min mamma har inte stöttat mig för hon var själv rädd./…/ Men hon var förälder, och det fick jag veta av 
[terapeut] när hon sa första gången. För jag har tyckt synd om mamma för jag har tyckt att hon är ett offer. 
Men [terapeut] sa hon är också förälder. Och det tyckte jag verkligen, att det är sant”.

En annan intervention som framhålls som betydelsefull i terapin och återhämtningsprocessen 
var att lära sig att vara medvetet närvarande och att jobba med acceptans. En deltagare som gått 
i Dialektisk beteendeterapi beskriver att det inte var förrän hon släppte ältandet kring varför 
förövaren gjorde som han gjorde som hon kunde gå vidare:

”Det att jag har förliknat mig med att jag aldrig kommer att få ett svar. /…/Det är en slags acceptans. Att 
acceptera att det är ingen idé. Nu är det så här”. 

Något annat som haft betydelse för denna deltagare är att hon fick lära sig att ifrågasätta sina 
negativa tankar och också att ibland låta tankarna vara och bara observera dem, även känslor 
har blivit lättare att acceptera:

”När det blir skit [då tänker jag] ”Jaha nu är det skit”. Det är acceptans det också, att tillåta sig själv att vara 
människa”. 

En kvinna säger att de verktyg och hemuppgifter som hon fått i behandlingen har förändrat 
hennes liv. Hemuppgifterna bestod mestadels av beteendeaktivering som syftade till att hon 
skulle göra saker som hon vanligtvis gjorde när hon mådde bra. Hemuppgifterna fyllde en 
viktig funktion, de bidrog till att hon fick en vidgad beteenderepertoar och att hon kunde 
fokusera på det som gjorde livet värt att leva:

”/…/Och sen blev jag såhär för mig själv allteftersom tiden gick. Då tänkte jag för mig själv att ’Hur skulle 
jag vara om jag mådde riktigt, riktigt bra och vad skulle jag ha gjort’, och jag började göra alla möjliga 
saker. Jag började baka bullar och hämtade kanske [mina barn] en timme tidigare och gick och handlade. 
Alltså små, små saker”. Men det här gav mig en känsla av [handlingskraftighet]”. 

Deltagarna har lärt sig tolka symtom och när de drabbas av dessa har de olika strategier att 
tillgå. Det kan handla om att göra en avslappningsövning, ta ett bad, gå en promenad, ringa 
eller tänka på terapeuten eller någon annan av betydelse, fokusera på annat eller till och med 
bara låta det vara som det är. 

”Stanna inte hemma utan gå ut om du blir mycket arg”, sa [min terapeut] till mig. ”Gå ut direkt”, och det 
gör jag. Jag går till skogen och skriker och gråter. När jag har drömt [mardrömmar] tänker jag direkt på 
[terapeuten och vad han sagt]”. 

1.3. Andra viktiga professionella utöver terapeuten
Med andra professionella menas andra, utöver de terapeuter som utfört deltagarnas behandling, 
viktiga personer som bidragit till återhämtningen. Dessa andra professionella kan vara läkare på 
vårdcentral, kuratorer eller personal på olika hjälporganisationer såsom brottsofferjouren och 
kvinnojouren. Ofta är det dessa personer som förmedlat kontakt mellan deltagarna och 
specialister inom trauma och PTSD, till exempel genom remittering. ”Andra professionella”
kan även vara psykolog inom Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) som hjälpt deltagarens barn, 
som även de varit med om traumat, och barnens lärare.

En av deltagarna beskriver att hon under en period mådde mycket dåligt på grund av att hon 
saknade sitt barn som var kvar i hemlandet. Deltagaren sökte hjälp för sitt mående och en 
läkare som tog emot henne föreslog medicin. Men deltagaren ville inte medicineras eftersom 
hon upplevde att det var ”yttre” omständigheter som var orsaken till hennes mående. Läkaren 
var då lyhörd och hjälpte henne istället med att på Internet söka organisationer som kunde 
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hjälpa till med att få barnet till Sverige. Läkaren hjälpte henne ta itu med det som hon mest av 
allt behövde just då vilket är något hon verkligen uppskattade:

”/…/Och sedan gjorde han precis vad jag behöver. /…/Han lämnade ett sådant spår på den halvtimmen så 
jag glömmer honom aldrig”. 

En av de deltagare som fick hjälp genom brottsofferjouren beskriver hur personalen där gjorde 
sig tillgänglig för att ge både emotionellt och praktiskt stöd. Det emotionella stödet bestod av 
att deltagaren hade möjlighet att få ösa ur sig sina tankar och känslor. Hon upplevde att 
personalen var varm och omhändertagande. Deltagaren fick även hjälp med att komma ut och 
handla, hämta och lämna barn på dagis samt stöd vid rättegångar. Hon berättar:

”Men i den situationen när jag var så rädd var jag tvungen att be om hjälp som är emot mina principer. Och 
hon ställde upp. /…/Hon har varit bodyguard och hon har varit allt-i-allo för mig”. 

En deltagare som fått hjälp av kvinnojouren berättar att personalen reagerat kraftigt på hennes 
berättelse kring hennes mans beteende, ett destruktivt beteende som hon genom åren trott var 
normalt. Deras reaktioner och öppenhet om deras egna kärleksrelationer blev en vändpunkt i 
hennes liv som misshandlad.

”/…/Och liksom det att jag fick bekräftelse att ”Nej, det är inget fel på dig” som jag hela tiden trott, han sa 
det till mig hela tiden. Och jag har hela tiden trott på det han säger och det att det inte är något fel på mig 
gav mig verkligen styrka! ”

Samma kvinna gick senare i samtal hos en kurator som kom att bli väldigt betydelsefull för 
deltagarens återhämtning. Deltagaren blev bekräftad i samtalen och hon upplevde att kuratorns 
kunskaper och erfarenhet med misshandlade kvinnor var till stor hjälp. 

”Hon [kuratorn] normaliserade på nåt sätt, att hon sa att det här är normalt. /…/ Att hon säger att ’Ja, men 
det är inte fel, det är inte fel att känna så’. Och när jag berättade att jag var kär i honom då säger hon: ’Men
det är underbart att vara kär!’ /…/ Hon var ju väldigt bra, kan jag säga… särskilt i början”. 

Kuratorn remitterade så småningom henne till specialist inom trauma och PTSD vilket gav 
henne möjlighet att vandra vidare i sin återhämtning.

En deltagare besökte en kursgård på landsbygden. Detta var en mycket positiv upplevelse. 
Miljön på kursgården var rogivande och personalen var kärleksfull och varm. 

”Jag blir skickad till [ortsnamn] och var där i några veckor. Jag bara skicka dit folk för där kan man 
återhämta sig och få ro och lugn. Vilken kärlek man får där. Det första man slås av det är den här 
vänligheten en vänlighet som inte är konstlad. Det går inte att berätta, man måste vara där för att förstå”.

Något som främjat återhämtningen för en av deltagarna är att hennes barn, som också varit med 
om traumat, fått hjälp av BUP att bearbeta de traumatiska händelserna. Vidare har en av 
barnens lärare varit till stor hjälp bland annat genom att låta barnet prata om sina upplevelser i 
klassrummet och komma på hembesök. Läraren bemötte deltagaren framförallt som en 
kompetent förälder och inte enbart som ett offer. Deltagaren säger:

”Det som har hjälpt mig och det som är det viktiga är ju då att få känna sig som en av alla andra. 
Att inte vara den där månvarelsen”.
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1.4. Samhällets terapeutiska värde
För en del deltagare innebär att lämna krig och komma till eller tillbaka till Sverige ett första 
steg till att lämna maktlöshet och komma till trygghet. Bytet av miljö i kombination med att få 
vård inger en känsla av att bli sedd och omfamnad av ett tryggt samhälle. Flera av deltagarna 
som sökte vård efter varierande trauma uttrycker tacksamhet över att vårdpersonal sett att de 
mått dåligt och slussat dem vidare till specialistvård, som finns att få i Sverige. En deltagare 
uttrycker sig privilegierad över att få kostsam specialistvård:

”/…/Jag kände att jag omfamnades, för jag kände att det här kostar säkert mycket pengar och att man 
satsade det här på mig nu liksom och all den här tiden och uppmärksamheten för att jag skall...dom här 
hemska sakerna som jag skall prata om så kände jag mig värdefull, att det var värt något”. 

Innan traumat hade samma deltagare tagit FN: s internationella konventioner för givna:

”De [konventionerna] är inte en självklarhet upptäckte jag då. De finns ju där av en anledning. Otrolig insikt 
när jag kom hem till det här samhället och fick den här vården! [Jag tänkte att] ’Här [i Sverige] har man rätt 
att få den här vården’”. 

De flesta deltagare har erfarenheter av sämre vård och då främst bristande kunskap om 
traumatiserades behov och brister i bemötandet innan de till slut kommit till någon som ”sett 
och förstått” dem. Några av deltagarna har trots detta uppfattningen om att det i Sverige är 
viktigt att ge traumatiserade god vård. En deltagare fick hjälp via Räddningsverket. Sverige 
hade skickade ner personal för att hjälpa till med evakuering av det krisdrabbade området där 
hon befann sig. Väl hemma i Sverige, på sin egen arbetsplats inom vården och i möten med 
andra samt i litteratur som hon läste, förstärktes hennes uppfattning om att det är viktigt att ge 
traumatiserade omedelbar och god vård. Hon upplevde ett stort intresse för traumatiserades 
behov och hennes erfarenheter efterfrågades i syfte att andra skulle få lära sig mer om 
traumatiserades behov inom vården. 

En av deltagarna som är flykting från Mellanöstern upplever att svensk lagstiftning har varit ett 
betydelsefullt bidrag i återhämtningsprocessen. Att det i Sverige finns lagar som samtliga
medborgarna här är skyldiga att lyda. Deltagaren säger:

”I Mellanöstern, där är livet helt annorlunda. Det är inte lag på alla. Vem har makt, då kan han göra allt. 
Men i Sverige: nej”.

Han tänker på otryggheten i hemlandet där man utan anledning kan bli hämtad och satt i 
fängelse och där det är svårt att få upprättelse. I hemlandet lär man sig att hålla tyst, men i 
Sverige upplever han yttrandefriheten. Man kan öppet och tydligt uttrycka uppfattade brister 
och tryggt stå för dem. 

”Jag kan berätta allt. Jag kan säga allt. Men på rätt sätt. Om jag idag tycker att det finns något fel i politiken 
så skriver jag eller jag går till stadshuset/…/ och jag lämnar... jag skickar in [mina klagomål]. Här är såna 
saker som jag tycker är fel, fel, fel. Punkt slut. Och jag skriver [till och med] mitt namn och undertecknar. 
/…/ I vårt land går det inte”. 

Deltagaren upplever att det i Sverige finns en förutsägbarhet, där bland annat kriminella 
handlingar har en given följd och att det här går att peka ut vem som gör fel. Detta inger en 
känsla av ”riktig frihet”. Vikten av sekretess inom vården ses även den som ett bevis på 
ansvarstagande och fungerar som en bidragande faktor till trygghet. Men att leva i ett land med
diktatorisk regim och inte våga yttra sina åsikter kan bli en livsstil som inte är lätt att släppa på 
bara för att man rent fysiskt lämnar området och kommer till ett land med demokrati. Rädslan 
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för att något katastrofalt skall hända om man berättar finns kvar, och utan en tillitsfull relation 
och en hjälpande stadig hand är det svårt att släppa dessa rädslor.

”Det är sant och att man [i Sverige] kan prata allt som hände med mig och det hjälper. Jag höll det 
[upplevelserna från traumat] i några år och jag kunde inte berätta för någon, eller jag vågade inte berätta. 
/…/Tidigare när det var regim kvar jag kunde inte berätta alls. Men sakta, sakta jag blev van med det [att 
kunna berätta]. När jag kom ut från [Mellanöstern] kände jag mig inte fri att jag berätta. Rädsla som 
situationen hade fanns kvar i mig. För att ja, om jag berättar nåt, då kommer det att händer nånting. /…/ 
Men jag satt punkt. Jag måste inte berätta! Punkt slut. Här i Sverige händer det ingenting. Sakta, sakta 
kunde [terapeuten] ta bort spärren och jag började sakta, sakta att berätta. Och jag kunde faktiskt svälta den 
här stora spärren i min kropp. Faktiskt. /…/Jag hade en bild av Sverige när jag kom hit. Att Sverige är ett 
bra land, att Sverige hjälper människor. Det finns rättigheter i Sverige och frihet i Sverige. Ja. Men [i flera 
år] hade jag ingen... eller jag hittade inte den personen eller den rätta personen; rätt klinik, som förstod 
mig”. 

Som flera andra av deltagarna hade denna deltagare turen att hitta en för honom rätt klinik och 
däri den person eller de personer som hjälpt honom med att berätta, bearbeta och på så sätt 
återhämta sig. 

1.5. Sammanfattning av ”Stöd från samhället”
Deltagarna upplever att samhällets stöd haft en stor betydelse i deras återhämtning. En aspekt 
handlar om det stöd som de fått genom behandlingen, där terapeuten och specifika 
interventioner i behandlingen uppfattas ha ett stort återhämtnigsvärde. Att det varit en stark 
allians mellan deltagarna och terapeuten är viktigt. Något som främjar alliansen är att 
terapeuten uppfattas som varm, är flexibel och visar sig vara beredd att ta emot det som 
klienten kommer med samt att terapeuten har kunskaper om trauma och traumabehandlig.
Något som är hjälpande är också att deltagarna upplever att terapeuten gör något som inte 
riktigt förväntas av dem i sin yrkesroll, att få någonting som inte alla får. Deltagarna upplever 
att det varit betydelsefullt att terapeuten delat med sig av sina kunskaper om trauma/PTSD och 
förmått normalisera deras reaktioner. De interventioner i behandlingen som främst varit till 
hjälp i deltagarnas återhämtningsprocess är EMDR, att få närma sig traumat genom imaginär 
exponering, lära sig att vara medvetet närvarande, avslappningsövningar och 
beteendeaktivering i form av hemuppgifter.

Den andra aspekten i kategorin ”stöd från samhället” handlar om det stöd som deltagarna fått 
av andra professionella utöver terapeuten. Dels handlar detta om praktiskt stöd såsom att 
handla, laga mat och hämta barn på dagis och dels om emotionellt stöd, vilket framförallt 
handlade om att få prata med någon utomstående om traumat. Stödet från andra professionella 
kan även handla om att barnen fick hjälp genom skolan eller Barn- och ungdomspsykiatrin att 
prata om och bearbeta traumat som de utsatts för tillsammans med föräldern.

Samhället har också ett terapeutiskt värde genom att fungera som en yttre modell för vad flera
av deltagarna saknat i de länder de flytt ifrån. Svenska samhället uppfattas som tryggt eftersom 
det finns lagar och regler och om man inte följer dessa så finns det givna konsekvenser. 
Tryggheten innefattas även av den vård som erbjuds, att det finns specialistvård för dem som 
varit utsatta för ett trauma.

2. Privata aspekter
Förutom kvaliteter och beteenden hos terapeuterna och de interventioner som används i 
deltagarnas behandling samt andra professionella utöver terapeuten och det terapeutiska värdet 
som samhället i sig erbjuder finns även ett återhämtningsvärde i privata aspekter. Dessa handlar 
om att arbeta, ha ett socialt nätverk samt att deltagarna har ett jävlaranamma.
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2.1. Arbete
Att ha ett förvärvsarbete har stor betydelse för återhämtning. Det fungerar som distraktion, 
alltså att komma bort från de jobbiga tankarna och uppfyllas av något annat, samt inger 
egenvärde och glädje. De flesta deltagare anger att det är viktigt att hålla sig sysselsatta och att 
ha ett arbete hjälper dem att tänka på annat än de traumatiska upplevelserna och att man inte 
mår bra. Att vara sysslolös framför TV:n uppfattas av flera som något av det värsta som kan 
hända.

”Jag mår bättre när jag jobbar. När jag tjänar pengar jag blir glad”. 

”Tidigare jag hade ingenting. Man tittade på TV och TV i [hemland] och [krigsdrabbat område] särskilt. 
Allting är våld och krig. /…/Direkt när jag tittar på [våldsamma scener på] TV så går jag till traumat, 
faktiskt /…/Och sakta, sakta kommer [minnena] upp: Jag upptäcker på mitt bröst att det är lite svårt att 
andas. Sakta, sakta. Dagen efter kommer jag att inte ha sovit så bra. Ja, efter ett tag så känner man att man 
inte vågar göra nånting. Psyket är kaos, på insidan och i huvudet. Man kan inte prata, man kan inte gå, man 
kan inte leva”. 

Några deltagare har gått igenom en mindre fruktsam resa, som bromsat återhämtningen, med 
sociala myndigheter, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och läkare. Några hinder för att 
komma ut i arbete är att de olika instanserna inte upplevs samarbeta, ständigt byte av husläkare, 
fysiska men som deltagaren har från traumat samt svårigheter med svenska språket. Två av 
deltagarna gav till slut upp sökandet efter arbete och startade egen firma. Detta blev en mer 
fruktsam resa av betydelsefullt återhämtningsvärde som ingett egenvärde och stolthet.

”Men nu jag träffar t ex chefen på [banken]. Vi träffas och pratar inte om död och alla kriser eller alla 
fängelser. Vi pratar om [sysselsättning inom arbetet]! Vi pratar om pengar, vi pratar om tid om... ja, såna 
saker. Alltså det är helt annorlunda för mig. /…/Som du ser, det går bra för mig”. 

Arbete innebär även att man tjänar pengar. Den ekonomiska aspekten är något som framförallt 
invandrarmännen nämner. Här kan det vara av vikt att få vara ”man i huset”, alltså en man som 
arbetar och försörjer familjen. 

”Jag vill inte gå till socialen /…/Jag vill jobba och tjäna pengar och bli man, kan man säga, man i mitt 
hem/…/ Jag är man, jag är pappa. Jag måste hjälpa mina barn och min fru. Om jag sitter det blir inte bra. 
Alla de män som kommer från Asien vill bli man, inte kvinna. Inte sitta hemma och laga mat. Visst jag ska 
hjälpa min fru. Jag hjälper min fru och städar, diskar och handlar mat. Allt. Det är ingen fara, men jag måste 
jobba. Mannen måste jobba”. 

Något som framkommer ha betydelse är att ”ha ett liv som alla andra”, att det är viktigt att 
kunna stå för sin egen försörjning. Det är viktigt att få stödja sin familj rent ekonomiskt även 
om deras fruar stödjer dem genom att påpeka att de bor tillsammans och hjälper varandra med 
både ekonomi och hem. Förutom att inte vara ”man i huset” uttrycker en deltagare att barnen 
inte förstår att de inte har råd med de saker som barnen vill ha; att han inte kan göra något för 
vare sig sin familj eller sig själv.

”Jag har ett bra liv med min familj, men du vet, när ekonomin dåligt allting dåligt”. 

För en deltagare hade bemötandet på dennes arbetsplats stor betydelse i hennes 
återhämtningsprocess. Hon fick anpassade arbetsuppgifter både innehållsmässigt och 
tidsmässigt. Det första steget för att återgå till arbetet handlade om att komma in för en fika. 
Kvinnan upplevde då ett genuint engagemang från chefer och övriga kolleger, vilket ingav en 
känsla av gemenskap och samhörighet. De ringde henne även privat, utanför arbetstid.
Deltagaren berättar:
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”Men hon [chefen] ringde tillbaka till mig flera gånger och hörde hur det var. Alltså den där omtanken, 
privat också! /…/ Och jag kände det så himla starkt. Det var jätteviktigt: min arbetsplats och förståelsen där 
och all vänlighet och omtanke och sånt. Jättemycket. Och att jag kände att jag hör till här, att jag inte är 
någon månvarelse för dom, utan en människa bara som har haft det jättejobbigt. Så jobbet betydde 
jättemycket!”

Att arbeta kan alltså ha en social funktion som främjar återhämtning. Möjligheten är att man på 
arbetet slipper vara ensam. Att känna sig ensam och bli sittande framför TV:n är en risk 
framförallt för dem som flytt sitt ursprungsland. Risken är då att personens välbefinnande 
försämras. 

”Efter fängelset var jag hemma. Jag hade jobbat natt som [yrke] i hemlandet. Och jag var med alla andra. Ja, 
jag var inte ensam alls. Här i Sverige, när jag kom till Sverige, då var jag blev ensam. Då upptäckte jag: Oj, 
det här är inte roligt!...när jag sover, det är inte roligt att jag sover ensam”. 

Några av kvinnorna i studien nämner att de använder sina erfarenheter som en drivkraft eller 
resurs i arbete med att hjälpa andra som har det svårt. Detta kan vara både ett avlönat eller 
oavlönat arbete. Arbetet kan handla om aktivt deltagande inom patient- och kvinnofridsfrågor, 
öppnandet av och arbete på kvinnojour tillsammans med andra och författandet av böcker. Två 
olika kvinnor säger:

”Jag kan prata i drömmen om kvinnors rättigheter. Jag kan inte låta bli”. 

”Det stärkte min självkänsla. Det stärker mig också att veta att jag faktiskt hjälpte en massa andra. Det har 
blivit något måtto som jag har”.

För samtliga deltagare innebär arbete distraktion från tankar på det trauma de genomgått samt 
egenvärde. Förutom detta pratar de manliga deltagarna om arbete som en möjlighet att försörja 
familjen. De kvinnliga deltagarna nämner inte inkomst, utan att de via arbete vill använda sina 
erfarenheter och hjälpa andra.

2.2. Sociala relationer
Ansvaret för barnen fungerar många gånger som den avgörande faktorn till att deltagarna orkat 
gå vidare trots trauma. Många gånger utgör barnet/barnen den kraft som fått deltagare att lämna 
tankar och planer på att ta livet av sig och orka gå vidare i livet. 

”I början när jag flyttade till kvinnojouren då var det väl lite svårt. Hade jag inte haft honom då… Jag tänkte 
faktiskt att begå självmord några gånger. Men det var bara han [sonen] som inte lät mig göra det. /…/ Jag 
tänkte: ’Men herregud, du har ju ansvar för honom. Du kan inte bara lämna… han har ingen bra pappa. Jag 
kan inte bara gå sådär’. Han har hjälpt mig mycket. Det är många perioder [som] jag levt bara för honom”. 

Speciellt de kvinnor vars man utsatt dem för trauman beskriver att om det inte var för barnen, 
som behövt sin mamma för sin överlevnad, så hade de aldrig orkat kämpa sig tillbaka. En av 
dem säger:

”Vem hade han? Jag måste tillbaka. Jag måste tillbaka till vilket pris som helst”. 

Dessa kvinnor är mycket medvetna om barnens betydelse för att de fortfarande lever och 
återhämtat sig och uttrycker också tacksamhet över detta. Det är heller inte bara kvinnor som 
uttrycker att barnen haft stor betydelse för återhämtning. Även män uttrycker sitt ansvar som 
förälder. Det kan handla om ansvaret att förmedla sina barn positiva upplevelser och känslor:

”Om jag blir ledsen kommer de att bli ledsna också. Om jag blir glad, de kommer att bli glada. Ja, och det 
betyder det är ett stort ansvar för mig”.
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 Familjen fungerar även som distraktion:

”När jag ser barnet hemma, när jag ser min fru – jag är inte ensam hemma. Min son kommer och avbryter 
tanken, eller min dotter avbryter tanken, eller min fru. Och plötsligt jag vaknar, jag tittar: Min son han pratar 
med mig. Jag glömmer att tänka [på traumat], jag pratar med honom direkt”. 

Flertalet deltagare anger att deras partner har hjälpt dem i deras återhämtning. Det kan vara en 
hustru med samma ursprung som känner till situationen i hemlandet. Men ofta är det en partner 
som upplevs känna en; som verkar förstå utan att för den skull behöva uttala detta. En partner 
som upplevs uppfatta ens behov, sätter gränser, lyssnar, uppmuntrar och stöttar samt inger hopp 
och trygghet. Någon som ”inte gör så stor grej” av det som hänt eller händer. En kvinna 
uttrycker omsorg för en man i sitt hemland: 

”När jag träffade min andra man och jag berättade för honom vad jag går igenom och han var en riktig 
radikal som stöttade mig jättemycket. Han väckte mig verkligen att jag ska inte bry mig vad folk säger. /…/ 
Så det var verkligen en jättestor ändring i mitt liv. När jag skilde mig och stod emot alla [och] skvallret./…/ 
Han var verkligen en riktig karl som trodde på jämställdhet”. 

En deltagare har fått stöd av en kusin som anställde honom på sin firma när hjälpen från 
arbetsförmedlingen brast. Kusinen lärde honom det han kunde och så småningom lät han 
deltagaren ta över företaget. Detta förtroende har stärkt deltagarens självförtroende. En 
deltagare som har flytt en traumatisk situation i hemlandet anger att ursprungsfamiljen i 
hemlandet var av stor betydelse för honom. Speciellt relationen till pappan var av stort värde 
och en relation som inte ersattes förrän han flera år efter flykten till Sverige träffade en terapeut 
som kom att betyda mycket för honom: 

”Dom [ursprungsfamiljen] har haft mycket betydelse för mig men jag kunde inte träffa honom, eller hämta 
dom. Särskilt min pappa. /…/ Jag kunde berätta allt för min pappa. /…/ Han var min bästa kompis för mig, 
faktiskt. Jag kunde lita på honom. Efter min pappa kan man säga att det blev [terapeut av stort värde]. Som 
jag litade på honom”. 

Även vänner har en stödjande funktion i återhämtningsarbetet. Det kan vara en vän som tagit 
kommandot i en svår situation: 

”Hjälpte mig det är ju bara förnamnet. Samma tjej som kom till sjukhuset som såg till att jag fick trosor. 
Allting var ju borta, de hade klippt sönder allt. Hon kom ner till mig och anade onåd när det här [akut fas 
efter traumat] bröt ut. Hon sa jag ringer till psyket. Jag sa ’I helvete heller’. Jag sa, eller skrek ’Jag ska vara 
här!’ Hon ringde dit [psykiatrin] så de kom bara upp och hämtade mig. Det är egentligen så det ska gå till”.

Vidare kan det vara vänner som lyssnar och delar med sig av egna erfarenheter utan att för den 
skull ta över hela uppmärksamheten. Förutom stöd och förståelse kan detta minska känslan av 
alienation och istället förstärka känslan av gemenskap. Det kan också vara en vän som 
uppmanar till gränssättning när personen själv inte ser klart på en destruktiv situation. 

Avsaknaden av vänner kan vara något som upplevs bromsa återhämtningen. En deltagare 
berättar:

”Jag vill ha liv som du som alla [andra]. Jag bara sitter hemma och tittar på TV. Jag vill träffa folk. Jag har 
dåligt med vänner”. 

Skönlitteratur, tilltro till Gud och att ha husdjur kan också vara till hjälp, framförallt när det 
egna sociala nätverket brister. En kvinna som blev misshandlad inom familjen läste om familjer 
som hade det bra, vilket ingav hopp. En annan deltagare finner en beskyddare i Gud: 
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”Jag har bett om stöd och styrka och att han skall finnas vid mig och så där, så att jag inte skall behöva 
känna mig så ensam”. 

2.3. Jävlaranamma
Förutom återhämtningsvärdet i arbete och relationer till familj och vänner finns det hos flera 
deltagare ett karaktärsdrag som de anser har gynnat deras återhämtningsprocess. Vad dessa
deltagare har är ett jävlaranamma. Några av deltagarna beskriver sig själva som envisa, 
egensinniga och självständiga. De har sina egna föreställningar om vad de ska göra för att 
kunna gå vidare i sina liv. Det handlar om en slags överlevnadsförmåga hos dem, att hålla fast 
vid sin egen linje. Vidare handlar det om en tydlig gränssättning mot sig själva och omvärlden, 
att demonstrera en självständig vilja. Några engagerar sig politiskt med vård- och 
kvinnofridsfrågor och hjälper på så sätt sig själva och andra som blivit utsatta för trauman. 
Detta upplever en av kvinnorna som hjälp för att inte falla in i en offerroll. Att hjälpa andra 
stärker även hennes självförtroende. Flera av deltagarna uttrycker att de har att välja mellan att 
agera eller vara ett passivt offer. Många av dem uttrycker det passiva alternativet som så att ”då 
är det kört”, ”ligga som en grönsak” eller att falla i depression.

”Antingen så skall jag bara ha lagt mig ner och gett upp och blivit ett vårdpaket som socialen kan ta hand 
om, eller så (otydlig inspelning) och resa mig upp. Jag har bara haft två alternativ”.

”Det här [traumat] var den sista kränkningen som jag har varit med om i hela mitt liv”.

En deltagare använde missnöjet med sin terapeut som morot till att inte bli deprimerad:

”Hon sa sin uppfattning i slutet jag tror att du kommer att bli deprimerad och då blev jag verkligen 
förbannad. Jag sa jag kommer inte att bli det, jag sa om jag skulle bli deprimerad jag skulle ha blivit det för 
längesedan. Och då sa hon det är min uppfattning. /…/ Då sa jag till mig själv att jag ska visa henne att jag 
aldrig ska bli deprimerad”. 

Jävlaranamma kan också handla om en stark beslutsamhet där deltagarna har bestämt sig för att 
gå vidare och envist gör just det: 

”Jag har bestämt mig att jag inte skall tänka, bli ledsen och må dåligt. Gamla saker som pressar mig, jag 
skall inte tänka på. Jag vill inte tänka på dom”. 

Deltagarna har tydliga framtidsmål såsom att klara en utbildning, lära sig ett arbete, göra en 
resa eller att hjälpa andra. Upptäckten av en inre styrka är inte ovanlig bland deltagarna. Detta 
trots att de vid tillfällen helt har saknat stöd utifrån. 

”Men alltid nånstans inom mig kände att, nånstans det är fel! Det var det där lilla, lilla också som gör det 
att… jag vet inte… nånstans kände jag på mig att det här kan inte stämma. Det här är på nåt sätt fel. Det 
känns fel”. 

Vidare kan jävlaranammat visa sig i ett mod att följa sin egen övertygelse trots att familj, släkt 
och till och med samhälle gått emot den övertygelsen. En kvinna var engagerad i 
kvinnofridsfrågor både i sitt hemland och fortfarande i Sverige.

”Det var en hemsk upplevelse att stå emot alla men jag var så arg och stark. När jag tänker tillbaka jag 
skulle inte klara av just nu kanske på samma sätt. Men jag sket i allt. Jag gjorde precis vad jag ville. Jag 
blev ihop med den mannen öppet utan att gifta mig. Jag skiljde mig. Jag var hotad till livet av min familj 
och [religiös grupp]”. 
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2.4. Sammanfattning av ”Privata aspekter”
De privata aspekter som kan ha återhämtningsvärde är att ha ett arbete, ha ett socialt nätverk 
samt att deltagarna har ett jävlaranamma. Arbetet har ett återhämtningsvärde genom att fungera 
som distraktion, inge egenvärde och glädje. Att ha ett arbete är även viktigt för att kunna bidra 
till familjens försörjning. Kollegornas stöd på arbetsplatsen är även det något som uppfattades 
vara en viktig del i återhämtningen. Några av deltagarna arbetade med att hjälpa kvinnor som 
har det svårt, vilket hade stor betydelse för deras egen återhämtningsprocess. Dels genom att 
det stärkte deras egen självkänsla, men också genom att arbetet hjälpte dem hålla sig 
sysselsatta. De sociala relationer som har betydelse i återhämtningen är framförallt familj och 
vänner. Att ha ett ansvar gentemot sina barn var något som var viktigt för att kunna återhämta 
sig. De personliga egenskaper som många av deltagarna upplever ha bidragit till deras 
återhämtning är att de har ett jävlaranamma, och med detta menas främst att de beskriver sig 
själva som envisa/egensinniga och självständiga personer.
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Diskussion

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka och synliggöra vilka faktorer som bidrar till 
återhämtning från PTSD. Resultatet av studien visar att deltagarna upplever att 
psykoterapeutisk behandling har haft ett enormt återhämtningsvärde. När deltagarna berättade 
om behandlingen var det påfallande tydligt att det handlade om terapeutens inverkan på 
återhämtningen, där mötet och samspelet med terapeuten varit den viktigaste faktorn i 
återhämtningsprocessen. Deltagarna beskrev ofta den terapeut som varit viktig i återhämtningen 
som varm, som en vanlig människa eller som en förälder. Att terapeuten ger klara tydliga 
budskap och uppvisar någonting mer än en professionell roll har också varit viktigt för de flesta 
av deltagarna. Att det är extra viktigt med en stark allians vid behandling av PTSD är något 
som ligger i linje med tidigare forskning. Att vara med om ett trauma och sedan utveckla PTSD 
gör de ofta svårt att känna tillit till andra vilket gör det mycket viktigt med tillit i den 
terapeutiska relationen (Lewis-Herman, 2007).

Diskussion av metod
Validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning ser annorlunda ut jämfört med vid 
kvantitativa studier. Validitet och reliabilitet handlar om att kunna beskriva tillvägagångssättet i 
studien så tydligt som möjligt. Det är viktigt att det råder transparens, vilket betyder att läsaren 
själv till stor del ska kunna avgöra studiens tillförlitlighet. Vi presenterar nedan några av våra 
tankar omkring studiens tillförlitlighet.

Denna studie hade åtta deltagare och därför kan det vara svårt att göra alltför långtgående
generaliseringar. Går det att applicera dessa resultat på populationen?  I denna studie syftar vi 
på kvalitativ generaliserbarhet vilket skiljer sig från kvantitativ generaliserbarhet. Den 
kvalitativa generaliserbarheten handlar om ifall studien fångat existensen av de företeelser som 
finns i populationen. I denna studie så kontaktades de flesta deltagarna (sex av åtta) av sina 
terapeuter på Kris- och Traumacentrum (KTC). Detta kan påverka generaliserbarheten genom 
att det kan tänkas att de deltagare som hade en stark allians i terapin också var de som sedan 
valde att vara med i studien. Dessutom kan det även vara en bias hos terapeuterna att de 
kontaktade de deltagare som de upplevde sig ha en bra relation till. Enligt Langemar (2007) så 
finns det två sidor av den kvalitativa generaliserbarheten som speciellt bör betraktas i 
urvalsprocessen. Den ena är om de kvalitéer som resultaten visar verkligen finns och den andra 
är om det är någon grupp som har missats. Genom att studiens frågeställning var mycket öppen 
och även att deltagarna i intervjutillfället fick prata fritt om sin återhämtningsprocess, så kan 
det antas att de kvaliteter vi hittat verkligen finns. Däremot kan man inte förbise risken med att 
en del deltagares svar innehåller en hel del social önskvärdhet. Det kan vara möjligt att de 
upplever tacksamhetsskuld till KTC eller terapeuten där och därmed tillskrider behandlingen 
och/eller terapeuten mer återhämtningsvärde än vad som verkligen föreligger. En annan risk är 
att deltagarna kopplar samman författarna med KTC, vilket skulle kunna medföra att deltagarna 
upplever sig manade att framhäva behandlingens betydelse. Vår avsikt var att söka efter 
återhämtningsfaktorer hos individer som har haft PTSD. Urvalet är ett så kallat 
bekvämlighetsurval och den undersökta gruppen är individer som har fått behandling och 
återhämtat sig. Detta har självfallet bidragit till att vi missat flertalet grupper som skulle ha varit 
intressanta att undersöka. Troligtvis så finns det individer som hittar alternativa vägar för att 
återhämta sig från PTSD. Vissa kanske aldrig söker sig till behandling, men tillfrisknar ändå. 

Studiens huvudresultat som handlar om relationen till terapeuten är dock ett resultat som vi 
anser allmängiltigt eftersom det råder samstämmighet med annan forskning om behandling av 
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PTSD. Denna aspekt är troligtvis mycket viktig vid återhämtning från trauma, även om inte alla 
diagnoskriterier för PTSD är uppfyllda.

Ett av de kriterier som används inom kvalitativ forskning för att bedöma resultatets förankring i 
data handlar om analysmetod. Vi har i denna studie läst genom utskrifterna av intervjuerna 
åtskilliga gånger och har på detta sätt fått en god uppfattning av materialet vilket stärker 
validiteten. Innan studien utfördes så diskuterade författarna sina uppfattningar om vad som kan 
tänkas hjälpa vid återhämtning från PTSD. Författarna hade en del skilda åsikter, där den ena 
var mycket positivt inställd till EMDR-behandling medan den andra var mycket kritisk. Allians 
var aldrig något som diskuterades, kanske för att den togs för given. Andra faktorer såsom 
ekonomi, arbete, boende samt familj och andra sociala aspekter diskuterades dock av 
författarna som potentiell påverkan på återhämtningsprocessen. Viktigt att poängtera är dock att 
studien och intervjuerna har en mycket öppen frågeställning vilket reducerar risken för att få ett 
förväntat resultat. Dessutom så utfördes dataanalyser på var sitt håll och när författarna 
träffades för att diskutera analyserna så rådde en god bedömaröverensstämmelse. Utskrifterna 
av intervjuerna fick på ett uppföljningsmöte kontrolleras och godkännas av deltagarna, vilket 
gjorde att eventuella missuppfattningar reducerades. Dessutom fick deltagarna här även 
möjlighet att kommentera själva intervjun, delge tankar som förekommit efter den och tillföra 
eventuell information relevant för deltagaren. Om ny information tillfördes på 
uppföljningsmötet transkriberades även denna, vilket förstärker validiteten. Detta tillsammans 
med att författarna var någorlunda medvetna om sin egen förförståelse och att analyserna är 
gjorda på var sitt håll ger en indikator på att resultaten har en god validitet.

Diskussion av resultat
Här nedan följer en diskussion av resultaten i samma ordning som resultaten presenterades i 
resultatdelen.

Kvaliteter hos terapeuten
Huvudfynden i denna studie kan kopplas samman med Asplunds teori om social responsivitet 
(Asplund, 1987). De är tydligt att de relationer som varit hjälpande för deltagarna karaktäriseras 
av konkret socialitet. De hjälpande relationerna i återhämtningsprocessen beskrivs just som 
direkta, ömsesidiga och icke-utbytbara. De exempel som deltagarna ger på relationer som inte 
varit till hjälp genomsyras också av abstrakt socialitet. Dessa ickehjälpande relationer beskrivs 
ofta som att de är utbytbara, ensidiga och handlar om enbart formella överenskommelser.

Skillnaden handlar ofta också om att det i de icke-hjälpande relationerna råder en mycket tydlig 
ojämlikhet mellan deltagarna och den terapeut de beskriver. När en av deltagarna berättar om 
ett mindre positivt möte med en terapeut så beskriver hon hur hon upplevde att terapeuten 
behandlade henne som en diagnos och att det var som terapeuten såg ner på henne. Relationen 
genomsyrades av en abstrakt socialitet där terapeuten hade en formell, ytlig och intellektuell 
hållning. Vikten av att försöka få en så jämlik relation som möjligt är även något som Kåver 
(2006) diskuterar där hon menar att ojämlikheten kan reduceras genom att terapeuten 
exempelvis ger uttryck för egna reaktioner. Detta är även något som ligger i linje med Topor 
(2004) som understryker att det inte är förrän den professionella visar lite mer av sin egen 
person som de kan bidra till återhämtningsprocessen. Det är just det som deltagarna beskriver 
när de berättar om betydelsen av att terapeuten besökte arbetsplatsen eller att de kan ringa sin 
terapeut nästan när de vill. När en terapeut exempelvis uttrycker sina egna åsikter så byter 
mötet mellan klient och terapeut karaktär. Samspelets karaktär tar en ny form där båda parter 
träder ur sina roller som hjälpare respektive hjälpsökande. Relationen blir mer jämlik där 
terapeut och klient träder fram som konkreta personer. I de hjälpande relationer som deltagarna 
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beskriver finns en ömsesidighet i givande och tagande. Det är viktigt för några av deltagarna att 
känna att de också kan ge något, men även att de blir bemötta som hela människor. Även detta 
är något som tidigare belysts i återhämtningsforskning av Topor (2005). Något som 
framkommer med tydlighet är att det även är viktigt att terapeuten kan skifta mellan att uppvisa 
en konkret eller en abstrakt socialitet. Det är betydelsefullt att terapeuten träder fram som en 
konkret person men det är även tydligt att det är viktigt att terapeuten uppvisar en mer abstrakt 
socialitet. Den abstrakta socialiteten är nödvändig eftersom terapeuten då går in i sin 
professionella roll vilket gör det tydligt för klienten att terapeuten är beredd att lyssna och har 
de kunskaper som är nödvändiga för att förstå den hjälpsökandes situation. Detta är också något 
som Asplund (2002) skriver om när han pekar på att relationer bör skifta mellan den abstrakta 
och konkreta socialiteten. När vi under intervjuerna försökte fånga vad som var så speciellt med 
de terapeuter som varit betydelsefulla i återhämtningen så innehöll ofta svaren: ”som en 
kompis” och/eller ”som en förälder”. Även detta är något som framkommit i tidigare forskning. 
Enligt Topor (2004) så finns det en föreställning om att de föreligger en olöslig konflikt mellan 
att antingen så präglas relationen av professionalism eller så handlar det om en 
vänskapsrelation. Topor pekar på att det aldrig kan bli en riktig vänskapsrelation eftersom den 
professionella tar betalt för att möta klienterna. Däremot så innehåller hjälpande relationer ofta 
inslag av vad som vanligen ingår i ett vänskapsförhållande. Detta synsätt är även något som 
Yalom (2004) förespråkar han skriver om att terapeutiska relationer ska baseras på jämlikhet, 
engagemang och öppenhet. Han menar även att det inte går att skapa äkta kontakt med andra 
människor genom att själv vara oåtkomlig. Vidare så tar han upp att det som patienter tar upp 
som positivt från terapin ofta har en relationell karaktär som när terapeuten exempelvis 
överskridit den terapeutiska ramen.

Resultatet i denna studie visar att det kan räcka med att en person visar sig pålitlig för att 
påbörja återhämtningsprocessen. För deltagarna har det varit terapeuten som i allra högsta grad
förmått se deltagaren som en konkret person, vilket också har haft stor betydelse i deltagarnas
återhämtning (Asplund, 1987; Sundgren, 2005; Topor, 2004). Tillsammans med terapeuten 
kunde tillit igen byggas upp och den goda relationen kunde så småningom även generaliseras 
till andra relationer i personens omgivning. Resultatet i studien understryker vikten av att 
vårdgivarna förmår möta sina patienter som konkreta personer. Deltagarnas berättelser visar 
dessutom att det är viktigt att relationen mellan vårdare och patient präglas av en fri social 
responsivitet, där vårdaren är öppen för deras oförutsägbara behov i vårdsituationen, istället för 
att mekaniskt följa en behandlingsmanual till punkt och pricka (Asplund, 1987). Ett levande 
samspel terapeut och patient emellan, som är präglat av övervägande konkret socialitet, gagnar 
båda parter och kan enligt Asplund till och med förebygga utbrändhet hos terapeuten.

Sundgren (2005) framhåller att det sociala nätverket tenderar för personer med psykiska 
problem att i alltför hög utsträckning handla om relationer som innefattas av en abstrakt 
socialitet eftersom de flesta som de träffar är professionella. Flera av deltagarna i denna studie 
har invandrat till Sverige och detta kan innebära att det sociala nätverket är ännu mindre och att 
de därför saknar relationer som innehåller konkret socialitet. Att komma till Sverige inte 
behärska det svenska språket, till en ny kultur och dessutom ha erfarenheter av ett trauma kan 
göra att de relationer som individen har här är både instrumentella och mycket opersonliga. Att 
komma till ett nytt land innebär troligtvis att man har mycket kontakt med myndigheter av olika 
slag så som migrationsverket, bostadsförmedlingen och liknande. Dessa kontakter har troligtvis 
i hög utsträckning en abstrakt karaktär. Detta kan troligtvis bidra till att relationen till 
terapeuten är av mycket stor betydelse för att kunna återhämta sig. 
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Interventioner
Även om det i denna studie framkom att relationen till terapeuten varit en stor del i 
återhämtningen så framkom att inte terapeuten enbart genom värme och engagemang kunnat 
bidra till återhämtningen. Något som även hade återhämtningsvärde får många av deltagarna 
var specifika interventioner i behandlingen. Det första steget i återhämtningen handlade om att 
bygga upp en stark relation mellan klient och terapeut, detta var en förutsättning för att kunna 
prata och bearbeta det man varit med om. Terapeutens specifika kunskaper handlade bland 
annat om att denne var kunnig om vilka konsekvenser ett trauma kan få. Detta bidrog till att 
terapeuten hade en förmåga att normalisera deltagarnas reaktioner. 

Samhällets terapeutiska värde
Något som också resultaten i denna studie visar är att det svenska samhället genom det 
regelsystem som finns här bidragit till att några av deltagarna kunnat känna tillit igen. Detta är 
ingenting som vi funnit i tidigare forskning om PTSD. Detta kan dock härledas till relationers
betydelse för återhämtning där relationen eller attityden till samhället kan bidra till en positiv 
utveckling. Att återigen få en känsla av att världen är någorlunda trygg och förutsägbar kan 
troligtvis främjas genom att samhällets regler blir en slags modell för detta. När en individ 
befinner sig i en kris och hela världsuppfattningen ställs upp och ner så kan förmodligen
samhället med tydliga regler fungera som en trygghet vilket möjliggör att återigen känna tillit. 
En av deltagarna beskriver ett exempel på det även när hon pratar om relationen till det svenska 
samhället. När hon kom hem till Sverige efter att ha lämnat ett krigsdrabbat område beskriver 
hon det som ”att bli omfamnad av samhället”. Det hade ett enormt återhämtningsvärde för 
henne att hon fick specialistvård för att bearbeta sina upplevelser, en upplevelse av att vara 
betydelsefull och värd att hjälpa. Något som också varit viktigt för deltagarna är att de olika 
organen samarbetar så som försäkringskassa, arbetsförmedling och vårdcentral. Några av 
deltagarna beskriver hur det hämmat återhämtningen när inte samarbetet fungerat. 

Andra professionella utöver terapeuten
Flera av deltagarna beskriver hur exempelvis personal från brottsofferjouren, barnens lärare, 
hjälp från barn och ungdomspsykiatrin varit till stor hjälp i återhämtningsprocessen. Deltagarna 
beskriver hur de fått både praktiskt och emotionellt stöd och att det varit enormt betydelsefullt. 
En av deltagarna tar upp att det var viktigt att bli behandlad som en vanlig mamma och inte 
enbart som ett offer. Detta visar med tydlighet vikten av att människor runt omkring den som 
drabbats av ett trauma även talar till den drabbades ”friska” sidor. Att inte enbart bli sedd som 
en diagnos eller som en individ sammansatt av en mängd symtom. Andra professionella har 
också haft den viktiga uppgiften att se och förstå när deltagaren behöver remitteras till 
specialist.

Arbete
Flera av deltagarna upplever att arbetet på många sätt varit hjälpande i återhämtningen. Arbetet 
fungerade som distraktion men även här hade sociala relationer ett enormt återhämtningsvärde. 
Vi har i denna studie inte hittat någon direkt forskning som beskriver arbetets betydelse för 
återhämtning från PTSD.  Det är därför svårt för oss att göra jämförelser med befintlig 
forskning. Att arbetet hade betydelse i återhämtningsprocessen var något gemensamt för de 
allra flesta deltagare. Det var även tydligt att arbetets betydelse skilde sig åt. De flesta av 
männen beskrev att arbetet var viktigt som inkomstkälla och att de då kunde köpa saker till sina 
barn. Pengar var inte något som kvinnorna över huvudtaget tog upp. De flesta av kvinnorna 
hade arbeten där det på något sätt arbetade med att hjälpa andra som befann sig i en utsatt 
situation. Det var viktigt för kvinnorna att hjälpa andra medan det för männen mer handlade om 
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distraktion och att bidra till försörjningen. Att kunna hjälpa andra och på så sätt må bättre själv 
är något som bekräftas i annan återhämtningsforskning av Topor (2005).

Sociala relationer                                                          
Ett annat fynd i denna studie handlade om sociala relationer som bidrar till återhämtning. Det 
var viktigt för deltagarna att bli sedda som hela människor och att inte hamna i en offer roll. 
Även här framkommer vikten av att relationerna karaktäriseras av en konkret socialitet. De 
relationer som framkom ha betydelse var relationen till sina barn, partner och kollegor på 
arbetet. Att anhöriga är viktiga i återhämtningsprocessen är något som även bekräftas i den 
forskning som Denhov (2002) gjort, där hon poängterar att anhöriga kan ha en enorm betydelse 
för klientens självbild och självkänsla.

Jävlaranamma
Slutligen kan nämnas att en faktor som också genomgående har visat sig vara viktig i 
återhämtningsprocessen är om klienten upplever sig ha ett jävlaranamma. I vår studie har detta 
bland annat yttrat sig som en vrede mot exempelvis vårdsituationen där själva vreden då kan 
göra det möjligt för klienten att mobilisera sin egen vilja och på så vis göra framsteg i 
behandlingen. En av deltagarna berättar att efter det trauma som hon var med om så bestämde 
hon sig för att det var den absolut sista kränkningen som hon var med om, att det aldrig skulle 
inträffa igen. Hon beskriver det som ett motto, bakom detta uttalande finns inget direkt lugn 
utan på något sätt en bakomliggande aggressivitet. Att nu så ”får det vara nog”. En annan av 
deltagarna pratar om att hon alltid har haft en inre styrka på något sätt mitt i all misär. 
Ytterligare en beskriver sig själv som självständig och egensinnig med en tydlig uppfattning om 
vad som är rätt och fel även bakom detta uttalande döljer sig på något vis en underliggande 
aggressivitet. Detta fenomen är inte något som vi funnit i tidigare forskning om återhämtning 
från PTSD. Något som ändå påminner om detta är en aspekt som Topor funnit i sin 
återhämtningsforskning där han talar om att några deltagare beskriver hur de känt ett hat mot 
någon eller några i personalen. Denna aggressiva kraft har de sedan använt som drivmedel i 
återhämtningsprocessen. Deltagarna i Topors studie beskriver hur de ville återhämta sig och på 
detta sätt visa personalen att jag är inte så sjuk, ”jag ska minsann visa er” (Personlig 
kommunikation med Topor, 2008-03-18). 

Förslag på framtida forskning
I den forskning som vi tagit del av skiljer sig resultat åt gällande alliansens betydelse för ett 
lyckat utfall i psykoterapi (Beutler & Harwood, 2002; Wampold, 2001). Vanligt förekommande 
är också att alliansen endast beskrivs i övergripande allmänna termer så som att terapeuten är 
engagerad och varm (Sigrell, 2000). Däremot så saknas i stor utsträckning utförligare 
beskrivningar om vad terapeuten gör när denne visar engagemang eller värme. I denna studie 
framkom att terapeuten uppfattades som flexibel och engagerad när hon/han gav något extra 
utöver behandlingen exempelvis genom att uttrycka egna åsikter eller göra ett besök på en 
deltagares arbetsplats. Detta är något som väckt frågor hos oss och som skulle vara intressant 
att forska vidare kring. Hur tänker terapeuter gällande detta? Är dessa ”beteenden” helt 
spontana eller medvetna val som terapeuterna gör för att gagna klienten? Är det vanligt att till 
exempel uppsöka sina klienter på fritiden?

Ett fynd i denna studie var att några av deltagarna hade ett jävlaranamma, med detta menas att 
deltagarna är självständiga, egensinniga, har en inre styrka. I denna studie så fungerar 
jävlaranammat som ett sätt att hantera en svår situation. Detta är inte något som vi funnit i 
tidigare forskning om återhämtning från PTSD. Det skulle därför vara spännande att forska 
omkring denna aspekt.
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Många av de terapeuter som deltagarna beskriver är enormt engagerade i sina klienter. De är till 
och med så engagerade så att de är tillgängliga via telefon utanför arbetstid. Detta gör det 
troligtvis svårt för terapeuterna att dra en tydlig gräns mellan arbetstid och fritid. Det skulle 
även vara intressant att se om det finns en skillnad mellan terapeuter som arbetar med 
traumatiserade jämfört med andra terapeuter när det gäller uppfattning om världen som trygg 
och förutsägbar. Vilka konsekvenser kan de ha att lyssna på människors berättelser om 
fruktansvärda brott? Hur påverkas terapeutens psykiska hälsa och synen på omvärlden av att 
jobba med traumatiserade?
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Bilaga 1. Kriterier på Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), enligt DSM-IV

Följande kriterier gäller för diagnosen posttraumatiskt stressyndrom enligt den av the American Psychiatric 
Association utarbetade DSM IV-skalan (observera att flera kriterier är särskilt anpassade för barn):

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 serie händelser som innebar död, 
allvarlig skada (eller hot om detta), eller ett 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) återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller perceptioner relaterade till händelsen. 
Obs: 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 på nytt (en känsla att återuppleva 
händelsen, illusioner, hallucinationer och dissociativa flashbackupplevelser, även sådana som inträffar vid 
uppvaktandet eller under drogpåverkan). Obs: Hos små barn kan traumaspecifika återupprepande handlingar 
förekomma.
(4) intensivt psykiskt 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 själslig 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 att minnas någon viktig del av händelsen.
(4) klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter.
(5) känsla av likgiltighet eller främlingsskap inför andra människor.
(6) begränsade affekter (t ex oförmåga att känna kärlek).
(7) känsla av att sakna framtid (t ex inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, äktenskap, barn eller att få leva 
och åldras som andra).

D. Ihållande symtom av 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) koncentrationssvårigheter.
(4) överdriven vaksamhet.
(5) lättskrämdhet.

E. Störningen (enligt kriterium B, C och D) har varat i mer än en månad.

F. Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga 
avseenden.

                                                


Ur Quick Reference to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV), av 
American Psychiatric Assocation, Washington D. C., 1994, översatt till svenska av Jörgen Herlofson och Mats 
Landqvist, Pilgrim Press, 1995. Kopia från www.krisochtraumacentrum.se.
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Bilaga 2. Informationsbrev till potentiella informanter.

Vill Du öka kunskapen om vad det är som hjälper vid återhämtning från PTSD?

Vi heter Malin Boberg och Anki Mansner och studerar på Psykologprogrammet vid 
Stockholms universitet. Vi är i slutfasen av vår utbildning och på den sista terminen ingår det 
att skriva en psykologexamensuppsats. Vi har kontakt med Kris- och Traumacentrum, 
Danderyds sjukhus som har valt ut Dig och hjälpt oss komma i kontakt med Dig via brev. Vi 
har inte tillgång till Dina personuppgifter eller Dina journaler.

Många som har haft svåra psykiska problem såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
återhämtar sig och lever ett hyggligt liv, vilket inte nödvändigtvis innebär att man är helt fri 
från symtom men att man lärt sig att hantera dem. Det finns idag väldigt få studier som utgår 
från den drabbades perspektiv och upplevelser av orsakerna till återhämtning. Syftet med den 
här studien är just att undersöka vilka faktorer som bidrar till att människor återhämtar sig efter 
trauman. Resultatet av studien är tänkt att bidra till att förbättra bemötandet av människor som 
genomgått trauman av olika slag. Din berättelse kan ge viktig kunskap. Därför vänder vi oss till 
Dig och undrar om Du vill delta i studien genom att låta oss ta del av Din berättelse? 

Vi skulle vilja träffa och intervjua Dig som har varit i kontakt med Kris- och Traumacentrum 
och upplever att Du återhämtat Dig. 

Med återhämtning menar vi främst att:
 Du upplever att Du inte hindras från att leva ett skapligt liv trots att Du tidigare varit 

med om ett eller flera trauman.
 Du själv tycker att Du kunnat gå vidare i ditt liv.
 Du inte har vårdats inom slutenvård under de senaste 6 månaderna.

Vi vill intervjua dig som talar svenska eller engelska. Intervjuns fokus ligger på Dina egna 
tankar om just Din återhämtningsprocess och vad som har hjälpt Dig. Fokus ligger alltså inte på 
de traumatiska händelserna utan på vägen därefter.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Intervjuerna spelas in på ljudband eller DVD och kommer att ta ungefär 60-90 minuter. 
Intervjuerna skrivs ner ord för ord, men känsliga uppgifter såsom namn och platser och andra 
uppgifter som kan härledas till Dig kommer att avidentifieras. Ljudbanden/DVD-skivorna 
raderas efter bearbetning. Vid ett uppföljningsmöte med Din intervjuare kommer Du att få ta 
del av texten och kunna kommentera. Viktigt att veta är också att deltagandet är frivilligt och 
att Du när som helst kan avbryta intervjun. 

Vi tycker att det vore mycket intressant att få ta del av Dina tankar och upplevelser om Din 
återhämtning. Kontakta någon av oss enligt kontaktuppgifter nedan, gärna så snart som möjligt, 
så bokar vi in en tid för intervju. Du är även välkommen att kontakta oss med frågor och 
funderingar. 

Med Vänliga Hälsningar
Malin Boberg och Anki Mansner

(Kontaktinformation till undersöksledarna (namn, mobiltelefonnummer och e-postadress.))
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Bilaga 3. Brev från KTC som bifogats informationsbrevet.

Kris- och Traumacentrum
Datum

Bästa NAMN

För att få bättre kunskap om hur de som har drabbats av svåra trauman återhämtar sig genom 
psykoterapi utförs just nu en intervjustudie av två studenter på Psykologprogrammet vid 
Stockholms Universitet. De har tillfrågat Kris- och Traumacentrum om de kan få komma ut 
med sitt informationsbrev till personer som tidigare behandlats hos oss. De har inte tillgång till 
någon som helst information om Dig utan det är helt upp till Dig att ta kontakt med dem. Då Du 
har haft en behandlingskontakt med mig sänder jag Dig en kopia på deras brev där studien finns 
beskriven. Deltagandet är helt frivilligt och Du bestämmer själv hur och om Du vill ställa upp 
på en intervju. 

Din medverkan kan bidra till att öka förståelsen och kunskapen om hur traumatiserade 
människor kan få hjälp på bästa sätt.

Med vänlig hälsning

BEHANDLARE
YRKE
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Bilaga 4. Formulär för skriftligt samtycke.

Deltagande i intervjuundersökning

Du har via kontakt med Kris- och Traumacentrum, Danderyds sjukhus i 
Stockholm blivit utvald att delta i en intervjustudie. Vi, Malin Boberg och Anki 
Mansner är studenter på psykologprogrammet vid Stockholms universitet. 

Studien utgör vårt examensarbete under handledning av handledare som är leg. 
psykolog. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att 
människor återhämtar sig efter trauman. Resultatet av studien är tänkt att bidra till 
att förbättra bemötandet av människor som genomgått trauman av olika slag.

Intervjuerna spelas in på ljudband eller DVD och kommer att ta ungefär 60-90 
minuter. Intervjuerna kommer därefter att skrivas ner ord för ord. En uppföljning 
kommer att ske då du får läsa igenom utskriften och godkänna den. 
Ljudbanden/DVD skivorna raderas efter bearbetning. Alla uppgifter som 
framkommer i intervjun eller i frågeformulär, kommer att avidentifieras. Endast 
Malin Boberg, Anki Mansner och handledaren har tillgång till inspelningar och 
utskrifter. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du får när du vill avbryta 
din medverkan.

Examensuppsatsen kommer att finnas arkiverad på Stockholms universitet. 
Resultaten av intervjuerna och examensarbetet kan komma att användas i vidare 
forskning och publiceras.

Härmed intygas att undertecknad har tagit del och förstått informationen ovan:

Förnamn:…………………………………………………………………………

Efternamn:………………………………………………………………………...

Ort:………………………………………………………………………………...

Datum:…………………………………………………………………………….

Egenhändig underskrift:………………………………………………………......
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Bilaga 5. Formulär för bakgrundsuppgifter.

Datum:

Plats:

Intervju utförd av:

Informantkod: 

PTSD diagnos: ja / nej

BAKGRUNDSUPPGIFTER
Kön:

Ålder:

Födelseland:

Civilstånd (gift, skild, sambo, ogift, änka/änkling):

Har du några barn? (åldrar):

Bor du tillsammans med någon? (ensam, partner, barn, föräldrar, annan):

Vilken utbildning har du? (grundskola, gymnasium, universitet/högskola):

Vilken är din huvudsysselsättning för närvarande (förvärvsarbetande, vård av eget barn, studier, 
arbetslös, sjukskrivning, förtidspension/motsvarande):

Vilken typ av trauma har du varit med om? (när):

Behandling (när, hur länge, typ av behandling):


