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”Är det vårat hus bomben har träffat?” -  En kvalitativ studie om vuxnas 

krigsupplevelser från barndomen 

Av: Loukris Dawod 

 

Abstract  
The purpose of this study was to illustrate how adult people think that, experiencing a war 

during their childhood has affected their lives. Questions at issue: 1. what does it mean to 

live in a war as a child? 2. How do the respondents think about possible significance of 

experiencing a war in their childhood and how their lives have turned out today? 

The study is performed with a qualitative method of research, based on studies of literature, 

two individual interviews and a group interview. The result is presented on the basis of the 

theoretic perspective-phenomenology. The result connects back to the earlier research 

within the subject field and analyses through crisis theory, coping theory and KASAM. 

The result shows that the respondents live the war within themselves. They still have 

nightmares and flashbacks from the wartime which still torment them. They are using 

different ways of coping to handle that. The study also shows that the respondents have a 

positive self-esteem and a great feeling of compassion towards other people, especially 

towards children who live in war counties. 

Keywords: war, trauma, child, crisis, adult’s memories of war from childhood. 
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1. Inledning 
”Det har gått ett år sen kriget tog slut, men när jag tänker på det känns det som 

om det var igår.” 

”Jag drömmer, och drömmarna handlar alltid om lik. Jag kan inte vara där det är 

mörkt längre. Jag är mycket rädd, och när jag går förbi mina döda vänners hus, 

klarar jag inte av att titta på husen.” 

    Barns citat (Raundalen & Dyregrov, 1994:43) 

Krigets konsekvenser är många och allvarliga. Trots humanitära och materiella förlusterna 

som inträffade vid bland annat första- och andra världskriget fortsätter krig att uppstå i vissa 

länder och sätter sina spår djupt i invånarna som lever under krigsförhållanden. Skador och 

effekter från krig når vuxna som barn. Trots utvecklingen och allmänhetens förståelse av 

barnens rätt till liv som artikel 6 i barnkonventionen handlar om (regeringskansliet, 2008), 

ser vi på media hur barn än idag drabbas av krig. Kriget tränger in i människors liv: det sårar, 

tvingar på flykt och dödar. Att se skadade, höra skottlossning och frukta för sitt eget liv 

förändrar människor. Det kan medföra nya förhållningssätt till krig, död och olika värden i 

tillvaron. Armén och närvaron av vapen påverkar människors attityder. Kriget förändrar och 

sätter spår. Det lämnar märken både inom de människor som tvingas genomleva det och i 

stadsmiljön (Eriksson & Henriksson, 1996). Barn förlorar sina föräldrar, syskon, släktingar, 

vänner, hem och inte minst sin integritet. Skräck, smärta, spänningar, ångest, 

kontaktsvårigheter och koncentrationsstörningar i skola och arbetsliv är problem som barn 

som har levt i krig brottas med till följd av krigshandlingar. Dessa problem behöver förstås 

och erkännas för att kunna hjälpa eller lindra skadorna som kriget medförde dessa barn 

(Raundalen & Dyregrov, 1994). Hur dessa barn, som lever under ständigt rädsla och hot, 

påverkas under och efter kriget är av intresse för allmänheten i stort och för det sociala 

arbetet i synnerhet. 

Intresset för ämnet väcktes inom mig i samband med Gaza-kriget som startades under 

julhelgen 2008/2009. Det uppmärksammades av media både nationellt och internationellt. 

När vapenvila trädde i kraft hade det kostat 1330 personers liv, varav 437 var barn (DN, 

2009). Att se inslag med barn som grät och bad att kriget skulle stoppas, att deras hem hade 

bombats eller att hela familjen har omkommit i explosioner väckte starka känslor inom mig. 

Frågor och tankar tog stor plats av min fridfulla fritid: vad händer efter kriget? Hur kommer 

dessa barn att må efter allt de sett och överlevt? Kommer de att glömma det? Dessa frågor 

blev utgångspunkten för denna studie.  
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Sverige har inte i modern historia fört något krig men här lever ändå många som har utsatts 

för krigsupplevelser. Sverige tar emot flyktingar från länder över hela världen och som blivit 

utsatta för krig (Angel & Hjern, 2004). Förutsättningen för att kunna bemöta och hjälpa 

dessa människor att gå vidare i sitt liv är att lyssna och förstå vad de har gått igenom. Tanken 

är att denna studie ska vara som ett underlag för att öka förståelsen för de vuxna med 

krigsupplevelser under barndomen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem. 

1.1 Förförståelse 

Olsson & Sörensen (2001) hävdar att fördomar är oundvikliga, eftersom vi genom uppfostran 

och socialisation får dem tillsammans med förståelse och självklarheter. Vidare menar han 

att vi tror oss i regel vara fördomsfria och först när vi kommer till insikt om att det inte 

förhåller sig så, uppstår en förförståelse process som kan överbrygga klyftan till det 

främmande. Min förförståelse är att krig är en traumatisk händelse och att olika barn klarar 

upplevelsen av kriget olika, men att alla drabbas av kris. Vissa drabbas hårdare än andra och 

får negativa konsekvenser senare i livet mer än andra. Detta kan bero på vilka förluster 

kriget har medfört för dessa människor, både ekonomiska och humanitära. En annan aspekt 

som kan spela en stor roll är om man har bearbetat krisen under och efter kriget.  Jag känner 

flera som har växt upp under krigsförhållande. Somliga pratar om svårigheterna att leva i 

krig. Många nämner hemska minnen av kriget. Ändå är det personer som är sociala, 

framgångsrika och inte verkar lida av något trauma. Ingen av dem jag känner har nämnt hur 

de mår idag och vilken påverkan har krigsupplevelserna på dem och deras vardag idag. 

Därför blev det av intresse att undersöka det.  

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att belysa hur vuxna upplever att krigsupplevelser under 

barndomen har påverkat deras liv. För att besvara syftet har följande frågeställningar 

sammanställt: 

 Vad innebär det att leva i krig som barn? 

 Hur upplever intervjupersonerna eventuellt samband mellan deras krigsupplevelser 

under barndomen och hur deras liv ser ut idag? 

3. Disposition  
Uppsatsen har delats upp på följande sätt: 

Första delen handlar om tidigare forskning, där jag har granskat och sammanfattat beskriven 

litteratur inom det berörda ämnet. Litteraturen presenteras i tre underdelar. Ena delen 

handlar om de materiella svårigheterna under kriget. Andra delen om barnens situation i krig 

och tredje delen handlar om de psykologiska svårigheterna såsom traumat, stressen och 

Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD). 
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Uppsatsens andra del presenterar relevanta teoretiska perspektiv som används i uppsatsen. 

Tredje delen, metoddelen, inleds med en genomgång av det teoretiska perspektivet 

fenomenologi och hur den används i uppsatsen. Därefter följer en beskrivning av 

forskningsprocessen och tillvägagångssättet.  Validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet 

behandlas i denna del. 

Fjärde delen inleds med kort presentation av intervjupersonerna. Därefter presenteras 

resultatet utifrån det fenomenologiska perspektivet. 

I femte delen återkopplas resultatet till tidigare forskning och analyseras utifrån kristeori, 

copingteori och teorin om känslan av sammanhang, KASAM. 

Sista delen av uppsatsen utgörs av slutdiskussion och förslag till vidare forskning. 

Intervjuguiden presenteras separat i en bilaga. 

Centrala begrepp är trauma, PTSD, kris, krig och kommer att definieras i uppsatsen. 

4. Tidigare forskning 
Den här delen inleds med en definition av krig och en presentation av de materiella 

svårigheterna som kriget innebär. Efter det följer en beskrivning av barns situation i krig, hur 

synen på krigseffekter hos barn har utvecklats genom tiderna och de psykologiska 

svårigheterna som barn i krig utsätts för.  

4.1 Krig 

Krig är användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mår. Krig förs i regel 

mellan stater men också mellan folkgrupper inom samma stat (inbördeskrig eller stamkrig). 

Det totala kriget avser en stats alla civila och militära ansträngningar för att beröva 

motståndaren hans möjligheter till fortsatt strid (Nationalencyklopedin, 2009). Bland de 

kända krigen genom historien kan nämnas första- och andra världskriget (1914-1918, 1939-

1945), finska kriget (1808-1809), Vietnamkriget (1954-1975), Gulfkriget (1990-1991), 

Irakkriget (2003) och senast Gazakriget (2008).  

4.1.1 Krigets vardag 

Bombattacker, massförstörelser, krypskyttar inriktade på civila mål, massmord, systematiska 

massvåldtäkter, massakrer, koncentrationsläger och terrorattacker mot civilbefolkningen är 

några vanliga företeelser som förekommer under krig (Lindholm, 2002). Under ett krig 

förstörs hus och byggnader av granatträffar och beskjutning. Människors livsvillkor förändras 

och individerna påverkas starkt av krigets vardag. Utrustning för att reparera och underhålla 

fastigheter saknas, därför tvingas människorna att bo i och intill förstörelsen. Gator och 

husväggar blir fulla av avtryck och hål efter granater och kulor. Människor flyr och lämnar 
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möblerade hem efter sig. Många tvingas flytta bort från någon stadsdel till annan. Vissa 

områden belägras, vilket innebär att de stängs och alla möjligheter att ta sig in eller ut ur 

området avspärras. Detta medför att kontaktvägar med omvärlden bryts och människorna i 

dessa områden lider av materiell nöd och upplever stark känsla av isolering. Vägspärrar 

mellan olika områden för kontroll av personliga papper är vanliga under krig. Personer 

stoppas och blir stående längre tider för att något dokument saknas, någon regel har ändrats 

eller något annat oförutsägbart har hänt (Eriksson & Henriksson, 1996). 

Under kriget råder en krigsekonomi som innebär att invånarna inte längre kan försörja sig 

själva eftersom de verksamheter som skapat ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen kollapsar. 

Landets inhemska valuta blir ofta helt värdelös och därmed försvinner nationens tillgångar 

liksom privatpersoners besparingar. På grund av att folk förlorar sin lön kan de inte heller 

betala skatter och avgifter som de annars skulle göra. Den ekonomi som dominerar blir svart 

och betalningsmedlet blir starka utländska valutor. Många invånare blir beroende av 

internationella hjälpsändningar för att klara basbehovet och inte svälta ihjäl. Andra har 

släktingar eller vänner utomlands som på olika sätt försöker skicka mat, kontanter och andra 

förnödenheter. Personer som får lön är få och har ofta mycket liten inkomst varför de blir 

tvungna att sälja sina tillhörigheter för att kunna försörja sig (Eriksson & Henriksson, 1996; 

Lindholm, 2002). 

4.1.2 Vatten, el och kommunikation 

Resurser som vatten, elektricitet och gas slås ut i stor utsträckning på grund av att kraftverk, 

anläggningar och ledningar förstörs i krig. Under långa perioder finns det inte rinnande 

vatten eller elektricitet alls i de flesta hem (Aaltonen, 2009), under andra perioder har 

hushållen vatten ett par timmar om dygnet. När folk inte har tillräckligt med vatten tvingas 

de gå och hämta det ur särskilda huvudkranar. Men många gånger är det farligt att hämta 

vatten och måste göras nattetid då det kan vara mindre riskabelt. En del institutioner, 

företag, kaféer och restauranger har egna generatorer som används som reserv, när det inte 

finns elektricitet (Eriksson & Henriksson, 1996). De värmekällor som används under krig är 

gas och ved, men oftast är det brist på bränsle, speciellt under vintern. Folk samlas därför 

där det är varmt; på trånga kaféer, hemma hos bekanta som har gas eller el. I lägenheterna 

stängs oftast alla rum till utom det som används under vintern, där familjen kan sova, ibland 

flera i samma säng för att hålla värmen under natten (a.a). 

På grund av krigets förstörelse slås stora delar av kommunikationsnätet ut. Människor kan 

inte längre nå varandra och tvingas att vänja sig vid en bristande kontakt. Telefonnätet kan 

slås ut i hela stadsdelar. Då det tar tid att bygga upp nätet igen kan människor tvingas leva 

utan telefon i flera år. Befolkningen kan bara ringa inom staden och till vissa delar av landet. 

Vill man ringa utomlands måste samtal beställas på posten. Kommunikationsvägar slås ut 

varför befolkningen tvingas ofta gå till fots, vilket gör att mycket tid går åt till små ärenden 

som att hämta bröd eller lämna meddelande till någon (a.a). 
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4.1.3 Sjukvård och skolgång 

Under krig ökar kraven på sjukvården samtidigt som resurserna minskar. Det råder brist på 

läkare och annan utbildad sjukvårdspersonal. Det blir ont om sjukvårdsmaterial och 

läkemedel.  Internationella hjälporganisationer skänker och transporterar in material åt 

sjukvåden men många gånger är dessa verkningslösa och gamla eftersom kvaliteten inte är 

tolererbar. Dagligen tillkommer nya patienter som har skadats vid attacker till sjukhus. Vid 

stora katastrofer blir sjukhusen snabbt överbelastade och ett fåtal allvarligt skadade 

evakueras till andra länder. Kriget utgör en stor påfrestning på människors fysiska och 

psykiska hälsa. Människors hälsa försämras på grund av de svåra livsvillkoren. Många är 

undernärda och nästan alla lider av näringsbrist som orsakas av bristen på färska grönsaker 

och frukt. Mat och dricksvatten är ofta av dålig kvalitet och livsmedel blir fort skämda då 

elbristen begränsar förvaring i kylskåp. Vatten, tvål och desinfektionsmedel saknas i 

tillräckliga mängder för att upprätthålla en god hygien. Människorna är därför extra 

mottagliga för olika typer av sjukdomar och infektioner sprids lätt (Eriksson & Henriksson, 

1996). 

Skolor och universitet drabbas också av krigets förstörelse när dessa blir direkta mål för 

granatattacker och beskjutning. Resurser att reparera skadorna saknas. En del skolor 

används som temporära flyktingförläggningar vid behov. Skolmaterial som böcker, papper, 

pennor och kritor kan saknas vilket försvårar skolundervisningen. Under de värsta 

perioderna av granatbeskjutning tvingas skolorna stänga därför att man inte vågar samla 

barnen där. Då kan undervisning ske i lägenheter och skyddsrum istället för små elevgrupper 

(Eriksson & Henriksson, 1996; Machel, 2001). I boken Trauma Interventions in War and 

Peace (2003) betonas vikten av skolans roll. Den funktion skolan får för barn som är utsatta 

för krig är terapeutisk i den bemärkelsen att barn får bearbeta sina upplevelser samtidigt 

som de upprätthåller en kontinuitet i vardagen (Green, 2003). 

4.2 Barn i krig 

4.2.1 Levnadsvillkor 

Krig förstör både barnets primära och sekundära miljö. Stängda skolor, försämrat hälso- och 

näringstillstånd, brist på mat och sjukdomar av förorenat vatten är typiska exempel på 

sekundära påverkningar. Att barn tvingas lämna sin hemort, förlora sitt hem och att familjen 

inte är i stånd att ge barnen det skydd som de behöver är av den primära arten av 

förstörelser som orsakas av krig (Raundalen & Dyregrov, 1994). Barnen befinner sig i en 

ständig skräck för att deras eget hem skulle rasa samman över dem och döda dem. Många 

barn tvingas lämna sina hem på grund av gevären, granaterna och bomberna. De tillbringer 

långa tidsträckor i mörka källare och fuktiga skyddsrum, medan deras hemstad sprängs i 

spillror. Separationer mellan familjemedlemmarna är också vanligt förekommande i krig. 

Detta kan ge upphov till svåra efterverkningar om den äger rum i en mycket farlig situation, 

där man löper en allvarlig risk att aldrig få träffa varandra igen (Machel, 2001). 
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Krig leder inte automatiskt till aggressioner och våldsbeteende hos barn och unga, enligt 

Raundalen och Dyregrov. Allt kommer an på hur de blir omhändertagna under och efter 

kriget. Minnena av krigets fasor lagras i barnens minne i form av ångest och spänningar flera 

år efter kriget och många sitter fast i minnena av hur det var när bomberna föll (Raundalen 

& Dyregrov, 1994; Kristal-Andersson, 2001). 

4.2.2 Hemmet/familjens roll 

I boken barn och familjer i krig (1994) skriver författarna att en familj består av nära 

relationer och ett hem är en uppväxtmiljö. Om barn fortsätter att bevara positiva bindningar 

till sina familjer och även till fler personer i sin omgivning kan de fungera relativt normalt 

under en viss tid. Det krävs dock att föräldrarna representerar stabilitet, kontinuitet och 

fasta roller för barnen för att trygghet hos barnen ska uppnås. Det vanligt förekommande 

under krigssituation är att kommunikationen minskar eller ibland upphör mellan 

familjemedlemmarna när familjen drabbas eller plågas av trauman. Eftersom 

familjemedlemmarna saknar förmågan att öppna sig och berätta om sina tankar och känslor, 

förmår de inte att stötta varandra heller. Den vanliga reaktionen blir att inte prata om sin 

ångest och att stötta bort varandra för att man har nog med sina egna bekymmer 

(Raundalen & Dyregrov, 1994). Barn har svårt att prata om sin sorg med föräldrar som kan 

vara fulla av hat och aggressivitet. Men det kan finnas andra orsaker med att barn inte 

berättar för sina föräldrar om sina traumatiska upplevelser som att skydda dem. Studier 

gjorda av Rädda Barnen, visar att barn inte står ut med att föräldrarna blir ledsna eller 

upprörda och kan inte hantera föräldrarnas ångest och orolighet för sina barn. Samma 

studier visar att om familjemedlemmarna kan tala med varandra kan det hjälpa till att 

minska effekterna av krigstrauman och bidra till bearbetning av trauma (a.a). 

Straume (2007) hävdar att händelser som utsätter barn och unga för livsfara eller som 

medför förlust av nära omsorgspersoner påverkar alla områden av barnens eller ungas liv. 

Barn är beroende av vuxenstöd, omsorg och vägledning efter sådana dramatiska händelser 

för att de ska kunna klara av och integrera händelsen. Men oftast är föräldrarna också hårt 

drabbade och känner sig hjälplösa och osäkra på hur de på bästa sätt kan hjälpa sina barn. 

Straume menar att efter en dramatisk händelse som drabbar hela familjen kan många 

föräldrar blir osäkra i sina roller. De är själva drabbade, känner sig stressade och hjälplösa då 

de ska klara sina egna trauman och samtidigt fungera som föräldrar. Föräldrarna kan bli mer 

passiva utan stimulerande krav eller dagliga uppgifter speciellt under vistelsen i skyddsrum 

eller i flyktingläger. (Raundalen & Dyregrov, 1994). Föräldrarnas omsorg av sina barn 

förändras, såsom regler och rutiner för vardagliga aktiviteter som exempelvis sänggående 

och läxläsning. På grund av krigssituationen reduceras utrymmet i form av tid, plats och ork 

för sådan omsorg. Normerna förändras. Det som tidigare inte var empatiskt, förbjudet och 

illegalt förblir normen. Barnen lever då under ett dubbelt hot, både psykiskt och fysiskt, 

varför risken är stor att barnens livssyn blir förvrängd och att de uppfostras till våld (Lööf, 

1995).  
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4.2.3 Stress 

Enligt en studie som gjordes om barns tankar om livet och föräldrar har barn uttryckt att: att 

ha bra föräldrar innebär att kunna tala om allt med sina föräldrar, att ha roligt tillsammans, 

att få stöd och hjälp och att föräldrarna kan sätta lagom gränser (Hartman & Torstenson, 

2007). Det man gör tillsammans i familjen har stor betydelse och innefattar platser som man 

då upplever tillsammans. Det ger nya erfarenheter att ställa mot de tidigare. På det här viset 

laddas platser med betydelse och blir något man bär med sig som inre rum. Förändringar i 

familjebilden väcker oro bland barnen. Förändring i familjer kan ske på olika sätt: genom 

skilsmässa, nära angöriga dör eller blir allvarligt sjuka, nya halvsyskon flyttar in till familjen 

eller flyttar hemifrån, krigshändelser, ekonomiska förändringar och andra yttre händelse. 

Oftast kan barn själva inte påverka förändringen men förändring och kris har samma 

innebörd, en avförande vändning i livet och den väcker oro och stress (a.a). Yule hävdar att 

studier talat för att ju fler händelser relaterade till krig som ett barn utsätts för desto större 

stress uppvisar barnet (Green, 2003). Andra studier har, enligt Straume, visat att barn och 

unga lär sig att hantera stress och svåra utmaningar genom att observera, lyssna till och 

interagera med jämnåriga i samma situation. De känner sig inte lika ensamma om att ha det 

besvärligt. När de får dela sina upplevelser med andra, normaliseras deras tankar och 

reaktioner (Straume, 2007). Upplevelserna av kriget tvingar barnet till ett hanterande av 

extremt farofyllda och ångestväckande situationer. Barn hanterar sådana erfarenheter på 

olika sätt beroende på ålder, kön, grad av personlig utveckling, kulturell bakgrund och 

tillgång till socialt stöd (Machel, 2001). Ett sätt är närhet till skyddande vuxna, att barnet 

söker trygghet och skydd hos de vuxna omkring sig. Annat sätt är att barnet använder sig av 

olika kognitiva modeller för att förklara det som sker för sig själv. Vid situationer där vuxna 

inte förmår att kontrollera händelserna och där barn upplever att så är fallet leder till att 

barnets utveckling hämmas. (Lööf, 1995; Machel, 2001).  

Isaksson (1993) tar upp, i jämlikhet med andra författare, de negativa effekterna med kriget. 

Men menar att det kan också ha en positiv effekt som att människor svetsas samman, 

familjen kommer närmare varandra, solidaritetsband knyts och att folk upptäcker att de har 

resurser och vilja som de inte trodde att de besatt. Raundalen & Dyregrov (1994) hävdar 

också att det uppstår en stark utveckling av ömsesidig empati och solidaritet inom familjen 

och mellan familjer från samma område som lider tillsammans och att det kan skydda mot 

trauman.  
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4.2.4 Historisk utveckling av synen på krigseffekter på barn  

Nedanstående utdrag citeras från boken ”Barn och familjer i krig” av Raundalen och 

Dyregrov (1994) och visar forskningsresultats utveckling på krigseffekter på barn från att i 

början betraktades verkningarna av kriget som sekundära och det enskilda barnet hamnade i 

bakgrunden, till att senaste studierna fokuserar på hur det enskilda barnet psykisk påverkas 

av traumatiska händelser med starka sinnesintryck och fara för liv och hälsa. 

1943 publicerades boken ”War and Children” av Anna Freud och Dorothy Burlingham om 

krigets verkningar på barnen där författarna hävdade att:  

”Krig har uppenbarligen inte någon signifikant inverkan på barn, så länge det 

endast hotar deras liv, försämrar deras materiella standard eller skär ned deras 

mattransoner. Däremot får kriget en oerhörd signifikant i det ögonblick 

familjelivet ödeläggs och barnets emotionella bindningar till familjen rycks upp 

med rötterna.” 

1948 sammanfattade Pfister sina studier av barn i krig med följande: 

”Hos barn under skolåldern medför krig eller rädsla normalt inga grava 

störningar, såvida barnen inte separeras från modern eller någon annan 

närstående person, eller såvida inte modern eller den andra personen varit 

oförmögen att kompensera choken genom extra omsorg. Om barnen däremot 

separerats från sin mor eller fostermor, och framför allt, om modern dött eller på 

annat sätt berövats dem, är det vanligt med svåra psykiska störningar, främst i 

form av sängvätning, trotsig tystnad och extrem skygghet. Det samma gäller 

även för skolbarn och tonåringar.” 

1968 beskrev Fraser i sin bok ”Children in Conflicts” reaktioner från barn, under 

oroligheterna i Belfast , som  

”bestod av hysteri, okontrollerad gråt, sömnstörningar, en allmänt förhöjd 

ångestnivå, emotionell obalans samt andra vanliga symtom bland barn 

ikonfliktområden. Hän säger vidare att långtidseffekter förekom tämligen sällan, 

men att några av barnen uppvisade patologisk ångest (fobier) under lång tid 

efter att händelserna ägt rum.” 

1989 gjordes studie av Chimienti, Nasr och Khalifeh som belyste barnens emotionella och 

sociala utveckling under kriget i Libanon: 

”76% av barnen lider av ångest. De vanligaste reaktionerna bestod av 

känslomässigt beroende, gråt, upprördhet och psyksikt utagerande. Andra 

problem var undandragande, mardrömmar, hyperaktivitet, nervösa ryckningar 

samt koncentrationssvårigheter.” 
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1990 har Stuvland besrivit symtom på posttraumatiska stresstörningar hos många av 

de mocambikiska barnen: 

”Olika former av så kallade återupplevande av trauman förekom hos mer än 

hälften av de barn som studerades. Det rapporterades också att majoriteten av 

barnen visade prov på undvikandebeteende när något påminde dem om 

våldsamma upplevelser. Andra vanliga problem var sömnstörningar och 

koncentrationssvårigheter.” 

1991 och 1992 genomförde Raundalen och Dyregrov studier Gulfkrigets verkningar på 

barnen i Irak där resultaten visade att: 

”De studerade barnen var starkt påverkade av sina upplevelser från kriget. 

Majoriteten plågades av ångest, påträngande tankar och minnesbilder av 

våldsamma händelser i samband med bombningen och flyganfallen. Tre av fyra 

barn rapporterade att de kände sig ledsna och lyckliga. Aggressivitet och 

irritabilitet var också vanligt förekommande.” 

4.3 Trauma 

Ett trauma definieras som en upplevelse som ligger utanför det individen normalt är 

förberedd på - även vid krigstillstånd – och som därför överväldigar vederbörande 

(Raundalen & Dyregrov, 1994:54). Med trauma menas den splittring och det sammanbrott 

som sker inom en när man plötsligt upplever händelser som är alldeles för starka för att 

kunna hanteras eller integreras på vanliga sätt. Att på nära håll uppleva en katastrof innebär 

ett hot och ett trauma: alltifrån den personliga katastrofen, som den plötsliga förlusten av en 

nära anhörig utgör till mass-skadesituationen med många döda och svårt lemlästade till 

exempel i koncentrationsläger, vid tortyr eller under krig (Lundin, 1992). Det kan handla om 

upplevelsen av att själv vara på väg att dö, att se andra dö eller bli svårt skadade. Det kan 

handla om att ha upplevt en stark känsla av hjälplöshet, att ha upplevt en situation där man 

varit helt oförmögen att göra något över huvud taget. Det är den känslan som gör att både 

barn och vuxna försöker att undvika att bli påminda om händelsen, undvika allt som hör 

samman med den. Eftersom upplevelsen inte kan integreras i psyket finns den kvar fast 

splittrad i sina olika beståndsdelar och obearbetad. Därför kan minnen från den ursprungliga 

händelsen och upplevelsen av den komma tillbaka helt utan förvarning när som helst 

(Aaltonen, 2009). Det kan vara en scen i en film, det kan vara en lukt i en affär, det kan vara 

ett högt, plötsligt ljud som på något sätt associeras med själva händelsen. Efter traumat 

befinner kroppen ofta sig i ett konstant spänningstillstånd, vilket skapar stor trötthet hos 

den drabbade. På så sätt fortsätter också traumat som ett pågående nu eftersom den är inte 

bearbetat och integrerat (Gyllenswärd, 2007).  

Vanliga reaktioner efter trauma är återkommande tankar kring händelsen. Det vill säga man 

återvänder ofrivilligt i tankarna till katastrofen om och om igen. En återupprepning som den 
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drabbade försöker värja sig mot, vilket tar oerhört mycket psykisk energi. Tillsammans med 

dessa återupprepningar finns ofta starka känslor av utsatthet, sårbarhet, rädsla och ångest 

som kan leda till sömnstörningar. Andra vanliga reaktioner på trauma är skuldkänslor, ilska, 

nedstämdhet, olika psykosomatiska reaktioner och koncentrationssvårigheter. 

Omständigheter för att traumatiska händelser ska fastna eller inte är: hur händelsen såg ut 

och vad barnet upplevde, barnets ålder, vilket stöd barnet får, tidigare eventuella trauman, 

grad av hot mot den egna personen, grad av förlust, förmågan att bearbeta etcetera (a.a). 

Barn påverkas starkt av vad de ser, hör, berör, vilka lukt de upplever. Barnen minns tydligt 

vad de såg, hörde, kände, luktade eller smakade när den traumatiska händelsen inträffade. 

En lukt eller ett ljud som påminner om situationen kan efteråt framkalla ångestreaktioner 

hos barnen. Dessa starka sinnesintryck återverkar på i stort sett barnets hela psykiska 

funktion (Raundalen & Dyregrov, 1994). Fahrman betonar i sin bok ”barn i kris” (1993) att 

det inte är bra för någon, varken för ett barn eller för en vuxen, att under en längre tid må 

psykiskt dåligt utan att få hjälp. Är man ung och deprimerad och inte får hjälp med att 

bearbeta depressionen finns det en risk för återkommande depressioner som vuxen. Hon 

menar att ju mindre man är och hamnar i en depression, desto allvarligare är det.  

Lundequist (1995) menar att den basala tilliten till föräldrarna och världen skadas i samband 

med trauma. Barnet försätts i ett permanent tillstånd av inre spänning och förhöjd 

vaksamhet. Spänningen försvårar upprätthållandet av en fysiologisk jämvikt som är 

nödvändig för uppmärksamhet och engagemang i omvärlden. På grund av det utvecklas 

kroppsliga symtom hos barnet som att barnet regredierar i relationen till föräldrarna, blir 

mer beroende av dem för att upprätthålla sin jämvikt. Detta medför i sin tur att 

internaliseringsprocessen, utveckling av symboliserings- och lekförmåga försvåras. 

Lundequist hävdar att somliga barn har en god förmåga att skydda sig mot kraftiga 

sinnesintryck. Andra är ömtåligare och kan ha en överkänslighet i en eller flera 

sinnesmodaliteter och/eller har stora svårigheter att hantera inre spänning. Denna grupp blir 

därför mer sårbara och mottagliga för traumatisk påverkan och mer beroende av att 

mamman har en god förmåga till omhändertagande. Barns reaktion på trauma kan se olika 

ut från barn till barn. En del stannar upp och blir passiva i påfrestande situationer. De 

föredrar invanda situationer, undviker nya stimuli och har en stark tendens att begränsa sin 

tillvaro för att undvika nya upplevelser som de inte kan kontrollera. Andra barn reagerar 

med farighet och rastlöshet. När de är oroade kan de inte stanna upp och har svårt att ta 

emot tröst och kan därför verka självständiga och säkra (Lundequist, 1995; Lundin, 1992).  

Lundin (1992) hävdar att psykiskt trauma under barndomen har uppfattats som en 

avgörande orsaksfaktor för att en rad allvarliga psykiska störningar skall kunna utvecklas 

både under barndomen och senare i vuxenlivet. Traumatiska upplevelser under barndomen 

synes kunna öka sårbarheten för akuta traumatiska neuroser hos den vuxne. Men traumat är 

inte det enda orsak till psykiskpatologis utveckling, utan biologiska och sociala förhållanden 
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är av betydelse för huruvida traumat kommer att leda till framtida psykiska besvär. 

Lundequist (1995) menar att allvarliga posttraumatiska reaktioner kan förebyggas med 

omedelbar tröst och hjälp från en medkännande förälder. Men många gånger är föräldrarna 

överväldigade på grund av egna svåra upplevelser och en pressad situation och kan därför 

inte ge denna tröst till barnet. Andra gånger förstärker föräldrarna barnets symtom genom 

ängsligt överbeskydd som förmedlar ett budskap för barnet om att han/hon är i fara. Miljön 

som familjen lever i kan vara av avgörande betydelse. Att efter en traumatisk upplevelse leva 

kvar i en otrygg och hotfull omgivning gör det svårt för föräldrarna att skapa den trygghet 

som barnet behöver (Lundequist, 1995; Fahrman, 1993). Efter traumat uppträder en rad inre 

reaktioner, vars effekter kan kvarstå under många år eller till och med livet ut. Reaktionerna 

har delats in i fyra kategorier: starka synminnen eller andra upprepade perceptuella intryck, 

repetitionsbeteende, traumaspecifik ångest och förändringar i attityden till andra människor, 

livet och framtiden (Raundalen & Dyregrov, 1994).  

4.4 Posttraumatisk Stressyndrom (PTSD) 

Undersökningar har visat att en hög grad av utsatthet för traumatiska händelser kan ge 

upphov till Posttraumatiskt stressyndrom (King, King, Keane, Foy and Fairban, 1999). Risken 

att offret drabbas av Posttraumatiskt stressyndrom ökar när våldet är inriktat direkt mot 

offret. Många forskare menar att betydligt fler än 50 procent, eventuellt ända upp till 90 

procent, av dem som utsätts för tortyr kommer att drabbas av posttraumatiskt 

stressyndrom. Christianson (1996) refererar till McFarlene och Raphael som påvisar att det 

är avgörande hur tidigare traumatiska upplevelser har bearbetats. Om traumat är väl 

bearbetat är risken mindre att personen utvecklar syndromet jämfört med andra som inte 

har gjort denna bearbetning. Christianson redogör för att det finns andra riskfaktorer som 

gör att man utvecklar posttraumatiskt syndrom bland annat otrygg barndom, problem i 

vuxenlivet, tidigare psykiska problem och psykosomatisk problematik. Enligt Lundequist 

(1995) utvecklas posttraumatiska symtom hos barn när en mycket hotande eller 

överväldigande upplevelse översvämmar barnet, som det sedan reflexivt skyddar sig mot 

genom psykisk avvärjning. Traumat ger upphov till ett minne av en mycket plågsam upplevt 

ögonblick, i vilken alla de ingående upplevelserna kopplas samman med det intensiva 

obehaget. Lundequist utgår från sina egna erfarenheter och litteraturens om att det inte går 

att göra en klar distinktion mellan effekterna av ett enstaka allvarligt trauma och trauma 

som upprepats under en längre period. Barnet kopplar samman alla upplevelser som väcker 

den ursprungliga känslan med traumat. Det kan gälla många olika upplevelser, framför allt 

sådant som är nytt och obekant (Angel & Hjern, 2004). Enligt det diagnostiska systemet 

DSM-IV används begreppet Posttraumatiskt Stressyndrom för den problematik människor 

ibland utvecklar efter extremt påfrestande och livshotande händelser. Syndromet 

diagnostiseras enligt DSM-IV (Weisaeth, 1997) utifrån vissa kriterier (se bilaga 2). 
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5. Teoretiska perspektiv 

5.1 Kristeori 

Cullberg hävdar att ”ett psykiskt kristillstånd kan befinna sig i då man råkat in i en sådan 

livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att 

man skall förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen” (Cullberg, 2006:19). En kris 

är när man inte förstår vad som händer och när man inte har erfarenhet av det som händer. 

En händelse som individen varken kan hantera eller fly ifrån. Krisen kännetecknas av att den 

uppstår vid situationer som innebär förlust eller hot om förlust av något slag, och medför att 

individens självkänslighet och identitet hotas. Detta på grund av att personen inte vill be 

någon om hjälp och ändå är rädd att inte klarar sig själv (a.a). 

Cullberg menar att psykiska kriser innebär upplevelser av övergivenhet, självförkastelse och 

kaos, och att den traumatiska krisens förlopp kan delas in i fyra faser: chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. (Cullberg, 2006; Schulman, 

2000). 

 

- Chockfasen kan vara från ett kort ögonblick till några dygn, och under den här fasen 

försöker individen att hålla verkligheten ifrån sig. Personen kan ha svårt att minnas 

vad som sagts eller skett efteråt. Uppträdandet kan variera sig från person till person, 

vissa uppträder starkt avvikande som exempelvis att skrika eller riva sina kläder, 

andra säger en mening om och om igen och vissa andra ligger tyst och rörlig. Dock 

finns det kriser som börjar så stegvis att ingen chockfas kan märkas.  

- Reaktionsfasen börjar då den drabbade börjar öppna ögonen för det som har skett 

eller det som ska ske, efter att tidigare försökt att blunda för och komma ifrån det 

som hände. Upprepning av frågan varför är vanligt förekommande eller att man 

klagar på att det är absurt och orättvist att det skulle ”drabba just mig”. Det är också 

möjligt att den drabbade omedvetet förnekar verkligheten under denna fas. . Lite 

senare när chocken släpper kan reaktionerna som kommer kännas överväldigande 

och då kan den drabbade känna ett stort behov av stöd. Erfarenheten har emellertid 

visat att många drabbade, trots detta behov av psykologiskt stöd, inte själva söker 

hjälp. 

- Bearbetningsfasen inträder när den drabbade börjar lämna det akuta skedet. 

Längden på denna fas är beroende på den inre och yttre betydelsen av traumat för 

individen och kan vara under kanske ett halvt eller ett år efter traumat. Personen 

börjar vända sig mot framtiden, de symtom som inträdde under chock- och 

rektionsfasen avtar stegvis, gamla aktiviteter återupptas och nya erfarenheter börjar 

tas emot. Kännetecken för den här fasen är att personen sorterar sina känslor, har 

framåt blickande, sörjer det inträffade, har erfarenhet som har skapats av bilder och 
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minnen som används emellanåt. Personen börjar omvärdera livet, tillvaron och 

relationer till andra.  

- Nyorienteringsfasen har inte någon avslutning eftersom individen lever med det 

förgångna som ett ärr som alltid kommer att finnas men som inte behöver hindra 

livskontakten. Nya intressen och nya relationer kommer istället, den drabbades 

självkänsla har återupprättats och de svikna förhoppningarna har bearbetats. 

Misslyckad bearbetning kan resultera på bitterhet, utanförskap och psykisk sjukdom.  

 

De livssituationer som kan utlösa kristillstånd kan principiellt vara av två slag: för det första, 

handlar det om plötsliga och oväntade svåra yttre påfrestningar som innebär ett hot mot ens 

fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller mot ens grundläggande möjligheter till 

tillfredställelse i tillvaron. Dessa kallas traumatiska kriser. Krigschocken, som tillhör de yttre 

katastrofer, är en välkänd reaktion på en överväldigande upplevelse av dödsfruktan, 

hjälplöshet och kaos. Den medför häftiga ångestreaktioner med sömnrubbningar, 

psykosomatiska symtom, gråtattacker mm. Den brutala upplevelsen av att livet faktiskt är 

utan garantier, att man är totalt utsatt, att kaos kan inträffa utan att en gudomlig eller 

samhällelig rättvisa styr att till det bästa är något som utmanar människors hela livshållning 

och livsförtröstan (Cullberg, 2006). Den andra krisen kallas för utvecklingskriser eller 

livskriser och utlöses av sådana yttre händelser som kan tillhöra det normala livet. Enligt 

Cullberg innebär livskriser och traumatiska kriser en förutsättning för mänsklig utveckling 

och mognad. Det kan innebära ökad styrka, motståndskraft men också ökad kunskap om 

livets förutsättningar och om egna och andras resurser och begränsningar. Hur den 

traumatiska krisen förlöper beror på den åldersfas som vederbörande befinner sig i, vilken 

roll det skedda kommer att spela i familjen samt hur den sociala situationen ser ut (Cullberg, 

2003; Schulman, 2000:8).  

5.2 Copingteori 

Med coping menas själva agerandet för att bemästra en stressande situation. Brattberg 

refererar till Folkman och Lazarus definition av coping att det ”innebär kognitiva och 

beteendemässiga ansträngningar för att hantera yttre och inre krav som överstiger 

individens förmåga” (Brattberg, 2008:36). Coping sker genom att man påverkar, förändrar 

eller anpassar omgivningen och sitt eget sätt att tolka och reagera på det som har hänt eller 

händer. Brattberg menar att en lyckad copingprocess ökar individens självtillit, vilket i sin tur 

ökar hennes förmåga att motstå eller lösa framtida kriser. Brattberg menar vidare att det är 

coping som avgör om en påfrestande händelse kommer att leda till ångest, depression 

och/eller psykosomatiska symtom eller till mänsklig växt och mognad (a.a).  

Copingstrategier är beteckning på de åtgärder som en person vidtar för att hantera en svår 

situation. De syftar till att förändra själva situationen, att förändra uppfattningen om 

situationen eller att kontrollera stressande känslor. Det finns ingen copingstrategi som 
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fungerar i alla situationer. Människor använder sig av en mängd olika copingstrategier i olika 

händelser (Brattberg, 2008; Währborg, 2002). Enligt Brattberg finns det tre typer av 

copingstrategier: Problemfokuserad coping, känslofokuserad coping och 

undvikandestrategier. Problemfokuserad coping är uppgifts- och målorienterad och innebär 

att individen upplever att det går att ändra situationen eller undanröja hotet. Genom 

kognitivt handlande tar individen itu med problemet och söker nya sätt att hantera 

situationen på. Exempel på problemfokuserad coping är att konfrontera, försöka förändra 

situationen, planera, fatta beslut, söka socialt stöd och lösa konflikter. Känslofokuserad 

coping handlar om att ta hand om egna känslor, inre problem. Med ett kognitivt handlande 

försöker personen förändra upplevelsen av situationen utan att den objektiva situationen 

förändras. Det innebär att hitta positiva aspekter i negativa händelser. Ett sätt kan vara att 

man försöker distrahera sig från stressituationen eller att omvärdera stressorns betydelse 

(Währborg, 2002).  Exempel på känslofokuserade copingstrategier är förlåtelse, hantering 

och kontroll av känslor, acceptans och positiv omtolkning. Undvikande strategier innebär att 

individen kan vara förnekande, undvikande eller distanserande inför problem. Detta sker 

genom att individen flyr in i arbete, missbruk, träna hårt eller på andra sätt undvika att möta 

problem. Undvikande strategi fungerar bättre på kort sikt än på lång sikt och i okontrollerade 

situationer där denna strategi oftast leder till en ökad stress vilket i sin tur leder till en sämre 

hälsa hos individen. (Brattberg, 2008). 

Brattberg beskriver att aktiv coping som sker medvetet och aktivt är konstruktiv eftersom 

den utmärks av problemlösning, positiv tänkande och framåtinriktat beteende. 

Problemfokuserad och känslofokuserad coping hör till aktiv coping. Passiv coping som 

utmärks i undvikande strategier och är omedvetet och destruktiv eftersom individen minskar 

sin ansträngning att hantera den stressande händelsen, försöker att undvika stressor, 

regredigera, älta och ägnar sig åt självanklagelser eller missbruk (a.a). Kriget är ett trauma 

som framkallar kris och stress (Straume, 2007; Lundin, 1992; Lundequist, 1995). Vilken 

copingstrategi använde intervju personerna under och efter kriget presenteras i analysdelen.  

5.3 Känslan av sammanhang 

Antonovskys definition av KASAM är följande: 

”känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av 

tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 

är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att 

man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, 

och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang.”(Antonovsky,2005:43) 
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Antonovsky hävdar att känslan av sammanhang (KASAM) är en mycket viktig faktor 

bakom upprätthållandet av ens position på kontinuet hälsa-ohälsa och att KASAM 

bygger på tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig inte som 

kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig. Har man hög KASAM upplevs 

händelserna i livet som utmaningar som man kan möta och kan handskas med. Detta 

innebär att individen har en förmåga att bedöma verkligheten, och när 

överraskningar sker åtminstone kan förklara och ordna dem. En person med hög 

känsla av begriplighet förväntar sig också att framtida stimuli kommer att vara 

förutsägbara och om så inte skulle vara fallet kommer de på ett eller annat sätt att 

kunna förklaras (Antonovsky, 2005). 

 Hanterbarhet innebär den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens 

förfogande som man kan använda sig av när man möter livets skeenden. Resurserna 

kan till exempel vara familj, vänner, samhälle, högre makt eller en läkare. I 

hanterbarhet ingår känslan av att man på egen hand, eller med andras hjälp kan klara 

av alla de krav och svåra händelser som man möter i livet. Har man hög känsla av 

hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer för omständigheterna 

eller tycka att livet är orättvist. Man tänker istället att olyckliga saker händer i livet, 

men när så sker kommer man att kunna reda sig och inte sörja för alltid.  

 Meningsfullhet innebär att vara delaktig och medverkande i de processer som skapar 

ens öde och ens dagliga erfarenheter. Att man känner att livet har en känslomässig 

innebörd ,att åtminstone en del av de problem och de krav som livet ställer en inför 

är värda att investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar 

att ”välkomna”, snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan. (Antonovsky, 

1991). En stark upplevelse av meningsfullhet skapar i människan en känslomässig 

grund som lockar fram engagemang, livsglädje och ger mål att sträva mot även när 

livet tar oönskade vändningar. (Antonovsky, 2005) .  

Antonovsky menar att det finns ett dynamiskt samband mellan komponenterna i 

KASAM. När man ställs inför olika krav så krävs det en klar bild av vari dessa krav 

består för att man skall kunna uppleva sig ha resurser att klara av dem. Och om man 

verkligen är engagerad och tror att man förstår de problem som man ställs inför, 

kommer det att finnas en stark motivation att söka efter resurser. Utan sådan 

motivation slutar man att reagera på stimuli och världen blir obegriplig och därmed 

drivs man inte till att söka resurser. Engagemanget utlöses genom meningsfullhet och 

man kommer med sin motivering att vara delaktig i att söka efter resurserna eller inte. 

(Antonovsky, 2005). Upplevelser av förutsägbarhet lägger grunden för komponenten 
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begriplighet, en bra belastningsbalans lägger grunden för komponenten hanterbarhet 

och delaktighet i resultatet lägger grunden för komponenten meningsfullhet. 

Antonovsky studerade stressfaktorer och olika bemästringsstrategier (coping), och 

kom fram till att kaos och stress är naturliga tillstånd och menade att man kan se hälsa 

som ett relativt begrepp i ett kontinuum och att det är mer centralt att ställa frågan 

om vad som orsakar hälsa (salutogenes) än vad som orsakar sjukdom (patogenes). 

Antonovksy hävdar att känsla av sammanhang kan utvecklas i barndomen som en följd 

av barns livserfarenheter i det ständiga flödet av stressupplevelser. Han ser förändring 

och problem som normala företeelser i tillvaron. Barnets successivt utvecklade 

uppfattning om den sociala världens relativa stabilitet, byggs upp genom erfarenheter 

av ordning och förutsägbarhet och gör tillvaron begriplig. Att barnet får uppleva 

erfarenhet av delaktighet och medbestämmande som får positiv respons bygger upp 

meningsfullheten hos individen medan en känsla av hanterbarhet byggs upp av rimlig 

belastning på barn i deras samspel med omgivningen (Lindström, 1998). Hur barns 

belastning ser ut när de lever i krig och vilken delaktighet de får, kommer att tas upp i 

analysdelen för att undersöka vad det kan ha för konsekvenser. 

6. Metod 

6.1 Det fenomenologiska perspektivet 

Fenomenologin grundades som filosofi av Husserl i början på 1900-talet och har 

vidareutvecklats av bl a Sartre. Fenomenologin syftar till att beskriva människors upplevelse 

av fenomen. Tyngdpunkten enligt detta perspektiv ligger på beskrivning snarare än 

förklaring eller analysering. Det viktiga är att beskriva det givna så exakt och fullständigt som 

möjligt, utan hänsyn tagen till upplevelsens ursprung eller orsak. Man låter bli att fälla något 

omdöme om existensen eller icke-existensen av en upplevelses innehåll och försöker istället 

sätta den vardagliga förståelsen av och den vetenskapliga förkunskapen om fenomenet inom 

parantes för att komma fram till en förutsättningslös beskrivning av fenomenets väsen. 

Detta kallas för fenomenologisk redaktion och förutsätter inte en absolut frånvaro av 

förutfattade meningar utan snarare att man kritiskt analyserar sina förutfattade meningar. 

(Kvale, 1997). Fenomenologisk reduktion innebär att den kvalitativa forskningen har unika 

möjligheter att få beskrivningar av intervjupersoners upplevda vardagsvärld, livsvärld, 

genom intervjuerna. Livsvärlden är den värld sådan den träffas på i vardagslivet och erbjuds 

som en direkt och omedelbar upplevelse, oberoende av eller före några förklaringar. 

Fenomenologin studerar det subjektiva uttrycket för en persons upplevelser och 

erfarenheter, vilka skapar mening i hennes/hans livsvärld. (Olsson & Sörensen, 2001). 

 Kvale (1997) refererar till Taylor och Bogdan som hävdar att utifrån fenomenologin söker 

man förstå de sociala fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv, beskriver världen 
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sådan den upplevs av subjekten och förutsätter att den relevanta verkligheten är vad 

människor uppfattar att den är. Därför är det viktigt att beskriva både det som framträder 

och det sätt på vilket det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, 

försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetanden, förstå den 

kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit.  

Inom kvalitativ forskning har det fenomenologiska förhållningssättet länge varit det 

dominerande. Ett fenomenologiskt perspektiv innebär en koncentrering på 

intervjupersonens livsvärld, att man är öppen för dennes upplevelser och försöker återge 

dessa så exakt som möjligt. På detta sätt kan man förstå ett fenomen, som i detta fall vuxnas 

erfarenheter av krig under barndomen och krigets konsekvenser för dem, utifrån aktörens 

egna perspektiv (Kvale, 1997). Genom att presentera empirin från intervjuerna utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv fokuserar jag på hur respondenterna själva upplevt kriget som 

barn och vilka effekter de tror kriget har på dem. På detta sätt tar jag del av deras kunskap 

och beskriver deras erfarenheter på det sätt som upplevs av dem själva (Olsson & Sörensen, 

2001). 

6.2 Forskningsdesign 

Utifrån syftet har jag valt att genomföra studien enligt den kvalitativa forskningsmetoden 

med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med vuxna personer som har upplevt krig under 

sin barndom. Kvale definierar den kvalitativa forskningsintervjun att vara en intervju vars 

syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna 

fenomenens mening (Kvale, 1997). Metoden ansågs vara passande för att förstå och 

beskriva världen utifrån de intervjuades upplevelser och synvinkel. 

6.3 Litteratursökning 

För att få fördjupad kunskap på ämnesområdet har jag läst litteratur som behandlar den 

allmänna krigssituationen, kriget som trauma och krigets effekter på barn och vuxna. 

Sökning av litteratur på det valda ämnet skedde med hjälp av Stockholms universitets 

databaser, DIVA, Libris, Social Service Abstract, google scholar.  Genom att söka på 

bibliotekskataloger till institutionen för socialt arbete och andra bibliotek inom Stockholms 

län har en del litteratur hittats. Jag har även läst C- och D-uppsatser inom liknande områden 

för att få inspiration, litteraturtips och sökordstips. Sökord som har använts för 

litteratursökning är krig, barn och krig, krigstrauma, krigseffekter, krigsoffer, efter kriget och 

kris. Efter att ha läst en del litteratur ansågs det relevant att söka och samla fakta om 

syndromet PTSD, då samtlig litteratur tog upp syndromet som vanlig förekommande bland 

personer som har upplevt krig.  
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6.4 Urval och begränsningar  

Som empiriskt underlag för denna studie har jag genomfört två enskilda intervjuer samt en 

gruppintervju så kallad fokusgrupp. Intervjupersonerna valdes enligt bekvämlighetsurval via 

kontakter i mitt sociala nätverk samt kriterieurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud, 2007). Att dela med sig av sina krigsupplevelser och traumatiska händelser är 

ett känsligt ämne som många har svårt att prata om med främmande personer. Därför valde 

jag att intervjua personer som jag känner och som tidigare har pratat om sina 

krigsupplevelser framför mig. Samtliga respondenter uppfyllde kriterierna jag satte upp för 

studiens syfte. Samtliga respondenter har upplevt krig under sin barndom innan de kom upp 

till tonåren. De har inte förlorat anhöriga i kriget. De är vuxna personer nu och lever inte i 

krig i dagsläget. Därmed är de relevanta som typiska exempel på fenomenet jag ämnat 

undersöka. 

Vid valet av ämnet för uppsatsen har jag valt att begränsa studien till att omfatta vuxna 

personer som har upplevt krig under sin barndom, men inte förlorat någon nära anhörig 

under kriget. Jag har också begränsat studien genom att utesluta barnsoldater. Anledningen 

till dessa begränsningar är att inte blanda upplevelsen och effekten av kriget med andra 

traumatiska upplevelser som att någon nära anhörig dör eller att tvingas döda någon för att 

följa order. Enligt FN:s barnkonvention (Regeringskansliet, 2008) är en människa barn tills 

det fyller 18 år. I den här studien valdes intervjupersonerna utifrån vilken ålder de hade när 

kriget startade. Respondenterna var mellan 8 och 12 år när de upplevde kriget. Syftet med 

detta är att försöka ha en homogen grupp, eftersom barn i olika åldrar reagerar olika på 

trauma (Lundequist, 1995).  

Anledningen till att jag valt att intervjua en fokusgrupp är att respondenterna inte ville ställa 

upp på enskilda intervjuer men kunde tänka sig att vara med på en gruppintervju om de 

känner personerna som kommer att delta i intervjun. Trygghet inom intervjugruppen 

skapades automatiskt då deltagarna känner varandra och har sedan tidigare delat sina 

krigserfarenheter med varandra. Victoria Wibeck hävdar att erfarenheterna från tidigare 

forskning visat att fokusgrupper ofta fungerar särskilt bra när det är känsliga ämnen som 

behandlas. Deltagarna kan känna stöd av varandra och till och med att ha lätt att öppna sig 

än när de sitter i avskildhet med en intervjuare. Det man skall tänka på är dock att även om 

forskaren naturligtvis har tystnadsplikt så kan det vara svårt att kontrollera huruvida 

deltagarna i gruppen visar tillräcklig hänsyn när det gäller att sprida informationen vidare. 

(Esaiasson et al, 2007).  

6.5 Genomförande och bearbetning av data 

Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide (Kvale, 1997) som innehöll olika 

teman. Under varje tema hade relevanta frågor förberetts (se bilaga 1). Intervjuguiden som 

användes till de enskilda intervjuerna strukturerades med fem teman: familj/nätverk, 

vardagen, det värsta som hände under kriget, det positiva som hände under kriget och 
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slutligen nuet. Intervjuguiden till fokusgruppen innehöll endast tre teman: familj/nätverk,  

vardagen och nuet. Man kan säga att en fokusgrupp generellt sett berör färre teman än vad 

som hinns med under en enskild samtalsintervju men att varje tema i gengäld får en bredare 

belysning. (Esaiasson et al, 2007). 

 Den ena enskilda intervjun ägde rum hemma hos intervjupersonen och tog 74 minuter. Den 

andra intervjun genomfördes i ett biblioteksrum som bokades i förväg och tog 64 minuter. 

Intervjun med fokusgruppen genomfördes hemma hos en av intervjupersonerna i gruppen 

och tog två timmar. Intervjuerna spelades in på band, och kompletterades med 

anteckningar. En av de enskilda intervjuerna genomfördes på svenska, då intervjupersonen 

har bott länge i Sverige och talar flytande svenska. Den andra enskilda intervjun 

genomfördes på arabiska, då intervjupersonen är nyinflyttad till Sverige och inte talar 

tillräckligt bra svenska för att samtala. Intervjun med fokusgruppen genomfördes också på 

arabiska för att deltagarna har lättare att uttrycka sig på arabiska. En annan anledning är att 

intervjupersonerna i fokusgruppen befinner sig på olika nivåer, språkmässigt, på svenska och 

för att undvika missförstånd. 

 Transkribering och översättning av intervjuerna skedde direkt efter varje intervju. Detta 

gjordes utefter en fenomenologisk ansats. Jag har försökt att översätta intervjuerna så 

noggrant som möjligt och få med de nyanser som intervjupersonerna sa. De transkriberade 

intervjuerna lästes igenom flera gånger för få en helhetsbild och få en korrekt uppfattning av 

materialet. Bearbetning av materialet gjordes med hjälp av meningskoncentrering och 

meningskategorisering (Kvale, 2007).  En uppdelning av materialet gjordes i flera 

underteman grundade på studiens frågeställningar.  

6.6 Analysmetod 

Resultatet presenteras utifrån det teoretiska perspektivet fenomenologi. Respondenterna 

var generösa med sina berättelser och utvecklade svaren med att ge exempel på händelser 

och situationer för att tydliggöra och ge en levande bild av sina upplevelser. Resultatet blev 

därför rikt på material och möjligheten att utesluta analysdelen förelåg. Dock valde jag att 

analysera resultatet utifrån kristeori, copingteori och KASAM (känsla av sammanhang). Valet 

av de teoretiska perspektiven bygger på att jag valde att presentera resultatet utifrån 

respondenternas upplevelser av kriget och hur de tycker att kriget har påverkat dem. Därför 

blir det fenomenologiska perspektivet det mest relevanta. Jag anser att de valda teorierna är 

relevanta för syftet, eftersom kristeorin är användbar till de flesta, om inte alla sorters 

trauman som individen kan utsättas för och som enligt Cullberg (2003) kan kris medföra en 

viss mognad och utveckling. KASAM teorin appliceras på resultatet utifrån respondenternas 

upplevelser om hur de blev omhändertagna av sina familjemedlemmar eller deras 

signifikanta andra och omgivningen i stort under kriget och om respondenternas 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har påverkats på grund av deras 
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krigsupplevelser under barndomen. Copingsteori är användbar i studien för att kunna 

fördjupa vilka hanteringsstrategier respondenterna använder i sin bearbetning av traumat. 

6.7 Etiska överväganden 

Kvale (1997) beskriver etiska riktlinjer för kvalitativa undersökningar såsom informerat 

samtycke och konfidentialitet som jag har följt i min forskningsprocess. Informerat samtycke 

betyder att man informerar undersökningspersonerna om undersökningen generella syfte, 

om hur undersökningen är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara 

förenade med deltagande i forskningsprojektet. Det innebär också att 

undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst 

(a.a). Konfidentialitet innebär att intervjupersonerna garanteras anonymitet. 

Respondenterna gav sitt samtycke efter att jag presenterade uppsatsens syfte och hur 

intervjuarna ska gå till med inspelning och hantering av data. Respondenterna deltog frivilligt 

och informerades om att de inte behövde svara på frågorna som de inte ville svara på och 

att de kunde dra sig ur när som helst. Vad det gäller konfidentailitet hade en del av 

respondenterna inget emot att deras riktiga namn ska användas i uppsatsen. Jag valde dock 

att använda fingrade namn för samtliga respondenter och presenterade inte deras 

hemländer så att de inte kan bli igenkända. 

De etiska problemen som jag tänkte på innan intervjuerna genomfördes var att 

respondenternas minnen av kriget kommer att väckas till liv vid intervjuerna, vilket kan 

påverka eller medföra att intervjuerna avbryts beroende på hur så pass villiga är de att dela 

med sig av sina krigserfarenheter och hur genomgången av dessa minnen kommer att 

påverka de under och efter intervjuerna. På grund av detta diskuterades och delvis 

omarbetades frågorna tillsammans med handledaren för att minimera eventuell låsning 

under intervjuerna. Eftersom jag känner respondenterna, vet jag också att de flesta har eller 

har haft terapeutisk hjälp. Skulle det bli nödvändigt kan de vända sig dit. För de som inte har 

någon terapeutisk kontakt skulle jag lämna upplysningar om vart de ska vända sig för att 

söka hjälp. Intervjuerna genomfördes dock utan några som helst avbrott eller vägran att ge 

svar.  

6.8 Validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet  

Validitet handlar om undersökningens trovärdighet och resultatets allmänna värde. Kvale 

(1997) menar att validitet hänger samman med den valda metoden, dvs. huruvida 

författaren med hjälp av den valda metoden undersöker vad han/hon avser att undersöka. 

Syftet med studien var att belysa vuxna personers krigsupplevelser under barndomen, varför 

användning av kvalitativ metod var mest lämpad för att få respondenternas berättelser om 

sina krigsupplevelser. Det måste finnas en överensstämmelse mellan det som ska 

undersökas och de frågor som ställs i intervjuerna. Jag har försökt säkerställa att 

frågeställningarna är relevanta för syftet och formulerade intervjufrågorna utifrån 
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frågeställningarna. Detta skedde i samråd med handledaren. Jag anser att svaren jag fick på 

intervjufrågorna gav omfattande information om det jag ville undersöka. Utifrån det 

fenomenologiska perspektivet har jag undvikit att tolka svaren utan har istället försökt att 

presentera dem så oförändrade som möjligt. Jag har inte lagt egna värderingar och åsikter i 

resultaten. Därmed följdes Kvales beskrivning om objektivitet och kommunikativ validitet. 

Reliabiliteten innebär att man kan upprepa en studie och få samma eller liknande resultat 

varje gång man mäter (Olsson & Sörensen, 2001). Studiens resultat visar till en stor del en 

samstämmighet med tidigare forskning och teoretiska perspektiv på ämnesområde. 

Eftersom studien bygger på intervjupersonernas egna upplevelser och hanteringsstrategier, 

är det möjligt att samma studie kan visa annorlunda resultat vid utbyte av 

intervjupersonerna. Att en forskning har en hög reliabilitet innebär det att den vilar på en 

hög grad av tillförlitlighet i insamlandet av empirin, samt att den saknar slumpmässiga eller 

systematiska fel (Esaiasson et al, 2007). Med tanke på det använde jag mig av öppna frågor 

under intervjuerna och var aktsamma på att inte ställa ledande frågor. Intervjuerna spelades 

in och noggranna transkriberingar av materialet gjordes samma dag.  

Angående generaliseringsbarhet skriver Kvale att om syftet är att förstå världen som den 

upplevs av en särskild person, räcker det med denna enda person för intervjun. En vanlig 

kritik av intervjuundersökningar är att det inte går att generalisera från deras resultat 

eftersom intervjupersonerna är för få. Ett paradoxalt svar på detta ur psykologins historia är 

att man bör koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier om syftet är att erhålla generell 

kunskap (Kvale, 1997). Syftet med studien är inte att generalisera, utan att beskriva 

intervjupersoners individuella erfarenheter och berättelser. Dock anser jag att utifrån 

teorierna kan man dra vissa slutsatser.  

7. Resultat  

7.1 Presentation av intervjupersonerna 

Namnen som används nedan är fingrade. Detta för att säkra respondenternas anonymitet. 

Samir är 44 år. Han är utbildad dataingenjör och är egenföretagare. Han är gift och har tre 

barn. Samir var 10 år när kriget startade 1975. Han flyttade till Sverige när han var 19 år. Det 

var fortfarande krig då. 

Sara är 36 år. Hon är utbildad civilingenjör. Hon är gift och har två barn. 1980 startade kriget 

och Sara var 8 år.  Hon flyttade till Sverige för ett år sedan. Idag läser hon svenska för 

invandrare och hennes mål är att jobba inom sitt utbildningsområde. 

Nabil är 36 år. Han är gift och har tre barn. Han var 8 år när kriget startade. Han gick ut 

högstadiet i sitt hemland. Sedan dess har han jobbat som bilmekaniker. Han har bott i 

Sverige sedan 1998 och jobbar inom sitt yrkesområde. 
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Maria är 43 år. Hon är gift och har tre barn. Hon är mellanstadiet lärare. Hon var 9 år när 

kriget startade. Hon flyttade till Sverige tillsammans med sin familj när hon var 17 år. 

Nadja är 46 år. Hon är gift och har fyra barn. Nadja har jobbat som sekreterare på en 

mäklarbyrå efter högstadiet. Vid krigets start var Nadja 12 år. Hon bodde kvar i hemlandet 

fram till 1990 och flyttade därefter till Sverige på grund av kriget som fortfarande höll på. 

Hon jobbar deltid som kassörska på en bar. 

7.2 Vardagen under kriget 

Det typiska var att Samir och hans familj tillsammans med andra människor som bodde i 

samma område brukade gå ner till skyddsrummet som låg under en skola mittemot Samirs 

hus, när kriget var som värst. Skyddsrummet var lika stort som två till tre hus tillsammans. 

Där tillbringade de tiden tills bomberna och skottlossningen slutade. Det kunde handla om 

några timmar eller några dagar beroende på hur läget var utanför skyddsrummet. När det 

var lugnare och skottlossningen upphörde brukade Samir tillsammans med de andra barnen 

som var i skyddsrummet gå upp och titta på var bomberna föll och om sina hus träffades av 

bomberna. De brukade leta efter splitter, bombsplitter och samla dem för att sedan tävla om 

vem som samlade mest och störst splitter.  

” … när det blev tyst tio minuter eller en kvart kanske, då var det lugnt. Då var det 

typ paus mer eller mindre och då brukade vi gå upp och kolla om vårt hus har 

blivit skadad eller om vår bil har blivit träffad.… och vi barn samlade splitter, det 

var kul att samla bombsplitter, det var typ som en tävling: titta vilken stor splitter 

jag har hittat, min är större…” 

Inne i skyddsrummet har folk förberett med madrasser, vatten, ljus och konservburkar. 

Samir fördrev tiden med att spela kort eller monopol med de andra barnen, medan de vuxna 

och äldre personerna utbytte historier och lyssnade på nyheterna genom radion som de 

hade med sig hemifrån. Skyddsrummet var mörkt och kallt. Det fanns ingen el eller vatten, 

och toaletterna var inte hygieniska. Man tände ljus och återanvände ljusmassan. Vatten 

hade man med sig hemifrån eller gick upp och hämtade när det blev lugnare. 

”… vi barn och särskilt jag, när ljusen smälte brukade vi inte slänga ljusmassan 

utan vi värmde upp den så att den smälte. Vi hämtade en glasflaska och tog en 

liten tråd som vi knöt ett litet bombsplitter i ena ändan för att hålla tråden nere 

och rak inne i flaskan. Vi la ner tråden i mitten av flaskan och så har man nål eller 

någonting som ska hålla tråden vid flasköppningen, och sen hällde vi den varma 

ljusmassan i flaskan och låter den kallna. Sedan tar vi sönder flaskan och då har 

vi ett nytt ljus”  

Sara beskriver en vanlig dag innan kriget med att barn gick till sina skolor, papporna till 

jobben och mammorna som inte jobbade gick och handlade. Folk gick på besök och hälsade 
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på varandra. Hon berättar att det inte fanns någon rädsla för någonting. Livet var enkelt och 

okomplicerat och de hade tillgång till allt. De anade inte att de inte kommer att ha vatten, el 

eller gas. Men Saras och hennes familjs liv vändes upp och ner i samband med att kriget 

startade. Det var svårt att ta sig vare sig till jobbet, skolan eller affärerna. Infrastrukturen 

bombades där hon bodde. Med det fick de inte tillgång till vatten, el eller gas. Livet blev 

mycket svårare då. De var tvungna att gå och hämta vatten från en kran som låg flera hundra 

meter från deras hus. Det blev brist på el, gas och livsmedel. De lagrade ris, vete, socker och 

bönor för att kunna laga mat när kriget var som värst och tillgång till annan livsmedel var 

minimalt.  

Nabil, Nadja och Maria ger samma bild av vardagen under kriget. Vardagen präglades av 

bomber, skjutningar skyddstagande och skräck. I det land Nabil kommer ifrån fanns inga 

skyddsrum. Han brukade gömma sig bakom ett träd eller rusa in i något skjul när bomberna 

föll. Nadja och Maria brukade däremot springa till källare eller skyddsrum. De hade tillgång 

till det. Skyddsrummen var mörka, kalla och smutsiga men det var ett ställe som skyddade 

dem från bomberna. De brukade stanna där så länge bomberna höll på i det område de 

bodde i. När det var lugnare brukade Nabil, Nadja och Maria gå och titta på förstörelserna 

som bomberna eller raketerna orsakade. Först gick de och tittade på varsitt hus, om det blev 

träffad eller inte. Därefter brukade de förbereda sig till nästa attack som de inte visste när 

den kom. Förberedelserna var bland annat att hämta vatten och köpa mat, bröd och andra 

saker som kan behövas. Nabil, Nadja och Maria berättar att de har sett hemska scener under 

kriget. De såg döda kroppar, personer som blev av med armar eller ben, söndersprängda hus 

och bilar, personer som blev torterade i öppna platser och många bränder.  

”Nabil: Vi sprang fram till bråten där bomberna hade slagit ner. Vi såg blodiga 

kroppsdelar i de söndersprängda husen och vi undrade varje gång om det var 

våra egna släktingar som hade dött.” 

”Maria: jag såg när personer bundits levande och liggande på marken och dragits 

runt hela området med hjälp av någon bil eller moped. Det var riktigt hemskt… 

jag kan fortfarande höra deras skrik…” 

7.3 Skolan  

Nabil, Nadja och Maria brukade gå till skolan när det var lugnt, men när kriget var som värst 

brukade skolan hålla stängt och det kunde dröja långa perioder innan den startades igen. 

När de väl gick i skolan hade de svårt att koncentrera sig. De tänkte hela tiden på om 

bomberna kommer, hur de skulle ta sig hem och om de skulle klara att sig hem. 

Samir gick i skolan de dagar då det inte föll bomber eller när inga explosioner ägde rum, men 

när fallet inte var så var skolan stängd och barnen fick stanna hemma. Ibland förblev skolan 

stängd i månader på grund av de osäkra omständigheterna.  Man ville inte riskera barnens 

liv. Om bomber eller granater sköts när barnen redan var i skolan, brukade lärarna ta ner alla 
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barn till källaren tills det blivit lugnare och sedan skicka hem dem. Ibland när lärarna var 

tvungna att gå igenom vissa kapitel och det var oroligt i skolan, brukade de fortsätta 

undervisningen nere i källaren.  Samir hade svårt att koncentrera sig på lektionerna och 

tänkte mest på skottlossningen som ägde rum utanför, men lärarna brydde sig inte om det 

utan fortsatte undervisningen som om ingenting hände. 

”…lärarna fortsatte med undervisningen även när vi hörde skott för det var ju 

som en vardag för dem, att det är skott här eller där eller någon bomb, det var ju 

inget konstigt. Efter en tid så blev det även för oss en vanlig grej, det var inte 

konstigt för oss...”.  

Sara berättar att när det var krig brukade mammorna springa till sina barns skolor och hämta 

dem. Skolan var stängd under en lång period för det var för riskabelt att vistas i skolan eller 

ute på gatan för att inte bli träffad av en bomb eller granat. När skolan var stängd brukade 

Sara plugga tillsammans med sina kamrater hemma hos sig själv eller hos någon av 

kamraterna.  

” Vi brukade samlas några stycken barn hemma hos någon och plugga 

tillsamman och lära varandra.” 

När kriget var lugnare och skolan var igång, brukade barnen gå på lektionerna men de hade 

ingen entusiasm till plugget. De var alltid rädda att bomberna skulle börja falla igen. Sara och 

hennes kompisar hade ingen motivation att fortsätta plugga eftersom de inte trodde på 

framtiden. De hade en känsla av att de inte skulle överleva kriget. Att någon dag kommer var 

och en att bli träffad av någon raket och dö. Både barn och lärare hade svårt att koncentrera 

sig på undervisningen, speciellt när skottlossning eller raketer hördes. Barnen brukade 

springa ut på skolplanen och ta skydd under träd. Skyddsrum eller källare fanns inte på den 

tiden, utan man vände sig till öppna ytor eller i bästa fall markgropar. Sara berättar att vissa 

ungdomar hade för avsikt att inte klara av proven för att inte gå ut högstadiet, för då var de 

tvungna att delta i militärtjänsten och kriga.  

”Vi förutsåg att vår framtid var döden. Ingen av oss skulle överleva kriget… Vi 

hade ingen ambition för någonting. Vi överlevde men hur? Det kan jag inte svara 

på.” 

När bomberna föll började alla skrika och gråta, barn som vuxna. Vissa bad till gud, andra 

sprang bort från skolbyggnaden för rädslan att det skulle falla samman på dem. Under åtta 

år, så länge kriget höll på, var alla på beredskapsläge. Bomberna kunde falla när som hest 

och hur som helst, utan någon förvarning.  

7.4 Det värsta med kriget 

Det som Samir tycker var värst under kriget var känslan av oro för föräldrar och syskon att 

det skulle hända dem något hemskt. T ex att de skulle skadas eller träffas av någon bomb 
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och dö. Samir var inte rädd för döden eller att han själv skulle bli träffad, men han var 

mycket rädd att förlora sina föräldrar och syskon. Det tog mycket på krafterna att hela tiden 

tänka på dem. Har de klarat sig? Denna fråga ställde han ofta till sig själv. Speciellt när han 

inte var i närheten av dem och fick reda på att bomberna föll i det område där han bodde. 

Han brukade springa hem, oavsett om det var lugnt eller om bomberna föll ner, och kolla om 

familjen mådde bra. Samir uttrycker att tiden det tog för honom att ta sig hem var värst för 

den präglades av hemska tankar att han skulle se sin mamma död eller någon i familjen 

skadad. 

”…  Det värsta är om man är långt hemifrån och man hör att de börjar bomba 

just ditt område nu. Det värsta var de svåra, ovanligt långa minuterna tills man 

kommer hem och kollar att familjen mår bra. Vägen hem tog aldrig slut. Vägen 

var oändlig. Det kändes som man aldrig kommer fram. Det var det värsta…” 

Sara uppger att det värsta med kriget var rädslan, oroligheten och saknad tro på framtiden. 

Hon menar att hon var rädd hela tiden, så länge som kriget höll på. Hon brukade få 

mardrömmar om döda människor och hemska scener som hon sett tidigare under dagen. 

Hon var rädd för så kallade krigsherrar. Det är en grupp av män, som Sara och hennes familj 

inte visste vem de tillhörde. De gjorde inbrott i husen, stal och ibland mördade personerna 

som bodde i huset. Sara var mycket orolig för sin familj. Hon var rädd att de skulle dö i kriget. 

Hon tänkte på dem när hon var i skolan, om de mår bra eller om något hemskt har hänt 

dem. 

” under hela skoldagen var jag orolig för min familj, jag tänkte att när jag 

kommer hem jag kanske inte träffar mamma eller pappa, de kanske blivit 

skadade eller dog av någon bomb…” 

En annan sak som Sara tycker som det värsta under kriget var att barnen i tidig ålder 

tappade tron på framtiden. De hade inga mål att sträva eller kämpa för. De hade ingen hopp 

om framtiden, vilket medförde att de tappade motivationen att fortsätta leva. Sara berättar 

att hon under en bra period vägrade att äta och tyckte att det inte var någon mening med 

det. Döden stod framför dörren, så varför skulle hon värna om kroppen.  

”Det hände att jag vägrade äta, hade inte lust och ville inte äta. När mamma 

frågade varför jag inte äter så svarade jag att det tjänar inget till, jag kommer i 

alla fall att dö så varför ska jag äta…”  

7.5 Hanteringsstrategi under kriget 

Samir såg hemska scener under kriget. Han såg döda människor, blodiga kroppar, folk som 

brändes levande, bilar som brändes upp, hus som föll samman, människor som förlorade en 

arm eller ben och mycket mer. Trots det grät han inte när han såg detta. Han blev ledsen 

men mådde inte speciellt dåligt eller bröt ihop av att se det. Han var nyfiken, var inte rädd av 
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att titta på skadade och döda människor och ville se mer sådant. Han tänkte aldrig på att det 

kunde hända honom själv, att han kunde bli träffad eller dö. Han och hans kompisar brukade 

berätta för varandra vad de hade sett för hemska scener och hur många döda människor de 

såg. De berättade även för sina föräldrar och grannar som varnade dem att titta på sådant 

och bad dem att vara försiktiga.  

I början visade inte Samir att han mådde speciellt dåligt av att se hemska saker. Han var 

nyfiken. Han trodde inte att det var sant. Ju mer hemska scener han såg och äldre han blev, 

desto närmare verkligheten kom han. När han började fatta att sådant kan även hända sin 

egen familj, mest tänkte han på sin mamma, började han se på saker och ting från en annan 

vinkel. Han började oroa sig mer och mer. Han började bry sig mera om de drabbade, 

skadade, döda och deras anhöriga. Dessa scener började bli en belastning för Samir. Han 

vågade inte visa eller berätta om sina känslor längre för att inte uppfattas som svag. Han 

valde att trycka ner sina känslor och oro inom sig själv. Det gjorde att han började må 

betydligt sämre av att se hemska scener.  

”… Vi brukade skryta till och med om det vi såg, att jag såg två lik till exempel, 

hur många såg du…. jag kan inte komma ihåg att när jag såg de här liken att jag 

grät eller att jag blev så ledsen att jag mådde illa eller bröt ihop . Jag såg många 

lik och var nyfiken på att se mer och skryta till mina kompisar om det…” 

”… När jag började förstå saker och ting bättre, började jag må dåligt av att se 

sådant som jag tidigare inte mådde dåligt av… Jag började hålla väldigt mycket 

inom mig själv och inte våga berätta för andra kompisar, min mamma, syskon 

eller släkt. De skulle aldrig förstå att jag verkligen mår dåligt. Jag var rädd att jag 

skulle uppfattas som svag eller idiot av dem”  

Saras barndom präglades av rädsla för allt. Hon var rädd för ljudet av skottlossningen och 

bomberna, även om dessa ägde rum långt bort ifrån henne. Hon försökte koppla bort tanken 

på kriget och ängslan genom att läsa. Hon visade sin rädsla genom att skrika, gråta och gå till 

sin mamma för att söka tröst. Saras mamma var den personen som tog hand om hela 

familjen känslomässigt. När de skulle ta skydd för raketerna brukade Saras mamma be Sara 

och hennes bror att lägga sig på marken för att sedan lägga sig över dem och täcka dem med 

sin kropp. Så fort bomberna föll, brukade Saras mamma springa till skolan och titta till Sara 

och hennes bror. Saras mamma var också orolig och rädd men hon visade inte det. Hon grät 

inte framför barnen för hon ville inte oro dem. Hon brukade be tillsammans med Sara och 

hennes bror när det var som värst för att lugna dem. 

”… jag brukade gå till min mamma, hon har alltid tagit hand om oss och tröstat 

oss... Hon var vaken hela natten och tittade till oss… Vi tog skydd under träden 

och hon var alltid med oss, och skyddade oss…”. 
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Sara berättar att deras hus var stort och de hade varsitt rum. Det de brukade göra när kriget 

var som värst var att de alla fyra sova i ett rum som låg under trappan. De ville antingen 

överleva eller dö alla fyra tillsammans. 

När kriget flyttades till landets gränser blev det betydligt säkrare. Folk började återgå till sina 

gamla rutiner som de hade innan kriget startade. Föräldrar motiverade sina barn att börja 

plugga och försökte att bygga upp hoppet om framtiden. De ville få barnen att inse att de 

kan bygga det som kriget förstörde på nytt, och det genom utbildning.  

”Vi hade en tanke att vi måste utbilda oss för att vi ska bygga på nytt det som 

kriget förstörde. De offren som gick bort under kriget och lämnade sina familjer 

skulle vi försöka hjälpa. De offrade sina liv och vi ska offra vår tid för att bygga 

landet på nytt.” 

Sara berättar att folk försökte att glömma sin oro genom att samlas flera familjer och äta 

tillsammans. Varje familj brukade ta med sig sin mat och gå till parken, där de träffar andra 

familjer och tillbringar dagarna. De brukade dra roliga historier om sig själva och hur de 

betedde sig vid explosionen. Detta var ett sätt att handskas med den hårda tillvaron de 

befann sig i. 

” Vi barn brukade berätta och skratta om hur folk omedvetet betedde sig, 

exempelvis att någon hade handen på huvudet för att skydda sig,  som om 

raketen skulle träffa honom så skulle hans hand skydda honom…” 

Nabil berättar att han var alltid rädd och grät när bomber och racketer föll när. Han tänkte 

hela tiden på att han inte kommer att klara sig, att när som helst skulle han bli träffad av 

någon bomb och dö. När han var som mest rädd brukade han gömma sig i ett skjul och gråta. 

Han stängde in sig och tänkte att ingen kan skydda honom. Han blev tröstad av sin mamma 

när han var rädd men han såg hur vettskrämd hon själv var. Han brukade stänga in sina 

känslor och inte visa dem så gott det gick för han ville inte oro och belasta sin mamma med 

hans rädsla. Han tyckte att hon hade tillräckligt med bekymmer och oro. När det var lugnare 

och barnen kunde leka, brukade de leka soldater som sköt mot varandra. 

”Jag visste aldrig när det var min tur att sprängas i luften.” 

Nadja och Maria berättar att de var rädda att de själv skulle bli träffade eller att någon 

anhörig till dem skulle bli skadad. Det de brukade göra när bomber började var att i första 

hand ta skydd, såg till att komma till ett säkrare ställe och sedan kunde de brista i gråt. De 

sökte tröst hos sina föräldrar och kompisar, vilket de tycker att de fick i form av kramar och 

tröstande ord. De brukade be till Gud att bevara dem och deras familjer. Nadja som är äldst i 

syskonskaran brukade i sin tur trösta sina syskon genom att gång på gång lova att Gud 

kommer att bevaka dem och se till att de blir oskadda. Maria brukade också be. Hon säger 



~ 32 ~ 

 

att det var det enda som kunde ge henne hopp om att kriget kommer att ta slut och att hon 

och hennes familj skulle överleva kriget. 

”Maria: Jag grät först när jag kom bort från bomberna, när jag kände att här är 

jag säker.” 

7.6 Det positiva under kriget 

Samir uppger att det enda som kan ha varit positivt under kriget var att kriget förenade 

människorna som bodde i samma område. Familjen kom närmare varandra och grannar 

hjälptes åt och skyddade varandra. Alla var som en stor familj som tog hand om varandra 

och behandlade varandra på ett bra sätt. Människorna ställde upp för varandra på ett 

villkorslöst sätt. Man förväntade sig inte något i gengäld utan det var en ren känsla av 

hjälpsamhet. När någon skulle ta risken och springa hem för att hämta en sak så kunde man 

gärna gå hos grannen och hämta något därifrån också, istället för att två skulle ta risken. När 

någon skulle gå handla bröd eller något annat så brukade man handla åt andra grannar för 

att minska på risken att flera går ut. 

” Det var en sann känsla att jag vill skydda min grannes barn och att han ska 

också skydda min familj  och vi alla ska hjälpa varann för att överleva det här, det 

var en sann känsla.” 

Sara säger bestämt att det inte finns något positivt med kriget. Kriget gör att familjer 

splittras och tvingas att flytta eller immigrera. Att det är bara negativa saker kriget orsaker. 

Senare under intervjun berättar hon att det som kan ha varit bra var att människorna i 

samma område var mycket hjälpsamma. Om det började brinna någonstans, hjälpte alla till 

att släcka elden. Den som inte hade tillräckligt med mat fick av andra. Den som hade 

tillräckligt med medel att handla saker handlade för de andra också. När bomberna föll och 

träffade byggnader brukade alla springa och kolla om det fanns överlevande för att hjälpa 

dem.  

”Man tänkte aldrig på sig själv, att det ska hända mig någonting eller att det är 

farligt att gå ut. Utan man tänkte på att man måste hjälpa de andra som ligger 

under ruinerna…Det var en kollektiv uppoffring…” 

7.7 Nuet och sambandet med krig 

Samir lider idag av återkommande mardrömmar som gestaltar hans liv under kriget. Han ser 

bland annat lik, bränder, invalida personer och andra hemska bilder. Mardrömmarna 

började komma efter flytten till Sverige, när Samir upplevde fred och kunde sova utan att 

höra skottlossning. Han ser scener, så kallade Flashbacks som kan komma när som helst, när 

han ser på teve, när han är ute och spelar fotboll eller när han jobbar. Det kan vara något 

han har sett eller hört som påminner om kriget som gör att dessa minnen dyker upp. Dessa 

minnen kommer även när Samir känner sig ledsen eller något traumatiskt har hänt honom 
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eller hans familj. De kommer ganska ofta, plötsligt och gör att Samir flyttas tillbaka i tankarna 

till kriget och ser en scen som han tidigare hade sett under kriget. Under den här tiden blir 

han paralyserad, vilket innebär att han inte kan göra något annat än att låta tankarna vara 

där och ser hela scenen klart. Han kan inte stoppa scenen eller påverka det han ser. Först när 

scenen är slutspelat kan Samir göra något annat, men oftast är han mycket trött både fysiskt 

och känslomässigt efter dessa minnen. Samir blir mycket ledsen när han ser dessa scener 

eller minnena från kriget och tycker att ju äldre han blir desto mer blir han påverkad och 

tagen av dem. Han menar att när han var barn och levde i krig betydde inte de döda 

människor han såg något speciellt för honom i början. Han tänkte inte på vilken roll dessa 

människor hade, om de var föräldrar eller barn, inte heller på vad de betydde för sina 

anhöriga. Men nu när han är vuxen tänker han mer och mer på det, och jämför sig själv och 

sin familj med dem. Han föreställer sig vad dessa personer tänkte på sista sekunderna innan 

de dog, hur rädda de var och hur de kände. Detta tar mycket energi av Samir och påverkar 

honom starkt.  

” Den här scenen måste komma som en rullande bild och jag måste se hela 

bilden. Jag kan inte se en del av den, sudda bort den eller ta bort den. Jag kan 

inte påverka den, känns det som…... ju äldre jag blir desto mera betyder det för 

mig känslomässig, ju mer jag lider av att tänka på det….. de gör att jag blir trött” 

Samir har i flera år fått terapeutiskt hjälp med sina krigsupplevelser, genom bland andra Kris 

och Traumacentrum. Han tycker att det hjälper honom att prata med någon han litar på om 

det han har varit med om, men säger att han fortfarande inte ha kunnat öppna sig helt och 

berätta om allt. Han uppger att de samtal han har med sin terapeut är bara tillfällig hjälp. 

Han förväntade sig att han skulle glömma kriget och minnen därifrån, men 

krigsupplevelserna går inte att sudda bort, säger han.  

Sara påminns om kriget varje dag. Nu när hon kan röra sig fritt utan rädsla för bomber, när 

hon dricker rent vatten direkt från kranen och när hon ser krigsscener på tv tänker hon på 

kriget och hur svårt hon hade det hemma under kriget. Sara blir väldigt ledsen och börjar 

gråta när hon ser på tv hur barn lever i krigsdrabbade länder. Hon kommer ihåg sig själv och 

hur hon levde. Hon minns händelser och små detaljer som hon inte hade tänkt på när hon 

var där, i kriget. Hon minns vad hennes mamma gjorde vid en viss situation, vad hennes bror 

sa ordagrant vid ett annat tillfälle och hur grannarna betedde sig. Hon kommer ihåg alla 

scener från kriget, varenda en, som om det hände alldeles nyligen. Dessa minnen kommer 

när som helst, på dagen när hon är i skolan, på kvällen när hon står och lagar mat och även 

på natten när hon sover. Hon får avskräckande mardrömmar som avbryter hennes sömn och 

som väcker henne andfådd. När minnena kommer utan förvarning blir Sara stressad, trött, 

okoncentrerad och har svårt att avleda tankarna eller att återgå till det hon höll på med 

innan minnena dök upp.  
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”När jag ser scener på tv som handlar om krig, börjar jag gråta för jag vet hur det 

är och hur det känns... Jag har ju själv upplevt det… Jag ser scenerna från kriget, 

alla scener, kanske varenda en… Jag ser ingen annan eller något annat, jag är 

väldigt inne i mina tankar att jag till slut blir jätte trött och orkar inte göra 

något...” 

Sara får ibland skuldkänslor när hon tänker på kriget. Hon känner skuld för att hon var 

maktlös och inte kunde fly från kriget tidigare. Hon önskar att hon kunde slippa det hon såg 

och upplevt under kriget. Sara sökte psykologisk hjälp i sitt hemland. Hon fick behandling i 

form av samtalsterapi och medicinering. Hon säger att det har hjälpt henne och skulle vilja 

råda alla som har upplevt krig att söka psykologisk hjälp. Hon tycker att alla personer som 

har levt i krig påverkas mer eller mindre psykiskt och att även barn till dessa personer 

drabbas av vad deras föräldrar har upplevt. Här i Sverige har Sara inte fått terapeutiskt hjälp 

för hon känner inget behov till det, och uppger att hon inte skulle tveka att söka hjälp om det 

skulle behövas. 

Nabil berättar att han fortfarande ser mardrömmar och ”blixtbilder” av kriget. Blixtbilderna 

kommer när som helst, när han är hemma, på tunnelbanan eller på jobbet och att scenerna 

spelas ofta upp i hans hjärna. Han blir ledsen och gråter när han ser krigsscener på tv och 

tänker på de barn som lever i krig. Han uppger att barn måste berätta om sina känslor och 

inte stänga in dem, som han själv gjorde, annars kommer de att få ångest och känslomässigt 

leva kvar i kriget resten av sitt liv. Nabil lider av Posttraumatiskt Stressyndrom och har fått 

terapi i flera år. Han var 25 år när han träffade sin terapeut och för första gången kände att 

han kunde börja berätta om allt det svåra han har varit med om. Han säger att när han ser 

minnesbilderna från kriget, kan han bli aggressiv och lättirriterad. Han brukar då gå ut i 

skogen för han vill inte vara i närheten av sin familj. Han är rädd för att tappa kontrollen över 

sig själv. Nabil försöker att undvika konflikter med andra personer för han är osäker på att 

han kan kontrollera sin ilska. Han tror dock att han kan övervinna svårigheter i livet för han 

tycker att han redan har varit med om det värsta och det är kriget. 

Nadja säger att hon ser mardrömmar när hon påminns om kriget. Detta händer när hon ser 

hemska krigsscener på tv och då det visas bilder på döda personer. Minnesbilder från kriget 

har hon oftare. De kommer helt plötsligt. Även när hon inte tänker på kriget kan minnena 

dyka upp. Hon blir då ledsen och känner sig deprimerad. När så händer brukar hon ta en 

promenad eller sysselsätter sig själv med något för att tränga bort minnena. Nadja har inte 

fått terapeutisk hjälp för sina krigsupplevelser och tycker att hon kan hantera dem själv. Hon 

uppger att hon inte känt behov att söka hjälp och vill inte att någon skulle tycka synd om 

henne eller tro att hon har blivit galen.   

Maria har samma upplevelser om mardrömmar och minnen från kriget som Nadja. Hon kan 

prata om sina krigsupplevelser med någon hon känner. Hon brukar utbyta historier om kriget 

med gamla kompisar från hemlandet. Då pratar de om händelser som de gick igenom under 
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kriget men inte om känslor eller hur de mådde. Maria har inte heller fått terapeutisk hjälp 

men tycker att alla som har upplevt krig behöver hjälp. 

” innerst inne tror jag att vi mår dåligt allihopa… vi som har levt i krig… och 

behöver hjälp…. men vi kanske inte vågar väcka hemska minnen till liv… för vi vet 

inte om vi kommer att kunna hantera dessa eller inte.” 

Krigsupplevelserna har gjort att Samir blivit mer känslig och hjälpsam person. Han föraktar 

krig och politiken som främjar det. Samir tycker att kriget har gjort honom till extra ordinär 

och god människa. Han tror att kriget har get honom egenskapen att vara omtänksam och 

känner och lider med andra personer. Han känner extra medlidande med personer som idag 

lever i krigsdrabbade länder, för han har gått igenom kriget själv och vet vilka svårigheter, 

lidande och katastrofer det medför. Han kan inte tänka sig att han kan skada eller gör någon 

annan person illa. Han jobbar för fred och försöker så långt det går att hjälpa människor som 

befinner sig i krigsdrabbade länder. Han är medlem i en hjälporganisation som jobbar för 

fred sedan länge och skänker ekonomisk hjälp regelbundet. Även när han hade sämre 

ekonomiska förhållanden tvekade han inte att bidra med det han kunde. Han jämför 

människor i behovssituation med sig själv och tänker att om han var i deras plats så skulle 

han uppskatta all hjälp han kunde få och därför ökar hans motivation att fortsätta och hjälpa 

andra. Han känner att han måste hjälpa andra så att de inte behöver gå igenom det han gick 

igenom. Detta synsätt stärker honom och ökar hans självrespekt. 

”När jag vet att det är krig någonstans i världen och de samlar hjälp för 

människorna i kriget, det första jag tänker på är jag mig själv och min familj i 

krig, då flyttas jag tillbaka till den perioden av kriget och tänker om jag skulle 

uppskatta att någon hjälpte oss när vi var i krig och stoppa kriget eller hjälpte oss 

ekonomiskt. Svaret blir ja, och då gör jag det, hjälper.”  

Samir känner att han kan övervinna alla svårigheter som kan dyka upp i hans liv. Han har 

överlevt kriget, har fått stort ansvar i tidig ålder och klarat sina uppgifter på ett sätt som han 

är nöjd med. Detta har förstärkt hans självförtroende och gjort att han inte ger upp så lätt. 

Han kämpar för sitt liv, sina rättigheter, att hjälpa andra och att hans barn ska ha det bra i 

livet. 

Sara uppger att hennes liv skulle se annorlunda ut om hon inte hade växt upp i krig. Hon 

skulle välja en annan utbildning. Hon var mer intresserad av att utbilda sig till apotekare, 

men högskolan för den utbildningen låg i ett riskabelt och utsatt område. Hon blev därför 

tvungen att välja utbildning efter geografiskt läge. En annan sak som Sara tycker orsakades 

av kriget är att hon har omvärderat sina principer och normer som hon uppfostrades till före 

kriget. Hon menar att under kriget var man till exempel tvungen att ljuga för att skydda sig 

och då lärde sig Sara att i viss mån är det acceptabelt att ljuga, om syftet är gott.  
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”…till exempel, när någon från  militären frågade oss om vi hade vapen hemma 

så svarade vi att vi inte hade det, trots att vi  egentligen hade. Vi ville skydda oss 

själva i fall vi skulle överfallas av någon eller få inbrott hemma….” 

Sara har lärt sig att planera sitt liv, hur hon ska vara ekonomisk och lagra och spara på saker 

som kan behövas i framtiden. Hon har lärt sig att klara saker och ting på egen hand, att ha 

ansvar och planera. Hon hanterar stress och traumatiska händelser på ett starkare och mer 

intellektuellt sätt än tidigare. Sara tror att hon kan övervinna alla svårigheter som hon kan 

stöta på i livet. Detta synsätt har hon fått efter kriget. Hon menar att krig är det svåraste och 

mest outhärdliga som kan hända en människa, och eftersom hon har överlevt kriget så kan 

hon överleva och övervinna allt annat. Hon tycker att kriget har gjort henne stark och envis. 

När problem dyker upp i hennes liv, ger hon inte upp eller känner sig maktlös, utan hon gör 

sitt bästa och försöker lösa och komma över dessa problem. Hon tycker att hon klarar det på 

ett bra sätt och kämpar för sin sak och sina barns säkerhet. Hon vill att hennes barn ska leva 

tryggt och ha det bättre än hur hon hade det i livet. 

”Kriget är det svåraste traumat som kan hända en person, det finns ingen svårare 

trauma…. Jag vill att mina barn ska FÅ vara barn.... leka, busa och skoja… jag vill 

inte att de ska uppleva det som jag upplevde....” 

Sara och Maria säger att det viktigaste stadiet i en persons liv är barndomen och minnena 

från denna period glömmer man aldrig. Men de vill gärna glömma dessa minnen och vill 

sudda den period. Minnen från barndomen handlar endast om rädsla, orolighet, stress och 

hemska scener. De känner att de har berövats sin barndom på grund av kriget, att de inte  

upplevde sin barndom eller sina tonår som andra barn och tonåringar. Det var krig hela tiden 

och det var bara kriget de tänkte på. 

”Maria: Barndomen dog inom oss…. Det viktigaste stadiet och de bästa minnena 

har man från barndomen men det har vi inte… Vi har bara minnen av bomber, 

blod, lik och förstörelser….” 

Samir, Nabil och Nadja har samma tanke att kriget har gjort att de blev vuxna i mycket tidig 

ålder, att de inte upplevde sin barndom som alla andra barn i fredsländer. de fick inte 

möjligheten att vara barn, leka, gå i skolan, bli tröstad eller få sina behov tillgodosedda. De 

tvingades i tidig ålder att bära stort ansvar, prioritera andras behov och glömma eller 

ignorera sina egna. De känner sig arga och besvikna på att det inte finns rättvisa i världen. 

Att de var bland de barn som missade det goda i livet, nämligen att vara barn.  Att vissa barn 

har det bra, lever i fred med sina familjer och har inga bekymmer medan andra barn lever 

under bomber, hot, oroligheter och rädsla. Att de måste tänka på hur mycket de får äta eller 

dricka så att det ska räcka även till morgondagen. 
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”Nadja: Vi hade extra bekymmer, extra last, extra tankar. När man hör att en 

bomb träffade någon person så tänker man: kan det vara min mamma, min 

pappa, min bror, min syster. Är det vårat hus bomben har träffat, är det våran 

lägenhet, finns mina grejor kvar. Kommer vi att klara oss, hur länge kommer det 

här att pågå. Såna tankar har man med sig extra jämfört med andra barn som 

inte lever i krig… Barndom finns inte för barn i krig, från ett litet barn direkt till 

vuxenlivet.” 

8. Analys 

8.1 Barndomen i krig 

8.1.1Tryggheten finns i skyddsrummet 

Bilden som respondenterna ger om sin vardag under kriget stämmer överens med vad 

tidigare forskning har visat. Det rör livsvillkoren och individernas vardag förändras markant 

(Eriksson & Henriksson, 1996). Från ett normalt liv och att vara tillfredsställd till att inte ha 

tillgång till de grundläggande behoven för överlevnad som vatten och livsmedel. 

Respondenternas nya vardag i krig präglades av bomber, skräck, oro och skyddstagande. De 

tillbringade stor del av sin vardag i skyddsrummen eller på andra platser där de gömde sig 

från bomber och explosioner. Skyddsrummen var den platsen där de kände sig säkra och 

trygga. Dit de vände sig när de kände sig hotade. Samir beskriver hur människorna i 

skyddsrummet försökte skapa nya rutiner för sin vardag, vissa lyssnade på radio, andra 

spelade kort, och Samir återanvände den smältande ljusmassan till nya ljus med hjälp av 

bombsplitter. Han använde rester av det material som bombade hans och närliggande hus 

för att lysa upp mörkret i skyddsrummen.  

Den andra bilden av vardagen som respondenterna ger är förberedelserna mellan attacken. 

Respondenterna försökte skapa en ny vardag som var annorlunda än den de var vana med. 

Det som var normalt innan kriget slogs sönder och respondenterna skaffade sig nya rutiner 

och nödvändiga sysselsättningar för att anpassa sig. De försökte skapa förutsättningar för att 

kunna skapa trygghet. De var aktiva och delaktiga i de nya rutinerna genom att hämta 

vatten, skaffa mat, självmant ställa upp för familjen och andra samt hjälpa till med 

räddningsarbete. De var aktörer, hjälpte till och tog ansvar för andra. Alla respondenter 

berättar om hur de hjälpte och blev behjälpta av grannar och andra närstående personer. De 

beskriver en utveckling av ömsesidig empati och solidaritet inom familjen och mellan 

familjer från samma område, som Raundalen & Dyregrov (1994) menar är ett sätt att skydda 

sig mot trauma 

Respondenterna som kände sig maktlösa att påverka kriget, försökte med hjälp av 

problemfokuserad copingstrategi att göra det bästa av situationen och skapa nödvändiga 

lösningar för att vardagen ska bli bättre (Brattberg, 2008). Dessa aktiviteter som 
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respondenterna utövar under dessa svåra situationer, ökar deras begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Respondenterna upptäckte att de hade resurser och vilja som de inte 

trodde att de besatt (Jfr. Isaksson, 1993). Deras skapande var en resurs och familj, grannar 

och vänner var en annan (Antonovsky, 2005). I hanterbarhet ingår känslan av att man på 

egen hand, eller med andras hjälp kan klara av alla de krav och svåra händelser som man 

möter i livet. Respondenterna hade ansvarskänsla mot familjen och omgivningen och en 

aktiv attityd till tillvaron som var ett sätt att hantera kaoset de befann sig i under kriget.   

8.1.2 Skolan blir meningslös 

Respondenterna berättar att skolan var stängd under de värsta perioderna av 

granatbeskjutning och att många gånger hade de undervisning i skyddsrummen. Detta är i 

enighet med vad tidigare forskning visar (Eriksson & Henriksson, 1996; Machel, 2001). 

Samtliga respondenterna gick till skolan när det var möjligt, vilket enligt Yule är ett sätt att 

bearbeta traumatiska upplevelser(Green, 2003). Detta stämmer inte med respondenternas 

berättelser om skolans roll. De berättar att skolan och utbildningen tappade sin 

meningsfullhet och att den normala vardagen i skolan inte var relevant eller eftersträvad så 

länge kriget fanns.  Meningsfullheten blev att överleva, istället för att gå i skolan eller plugga. 

Ingen koncentration i skolan kunde skapas. Lärarna försökte upprätthålla normalitet, genom 

att fortsätta undervisningen och ignorera krisen, men för barnen var det ständigt krisläge.  

Skolan återupptog sin meningsfullhet hos Sara när kriget flyttades längre bort till landets 

gränser. Den normala vardagen återupptas och Sara får sin livsglädje tillbaka och sin 

motivation att fortsätta sin skola och skaffa sig utbildning så att hon kan vara delaktig och 

medverka i byggnationen av sitt land. Hon hade ett mål att sträva efter och det var att 

framtiden kommer att bli bättre. Detta gav henne stark upplevelse av meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991) och kände sig motiverad att nå sitt mål, vilket var utbildning.  

8.1.3 Oro och ansvar 

Samtliga respondenter pratar om oron för sina familjer och att det var det värsta, jobbigaste 

och svåraste känslan för dem under kriget. De var hela tiden oroliga att förlora någon av 

familjen. Bara hotet innebär trauma (Lundin, 1992). Samir och Nadja var inte oroliga för sig 

själva för de trodde hela tiden att de kommer att överleva kriget. Vad det gäller Nabil, Sara 

och Maria riktades oron även mot dem själva, att de inte skulle klara sig och att kriget 

kommer att beröva dem deras liv.  

Att hela tiden bära oro och rädsla skapade kristillstånd hos respondenterna. De tvingades att 

se hemska scener, i form av döda och skadade människor samtidigt som de kände sig och 

sina anhöriga hotade till livet. Dessa är typiska exempel som kan utlösa kris, som i sin tur 

väcker oro och stress (Hartnam & Torstenson, 2007; Cullberg, 2006). Cullberg beskriver att i 

kris hotas individens självkänsla och identitet. De hemska scenerna som respondenterna 

upplevde ofta/dagligen, präglade vardagen. Samir, Nabil och Nadja höll ångesten och rädslan 
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inom sig. Dels för att inte uppfattas som svaga, dels för att inte oroa familjen. Även tidigare 

forskning visar barns svårigheter att hantera föräldrarnas ångest och orolighet för sina barn 

och att barnen väljer att inte visa sina känslor för föräldrarna (Raundalen & Dyregrov, 1994). 

En annan aspekt som belyses i tidigare forskning är att en del barn har svårt att ta emot tröst 

och kan verka självständiga och säkra (Lundequist, 1995, Lundin, 1992). Detta försenar 

bearbetningen av krigstraumat som respondenterna upplevde enligt samma studie. Enligt 

copingteori är detta en känslofokuserad strategi som respondenterna använder. De väljer att 

hantera och kontrollera sina känslor genom att trycka ner och inte visa dem för andra 

(Brattberg, 2008). 

Respondenterna pendlade hela tiden mellan chockfasen och reaktionsfasen. För varje gång 

de såg eller hörde bomberna, påbörjades ett kristillstånd hos dem. Enligt Cullberg varar 

chockfasen från ett kort ögonblick till några dygn, och under den här fasen försöker 

individen att hålla verkligheten ifrån sig. De psykiska reaktionerna för respondenterna under 

chockfasen var olika. Samir trodde inte att det var sant, vilket är en typisk reaktion under 

chockfasen. Sara trängde bort tanken på kriget genom att läsa. Maria och Nadja reagerade 

med skrik och gråt. Fysisk reaktion för samtliga respondenter var att de sprang bort från 

riskplatsen. Vilket kan innebära att de dels försökte fly verkligheten dels försökte skydda sig 

mot den. Reaktionsfasen hos respondenterna brukade börja när bomberna upphörde och 

det var lugnt att de kunde röra på sig och lämna skyddsplatsen. Det första de gjorde var att 

kontrollera om deras anhöriga klarade sig oskadda. Efter det kom räddningsarbetet och 

förberedelserna inför nästa attack. De började, enligt problem- och känslofokuserad coping, 

acceptera den nya vardagen och försökte skapa förutsättningar anpassade till den 

(Brattberg, 2008). Både skyddstagandet och förberedelserna innan dess var en pågående 

process under kriget. Samtliga respondenter bar större ansvar än deras ålder tillät. Det var 

deras sätt att hantera tillvaron och ett sätt, enligt Cullberg, att bearbeta krisen genom att ta 

ansvar och hjälpa andra.   

Den tröst respondenterna fick präglades av kramar och tröstande ord från familjen, 

anhöriga, grannar och kamrater. Ingen av dem fick möjligheten att prata om sina känslor 

eller om hur de mådde. Detta kan bero på att föräldrarna också var hårt drabbade och kände 

sig hjälplösa (Raundalen & Dyregrov, 1994). Samir och Nabil stängde in sina känslor och sin 

rädsla inom sig. Vilket kan uppfattas vara orsaken till att respondenterna fastnade i 

bearbetningsfasen eftersom de inte fick hjälp med att bearbeta krisen.  Är man barn eller 

ungdom och deprimerad och inte får hjälp med att bearbeta depressionen finns det en risk 

för återkommande depressioner som vuxen (Fahrman, 1993). Nabil har försökt att få ut sin 

ångest genom att leka soldater och skjuta på andra. Maria och Nadja försökte att bearbeta 

sin oro genom att be till Gud. Deras relation till Gud blev mycket stark under kriget. De 

använde religionen (känslofokuserad coping) eftersom de förstod att kriget var större än 

dem och att det behövs en gudomlig makt för att kriget ska stoppas.  
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8.2 Vuxenlivet efter krig 

8.2.1 Ständigt återkommande minnen av kriget 

Det har gått mellan 15 till 20 år sedan respondenterna upplevde kriget. Fortfarande efter så 

många år påverkar minnena respondenterna starkt. Detta visar tidigare forskning också, att 

minnena av krigets fasor lagras i barnens minne i form av ångest och spänningar flera år 

efter kriget och många sitter fast i minnena (Raundalen & Dyregrov, 1994; Kristal-Andersson, 

2001). Omständigheter för att traumatiska händelser ska fastna eller inte är bland annat 

barnets ålder, vilket stöd barnet får och grad av hot mot den egna personen (Gyllenswärd, 

2007). Samtliga respondenter var under tolv år gamla när kriget startade. Deras liv hotades. 

Deras familjers liv hotades. De fick inte någon direkt hjälp med sina upplevelser och känslor. 

Detta kan vara orsaken till att traumat har fastnat i deras minnen och plågar dem än idag. 

Samtliga respondenter plågas av mardrömmar och Flashbacks från kriget. Minnena kommer 

ofta, plötsligt och utan förvaring och tar mycket tid och energi från dem. Upplevelsen av 

traumat kan inte integreras i psyket och finns kvar fastsplittrad i sina olika beståndsdelar och 

obearbetad. Därför kan minnen komma tillbaka helt utan förvarning när som helst 

(Aaltonen, 2009). Samtliga respondenter har beskrivit att minnena flyttar dem tillbaka till 

kriget och påminner dem om händelser de har upplevt under kriget.  

8.2.2 Strategi att hantera traumat/minnen 

Vanliga reaktioner efter trauma är återkommande tankar kring händelsen, det vill säga man 

återvänder ofrivilligt i tankarna till katastrofen om och om igen. En sådan återupprepning tar 

oerhört mycket psykisk energi och känslor av utsatthet, sårbarhet och ångest uppstår, vilket 

kan leda till sömnstörningar(Gyllenswärd, 2007). För varje gång minnena dyker upp uppstår 

ett kristillstånd hos respondenterna. Samtliga respondenter befinner sig i bearbetningsfasen 

och försöker att bearbeta krisen med att hitta ett sätt att hantera känslorna (Cullberg, 2006). 

Eftersom minnena är en återkommande process för respondenterna, har var och en hittat 

sitt sätt att hantera dem. Detta syftar på att de gör minnena begripliga och förutsägbara. 

Samir beskriver att han blir paralyserad. Han kan inte stoppa minnena och känner sig 

tvungen att gå igenom och återuppleva hela situationen. Sara blir fast i sina minnen och kan 

inte se eller höra något annat. Hon försöker att sysselsätta sig med något annat, för att 

avleda tankarna, men lyckas inte med det. Samir och Sara använder sig i detta läge av både 

problemfokuserad och känslofokuserad coping. De kan inte göra något åt minnen och därför 

konfronterar de dem.  De accepterar sina minnen och försöker att anpassa sina känslor till 

dem (Brattberg, 2008). Nabil blir ledsen och aggressiv när minnena dyker upp. Han brukar gå 

ut och ta promenad. Nadja och Maria försöker avskärma minnena genom att sysselsätta sig 

med något eller gå ut i skogen. Nabil, Maria och Nadja använder undvikandestrategi och 

försöker till skillnad från Samir och Sara att distansera sig från minnena. Det är deras sätt att 

hantera känslorna som uppkommer i samband med minnena. 
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Respondenterna upplever att de har resurser att hantera minnena och känslorna som följer 

med, vilket tyder på hög hanterbarhet enligt Antonovsky. Samir, Nabil och Sara har fått 

terapeutisk hjälp och tycker att det har hjälpt dem att hantera krisen när minnena dyker 

upp. Medan Maria och Nadja har valt att inte söka terapeutisk hjälp och försöker att hitta 

egna sätt att handskas med känslorna när minnena kommer.  I och med det försöker de att 

hitta resurser hos sig själva eller hos andra för att nå hög hanterbarhet (Antonovsky, 2005). 

Maria väljer att prata med väninnor som har samma erfarenhet av krig som hon själv, vilket 

är en sorts självhjälpsterapi. Tidigare forskning visar att detta är bra hjälp till att normalisera 

och inte känna sig ensam om sitt trauma (Straume, 2007). När minnena inte kommer är 

respondenterna i nyorienteringsfasen. Minnena av kriget finns kvar, går inte att sudda bort 

men behöver inte hindra livskontakten (Cullberg, 2006).  

8.3 Upplevelser från kriget påverkar vuxenlivet 

8.3.1 Förstörd barndom - empatiska vuxna 

Samtliga respondenter uppger att kriget förstörde deras barndom. Att de tvingades bära 

stort ansvar, prioritera andras behov och glömma eller ignorera sina egna. De kände sig 

vuxna i tidig ålder. De fick inte möjligheten att uppleva den lyckliga och bekymmerlösa 

barndomen. Deras barndom innebar oro, ansvar och otrygghet. Att de har missat sin 

barndom, plågar dem fortfarande och gör att de känner orättvisan i världen. De känner stor 

empati för andra och påverkas starkt av att se inslag på tv som handlar om barn i 

krigsdrabbade länder. De påminns om sin egen barndom i kriget och den otrygghetskänslan 

de hade. Samir säger att han känner sig tvungen att hjälpa och bidra till barn i krigsdrabbade 

länder. Det kan bero på att han fick så stort ansvar i barndomen att han fortfarande bär på 

större ansvar än han egentligen behöver ha. Enligt honom ökar detta synsätt hans 

självrespekt. Detta kan tolkas med att Samir känner sig delaktig genom sitt engagemang och 

investering i att andra ska ha det bra, vilket ger honom starkare meningsfullhet (Antonovsky, 

2005). Nabil, som själv lider av PTSD, uppger att det är viktigt att barn redan under kriget får 

möjlighet att prata om sina känslor så att de inte bär dem hela livet. Detta stämmer överens 

med forskningen som visar att om traumat är väl bearbetat är risken mindre att personen 

utvecklar syndromet PTSD jämfört med andra som inte har gjort denna bearbetning 

(Christianson, 1996).  

Slutsatsen för respondenterna är att många människor lider av svår nöd och att det är viktigt 

att hjälpa dessa människor för att förbättra deras situation. De hoppas på att fler skall hjälpa 

och skänka åtminstone en tanke för barn och andra som lever i krig. Respondenterna uppger 

att man får en mycket stor dos av glädje, makt och värde när man hjälper andra. Att ha 

förmåga att hjälpa andra är en skyddande faktor. Den gör att individen kan utveckla 

egenvärde, självtillit och självständighet (Brattberg, 2008). 
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8.3.2 Stark personlighet 

Kriget har gett respondenterna sådan styrka och förmåga att överleva och övervinna alla 

svårigheter.  Samtliga tycker att de redan har varit med om och överlevt det värsta, vilket är 

kriget. De tror inte att det finns något värre än kriget och därför tror de att de kan övervinna 

andra svårigheter som livet kan bjuda på. Den bilden av positiv självförtroende som 

respondenterna ger har en salutogen betydelse, enligt Antonovsky. Respondenterna är mer 

öppna och har en större ansvarskänsla. De uppger att kriget har fått dem att inte ge upp lätt 

och att kämpa för sin sak. Enligt Cullberg innebär traumatiska kriser ökad styrka, 

motståndskraft och ökad kunskap om egna och andras resurser och begränsningar (Cullberg, 

2006; Schulman, 2000). Respondenterna är medvetna om sina egna resurser som de besitter 

och känner att de har resurser att kunna leva bra och övervinna svårigheter. Detta tyder på 

hög hanterbarhet och hög meningsfullhet hos respondenterna. En människa måste tro på att 

han kan hantera en uppgift framgångrikt för att överhuvudtaget engagera sig aktivt i den.  

(Antonovsky, 2005).  

Gemensamt för alla respondenter vad det gäller personlighet är att den goda sidan inom 

dem har vuxit stort. I dagsläget använder de sig av problemfokuserad coping. De vill hjälpa 

och rädda andra människor. De har tagit ansvar för andra, känt sig vuxna och lärt sig att hitta 

lösningar för sig själva och andra (Brattberg, 2008). Deras tröst är i att de har deltagit och 

burit ansvar.  

9. Slutdiskussion 
Slutsatsen av denna studie visar att respondenterna har tidigt under barndomen tagit på sig 

stort ansvar. De har tvingats till uppgifter och bekymmer som inte borde vara deras. De tog 

på sig vuxenrollen och försökte ivrigt skydda sina familjer. De offrade sin barndom och blev 

vuxna mycket tidigt.  Den optimala vardagen för alla barn borde vara att gå i skolan och 

skaffa sig kunskap, att leka under skolrasten med kompisarna, att ha en fritidsaktivitet att 

längta efter och inte minst att ha skyddande föräldrar att söka stöd och tröst hos vid 

krissituationer. För respondenterna fanns det ingen möjlighet till detta. Kriget gjorde att de 

ständigt var i krisläge. Det nära hotet tog över deras liv och vardag och deras tankar 

präglades av oro hela tiden. De flesta kunde inte visa sina känslor för att inte oroa 

föräldrarna. De höll sin ångest inom sig och låtsades att vara starka och tåliga. 

Respondenterna bemästrade sina trauman genom aktivt deltagande i att skapa lösningar 

och förutsättningar för att kunna skapa trygghet. 

En intressant tanke som kom upp i arbetet med denna uppsats är att samtliga 

intervjupersonerna på ytan fungerar precis som vem som helst. Trots lidandet så har de 

utbildat sig, gjort karriär, bildat familj. Syftet med denna studie var att belysa hur vuxna 

upplever att krigsupplevelser under barndomen har påverkat deras liv. Jag fann att dessa 

människor lever med kriget inom sig trots att det har gått mer än 15 år sedan de lämnade 
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krigslandet. Fortfarande efter så lång tid har de mardrömmar och minnen från kriget som 

stör deras liv och tar krafter och energi från dem. De använder sig av olika 

bemästringsstrategier för att hantera sina minnen från kriget och känslorna som medföljer. 

Deras empatiska förmåga och hjälpintresse har vuxit stort gentemot andra och speciellt barn 

som befinner sig i krig. De har utvecklat stark personlighet med positiv självkänsla som 

hjälper dem att gå vidare i livet. Resultatet i denna studie stämmer till stor del med vad 

tidigare forskning visar i området. En skillnad som respondenternas berättelser visar är att 

skolan inte hade den mening som beskrevs av Yule. Respondenternas tankar under skoltid 

präglades av oro och rädsla, vilket försvårade koncentrationen på undervisningen. Lärarna 

uppmärksammade/ ville inte uppmärksamma detta. Orsaken till detta kan vara olika men 

det är inte av intresse i denna studie. Om lärarna kunde möta barnens tankar och känslor 

och fick dem att berätta om sin ångest skulle skolan förmodligen ha annan innebörd för 

respondenterna. 

För vidare forskning skulle det vara intressant att intervjua vuxna personer med 

krigsupplevelser under barndomen, men som har fått professionell terapi under kriget eller 

direkt efter kriget och undersöka likheter och skillnader med denna studiens målgrupp. 

9.1 Fördelar – nackdelar med metoden 

Esaiasson et al. (2007) skriver att intervjuer med vänner riskerar att bli sämre på så sätt att 

man tar mycket för givet i en vänskapsrelation. Man tycker att man känner den här personen 

och det känns därför fånigt att fråga allt för detaljerat. Jag har varit noga med att följa 

intervjuguiden. Jag har ställt alla frågor såvida jag inte redan fått svar genom 

intervjupersonernas berättelser.  Vissa berättelser hade jag sedan tidigare hört från några av 

respondenterna. Ändå var jag noga med att lyssna på hela historien utan att avbryta eller på 

något annat sätt visa att den här historien är redan känd för mig. Detta var ett medvetet val 

eftersom jag ville få berättelserna inspelade för att underlätta bearbetning av data samt för 

att inte störa respondenten i sitt berättande och riskera att viss information går förlorad.  

Den här studien kunde också genomföras med kvantitativ metod, vilket ger bättre möjlighet 

till generalisering. Men eftersom syftet med studien var att fånga upp känslor och 

upplevelser hos respondenterna tycktes användning av kvalitativ metod mera lämplig. Vid 

intervjuer kan man med följdfrågor fördjupa sig mer och intervjupersonerna har bättre 

möjlighet att beskriva sina upplevelser. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

1. Familj/nätverk:  
- ålder 
- civilstånd 
- har du barn?, hur många? 
- hur bor du? 
- vad har du för sysselsättning? 
- hur gammal var du när kriget startade?, vilket år var det? 

2. Vardagen: 

- vad kommer du ihåg av kriget? 
- kan du beskriva en vanlig dag i krig, vad gjorde du på dagarna? 
- gick du i skola under kriget? 
- vad var det som var annorlunda?, vilka svårigheter fanns det? 
- var det någon som betydde särskilt mycket för dig, som hjälpte dig mest? 

3. Det värsta som hände under kriget: 

 - vad var det som var värst? 
 - beskriv en situation som var värst, hur kändes det?, vad gjorde du?, sökte du skydd?, 
    var ? 

 - vem hjälpte dig?, pratade du med någon om det som hänt? 
 
4. Det positiva som hände under kriget: 
 - om du tänker efter, kommer du på ett positivt minne från de åren i krig 
 - har du fått användning av krigserfarenheter? 
 
5. nuet: 

- när du tänker på det som varit, tänker du på det på ett annat sätt än tidigare? 
 - blir du påmind om kriget?, när?, vad gör du då? 
 - hur tror du att kriget har påverkat dig? 
 - hur påverkar upplevelserna av krig dig idag? 
 - hur tror du att ditt liv skulle se ut om du inte växte upp i krig 
  - vad känner du när du pratar om krig och upplevelserna därifrån?  

      (sammanfatta det som ar berättats) 
- Får du hjälp med dina krigsupplevelser idag? 
- När du tänker på svårigheter får du en känsla av att du kommer att 

övervinna dem eller inte? 
- Vilken hjälp skulle du behöva för att gå vidare? 
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11.2 Bilaga 2. DSM-IV 

Enligt det diagnostiska systemet DSM-IV används begreppet Posttraumatiskt Stressyndrom 

för den problematik människor ibland utvecklar efter extremt påfrestande och livshotande 

händelser. Syndromet diagnostiseras enligt DSM-IV (Weisaeth, 1997) utifrån följande 

kriterier: 

A. Personen har varit utsatt för en traumatisk händelse där han/hon upplevde, 

bevittnade eller konfronterades med en händelse, en serie händelser som innebar 

död, allvarlig skada, hot om allvarlig skada eller hot mot egen eller andras fysiska 

integritet. Personen reagerar med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. 

B. Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller flera sätt av 

följande sätt:  

1.  återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller 

perceptioner relaterade till händelsen. 

2. Återkommande mardrömmar om händelsen. 

3. Handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt. 

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 enligt en eller flera 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 minska intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter. 

5. Begränsade affekter (oförmåga att känna kärlek). 

6. Känsla av att sakna framtid (inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, 

äktenskap). 

D. Ihållande symptom på överspändhet (som inte funnits före traumat), vilket indikerats 

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 punkterna 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 av avseenden. 
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