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Sammanfattning    
 
Livet efter en traumatisk händelse, tillsammans med det medföljande lidandet, kan ge upphov till 
ett förändrat perspektiv, både på sin identitet och på den levda världen. Vikten av att ha förståelse 
om vad detta innebär för den traumatiserade beskrivs med grund i patientens behov av att vårdas 
utifrån ett holistiskt patientperspektiv. Uppsatsen riktar sig till alla yrkesroller inom vården då 
traumatiserade människor kan förekomma i olika vårdkontexter. För att uppnå syftet att belysa 
livet efter en traumatisk händelse har metoden baserats på en analys av artiklar med inriktning på 
hur livet upplevs efter ett trauma. För att tolka det analytiska materialet har författarna inspirerats 
av ett hermeneutiskt perspektiv med utgång i livsvärldsperspektivet. Resultatet visar ett förändrat 
liv som är präglat av traumat med grunder i den traumatiserades strävan att undkomma sitt 
lidande. Upplevelser av ensamhet, hopplöshet och bristande känslomässig kontroll genomsyrar 
inte bara den traumatiserades livsvärld utan har även stor påverkan på familj och vänner. 
Författarna anser att även om resultatet inte går att generalisera så ger det en bild av hur livet kan 
se ut efter ett trauma och skapar tankar och frågor som är viktiga att ha med sig i sin roll som 
vårdare. 
 
 
 
 
Nyckelord: Trauma, posttraumatisk stress syndrom, livsvärldperspektiv, hermeneutik, lidande, 
ensamhet, hopplöshet. 
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INLEDNING 

Anledningen till varför vi har valt att skriva om livet efter en traumatisk händelse 
grundar sig i en situation hämtad ur det verkliga livet. Denna situation levde sedan kvar 
i våra tankar och skapade ett intresse kring att vilja veta mer om detta fenomen. 
 
Händelsen utspelar sig på en kriminalvårdsanstalt i sydvästra Sverige och handlar om en 
man i fyrtio års ålder. Som nyanländ intern är det rutin att komma till sjuksköterskan för 
ett ankomstsamtal där man går igenom personens anamnes samt får en överblick av hur 
personen mår.  Situationen vi har valt att berätta om äger rum under ett ankomstsamtal. 
Mannen kommer in i rummet och sätter sig på en stol och vi börjar samtala med 
varandra. Himlen har under hela morgonen varit mörk och under tiden vi sitter och 
pratar slår plötsligt åskan ner. Mannen slänger sig ner på golvet och håller händerna för 
ansiktet medan han gråtande ropar på hjälp. 
 
Senare på dagen då mannen lugnat ner sig berättar han att han fyllts av både rädsla och 
ångest då åskan slagit ner. Han beskriver att då han hörde åskknallen slungades han 
känslomässigt tillbaka i tiden och till det krig han under många år levt i. Mannen 
berättar vidare att han under kriget utsattes för tortyr vilket fört med sig många 
traumatiserade minnen. 
 
Funderingar kring hur man finner kraft att leva och hur man hanterar sitt liv efter att ha 
genomgått en traumatisk händelse är något vi frågat oss. Vi ville därför veta mer och ta 
del av den forskning som finns kring hur livet kan se ut efter en traumatisk händelse. 
Problemet är att många traumatiserade människor blir felbehandlade i vården. Vi vill 
därför uppmärksamma detta genom att delge vår kunskap till sjuksköterskor runt 
omkring oss, då det idag är vanligt att stöta på dessa människor överallt både i vården 
och i samhället. 
 

BAKGRUND 

PTSS (Posttraumatisk stress syndrom) är en psykiatrisk diagnos och för att få denna 
diagnos krävs det att vissa kriterier uppfylls. Det mest grundläggande kriteriet är att 
personen skall ha blivit utsatt för en traumatisk händelse. En traumatisk händelse kan se 
ut på olika sätt men definieras enligt Diagnostic and Statistical manual of Mental 
Disorders (DSM) som följande ”…händelse som innebar död, allvarlig skada (eller hot 
om detta), eller hot om egen eller andras fysiska integritet. Personen reagerade med 
intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck.” (Jonsson, 2004, s.20). DSM är en samling av 
diagnostiska kriterier för utvecklingen av PTSS.  
 
Att utsättas för en traumatisk händelse medför en stor psykisk stress. Om stressen är 
mer än individen klarar av att hantera kan traumat skapa ett långgående lidande. 
Exempel på trauman som en människa kan drabbas av är: Dödsfall inom familj, 
trafikolyckor, överfall, krig och naturkatastrofer. Det finns lika många sätt att reagera på 
en traumatisk händelse som det finns människor på jorden men exempel på symtom är 
mardrömmar, ångest och undvikande beteende som alla är starkt förknippade med det 
personligt upplevda traumat. Människor kan vara utsatta för samma trauma men ändå 
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reagera olika. Forskare drar sig från att koppla ihop människors personlighet med 
sannolikheten att drabbas av PTSS. Det finns indikationer på att människor som har en 
inåtvänd personlighet har en större risk att drabbas hårdare av ett trauma. Det samma 
gäller om det finns ångest och depression inom släkten eller om man har ett emotionellt 
stressfyllt leverne. Det är dock när individen upplever traumat som en påfrestning 
utöver sin egen kapacitet som lidandet uppkommer vilket kan förändra hela livet. 
(Kinchin, 2001). 
 
Människan har under årtusenden drabbats av olika traumatiska händelser och som en 
följd av detta upplevt en traumatisk stress. Fenomenet PTSS beskrevs 1866 som 
“railway spine” och blev sedan under lång tid förknippat med olika namn som 
refererade till den utlösande faktorn. Under första världskriget kallades det ”shellshock” 
och troddes bero på blödningar i hjärnan orsakad av granatdetonationer. När soldater 
som inte varit i närheten av explosioner började utveckla symtom trodde man att det 
berodde på en vek karaktär. Det var först under Vietnamkriget och kort därefter som det 
klassificerades PTSS i en tidig upplaga av Diagnostic and Statistical manual of Mental 
Disorders (DSM). (Kinchin, 2001). 
 
Enligt Kinchin, som baserar sin forskning på en undersökning i Sant Louis, har cirka en 
procent av den generella populationen i världen PTSS. Orsakerna till varför dessa 
personer drabbats av PTSS skilde sig mellan män och kvinnor. Mäns främsta orsak var 
strid och bevittnande av skada eller död. Kvinnors orsaker var fysiska övergrepp 
exempelvis våldtäkt samt missfall. Kinchin menar vidare att inom specifika grupper 
såsom exempelvis poliser, brandmän och akutsjukvårdspersonal kan förekomsten vara 
så hög som femton procent. Som tidigare nämnts är PTSS relativt vanligt 
förekommande även om procentsatserna varierar från studie till studie. Enligt Ahmad 
(1999) är summeringen av prevalenstalet för PTSS uppskattningsvis 1% till 58%, 
beroende på om studien är generell eller koncentrerad på högriskgrupper. De personer 
som varit utsatta för sexuella och fysiska övergrepp samt människor som vid ett flertal 
tillfällen blivit utsatta för olika trauman är de som tillhör högriskgruppen för att drabbas 
av PTSS. (Frans, Rimmö, Åberg & Fredriksson, 2004).  
 
För människan som blivit traumatiserad kan det innebära en förändring av livsvärlden 
då lidandet isolerar dem från omvärlden. Människan kan få fobier/rädslor för specifika 
dagliga rutiner, händelser eller objekt vilket skapar ett undvikande beteende. Lidandet 
kan också ta form genom flashbacks, tankar, mardrömmar/drömmar om traumat vilket 
leder till att livet påverkas natt som dag. När människans livsvärld förändras negativt av 
traumat kan även lusten att leva påverkas. De blir socialt tillbakadragna och emotionellt 
avtrubbade samt känner en olust och ett minskat intresse inför olika former av 
aktiviteter i det dagliga livet. Känslorna påverkas som en direkt konsekvens av lidandet 
med t.ex. aggressiva utbrott och ökad irritation. (Kincin, 2001). Det förändrade 
beteendet och den tappade känslokontrollen som traumat medför kan förändra synen på 
den subjektiva kroppen d.v.s. varje förändring i kroppen medför en förändring av hur 
människan erfar sin livsvärld. (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2003). Den traumatiserade personens identitet kan också påverkas då synen på den 
subjektiva kroppen förändras. Detta kan leda till att personen inte längre känner igen sig 
själv vilket gör det svårt att fungera socialt samt att kunna hantera sin vardag. (Kinchin, 
2001). En persons identitet är knuten till vad han/hon presterar. (Wiklund, 2003). Att 
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leva med traumatisk stress resulterar ofta i att personen inte kan arbeta på grund av 
nedsatt prestationskapacitet. (Kinchin, 2001). Detta bidrar också till den 
identitetsförvirring som traumatiserade personer kan uppleva. Lidandet för den 
traumatiserade handlar inte så mycket om observerbara symtom utan mer om en inre 
process. Lidandet beskrivs ofta som en förlust av människan själv och en känsla av 
skuld över att ha överlevt vilket leder till att personen sluter sig inom sig själv. Den 
traumatiserade kan också känna lidande i form av skamkänslor. Skamkänslan är en 
konsekvens av det trauma som personen blivit utsatt för kränker personens värdighet. 
(Wiklund, 2003). 
 
En specifik form av lidande är vårdlidande, d.v.s. lidande i ett vårdsamanhang. Detta 
begrepp innebär att patientens inre lidande inte uppmärksammas vilket får negativa 
följder av patientens önskan att bli sedd och hörd (Dahlberg, Segersten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg, 2003). Ytterligare ett lidande är sjukdomslidande som syftar på 
symtomen till sjukdomen. Traumatiserade personer uppvisar tecken på exempelvis 
ångest, detta ger en känsla av att vara begränsad i genomförandet av vardagliga 
aktiviteter. Vilket leder till en försämrad livskvalitet samt en otillfredsställelse med 
livet. (Wiklund 2003).  
 
Det hermeneutiska synsättet menar att kunskap växer genom tolkning och förståelse. 
Vidare menas att för att få en förståelse för helheten krävs en förståelse av delarna 
samtidigt som att delarna inte kan förstås utan en förståelse av helheten. (Molander, 
2003). För att få en förståelse för en traumatiserad människas liv och lidande måste man 
därför se till dennes livsvärld, detta innebär ”…att människors vardagsvärld och dagliga 
tillvaro uppmärksammas… att se, förstå och beskrivs, samt analysera världen, eller 
delar därav, så som den erfars av människor” (Dahlberg et al. 2003, s.24). Kärnan i 
livsvärldsteorin är relationen mellan världen och subjektet. Praktiskt sett ser man till den 
traumatiserades levda verklighet genom det så kallade patientperspektivet. Detta 
perspektiv sätter fokus på de subjektiva upplevelserna av hälsa, lidande, vård samt 
välbefinnande. Upplevelserna har gemensamma nämnare hos olika patienter men 
utgångspunkten är att alla människor är unika.  
 

PROBLEMFORMULERING 

Människor som drabbas av en traumatisk händelse får en förändrad livssituation, präglat 
av lidande. För att uppnå en god omvårdnad krävs det en förståelse för hur livet kan se 
ut efter att man upplevt en traumatisk händelse. Alla yrkeskategorier inom vården 
behöver denna kunskap då man kan komma i kontakt med denna patientgrupp var som 
helst i vården. Finns det brist på denna kunskap försvinner möjligheterna till att vårda 
utifrån ett holistiskt patientperspektiv med konsekvenser för den traumatiserades behov 
av förståelse. 
 
SYFTE 

Syftet är att belysa livet för en traumatiserad människa. 
 

 

 3



METOD 

Litteratursökning 
Den grundliga förståelsen om trauma/posttraumatisk stress har vi samlat genom relevant 
och generell litteratursökning på bibliotek. Urvalet av böcker baserade vi på 
ämnesordsökning: traumatisk stress, PTSS, stress. Vi gjorde en sökning via Internet för 
att få en generell uppfattning om vilka böcker som återkom med tätast frekvens, vilket 
tillsammans med innehållet i böckerna stod för motiveringen av valet. 
 
Vi ville ha artiklar baserade på kvalitativa metoder och vi utgick därför från databaserna 
Cinahl, Medline, Svemed+. Sökorden valdes utifrån syftet och baserades på 
databasernas ämnesord (headings). De primära sökorden var: Living/Life (with) 
PTSD/Trauma, PTSD (and) QOL (quality of life), Coping (and/with) PTSD, PTSD 
(and) follow-up study, i kombination med premisserna Peer-reviewed. Vi var inte 
intresserade av barn eftersom livsvärlden för dessa ser annorlunda ut än för vuxna och 
gör därmed en tolkning svårare. För att särskilja åldersgrupperna inriktade vi oss på 
människor som var 18 år eller äldre. Ingen övre gräns har använts.  
 
Dessa sökord gav oss uteslutande kvantitativa artiklar vilket var ett exklusionskriterie 
och bidrog till att vi utökade databaserna med Blackwell synergy och PsycARTICLES. 
Det framkom då att vårt val av ämne var i stor brist av kvalitativa artiklar. Därmed 
beslöt vi oss för att kvantitativa artiklar skulle vara ett inklusionskriterie, vilket gjorde 
urvalet betydligt lättare. Vi fick cirka 300 träffar. Valet av artiklar gjordes genom att vi 
läste samtliga abstact och utifrån en bedömning av dessa gjordes ett primärt urval. 
Vidare kunde vi via referenslistor hitta liknande artiklar. Det slutgiltiga urvalet gjorde vi 
efter att ha läst igenom de artiklar vi samlat och kunnat konstatera att det kvantitativa 
innehållet speglade vårt syfte, och att författarnas egna tolkningar möjliggjorde 
kvalitativ omvandling. 
 

Analys 
Vi har valt att utgå från en modell av David Evans (2002). Denna modell baseras på en 
syntesprocess där man genom delar får en helhet. För att kunna ta del av och tolka 
livsvärlden hos traumatiserade människor utifrån ett kvantitativt innehåll, inspirerades 
vi av det hermeneutiska perspektivet. Med hjälp av detta perspektiv försökte vi sätta oss 
in i den traumatiserades livsvärld och tolka innehållet utifrån våra egna förutsättningar. 
Vår tolkning baserades i stor utsträckning på vår förmåga att föreställa oss ett liv efter 
ett trauma. Denna förmåga grundas på tidigare erfarenheter inom vården med särskilt 
syftande på praktik inom psykiatrin. 
 
Vi började med att läsa igenom artiklarna flera gånger för att få en helhetskänsla. Detta 
gjorde vi genom att titta på innehållet i detalj och på vad artiklarna ville få fram i sin 
helhet. Efter att vi bildat oss en uppfattning samlade vi nyckelord som kännetecknande 
innehållet för varje enskild studie. Utifrån nyckelorden jämförde vi skillnader och 
likheter för att identifiera gemensamma teman. Därefter sammanställde vi temana i 
olika grupper baserade på likheter i kärninnehållet. Slutligen identifierade vi subteman 
genom att tolka innehållet och få en förståelse för delarna. 
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RESULTAT 

Ur artiklarna vi analyserade (se bilaga 2), framkom det tre olika teman som hade 
relevans för vårt valda problemområde. Dessa huvudteman baseras på hur människor 
upplever livet efter en traumatisk händelse. Temana är i sin tur uppbyggda av en eller 
flera subteman (se bilaga 1). Tillsammans sammanfattar de olika temana det centrala i 
hur det dagliga livet påverkas för en traumatiserad människa. Artiklarna visar på att en 
traumatiserad person tvingas leva med både fysiska och psykiska problem. Detta 
innebär stora förändringar i de inblandade människornas liv vilket ger negativa 
konsekvenser för den traumatiserades välbefinnande. 
 

Att förlora kontrollen 
Människor som genomlidit en traumatisk händelse upplever många känslor som bidrar 
till den förlorade kontrollen över livet. Många förlorar tron på sig själv och sin 
självkänsla vilket skapar både ångest och lidande. Att inte längre kunna umgås med 
andra människor med rädsla för att bli påminda av traumat skapar känslor av 
övergivenhet och utanförskap. Att inte längre klara av att försörja sig själv och sin 
familj på grund av att man har förlorat förmågan att kunna hantera ett arbete skapar en 
känsla av misslyckande. Ett liv präglat av negativa känslor gör att de traumatiserade 
människorna går djupare in i sig själv och till slut förlorar kontrollen och rätten att 
bestämma över sitt eget liv.  

 
Temat ”att förlora kontrollen” är uppbyggt av följande subteman: ”Att vara ensam i sin 
sjukdom”, ”att känna sig misslyckad” och ”otrygghet”. 
 

Att vara ensam i sin sjukdom 
För människor som upplevt en traumatisk händelse följer en förändrad bild av den 
subjektiva kroppen. Personerna känner inte igen sig själva längre. De har en önskan att 
kunna umgås med andra människor men känslan av att inte vara samma person 
förhindrar detta. De upplever motstridiga känslor om att vilja men att inte kunna delta i 
sociala sammanhang. Traumat som personen genomlidit innebär även en 
integritetskränkning. En sådan djup kränkning kan göra att personen förlorar tron på att 
kunna vara sig själv i förhållande till andra.  
 

”It depends on how I feel. Since my internment in the concentration camp 
in Bosnia, I am not the same person, and it is difficult for me to be with 
other people.” 
 
”Seventeen subject (av 24) expressed a wish to see other people more 
often…” (Kivling-Bodén & Sundbom, 2001 s.404-405). 

 
Sociala kontakter är en av grundpelarna till välbefinnande. Ensamhet upplevs som en 
kontraindikation för välbefinnande. Att vara ensam innebär således ett lidande för 
personen. 
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I sitt tillstånd undviker personerna aktivt sociala kontakter för att undvika att bli 
påminda om sina trauman. 
 

”If company came in, he would go out the backdoor. He could not take 
anybody around. He couldn’t even go to the store to buy anything...” 
(Lyons, 1999, s 73) 

 

Att känna sig misslyckad 
Hos människor som genomlevt ett trauma finns en utbredd arbetslöshet. Detta på grund 
av att de varken psykiskt eller fysiskt klarar av att arbeta. Att inte kunna uppfylla ett 
allmängiltigt krav som att kunna försörja sig och sin eventuella familj påverkar 
självkänslan negativt. Konsekvenserna av att vara arbetslös ger också en känsla av 
misslyckande då många tvingas leva på socialbidrag. Misslyckandet baseras på att inte 
kunna uppfylla sin roll som försörjare.  
 

”Not being able to make one’s own living and having barely sufficient 
income” (Kivling-Bodén & Sundbom, 2001 s.404-405) 

 
”…I do not like to be supported by social welfare.” (Kivling-Bodén & 
Sundbom, 2001 s.404-405) 

 
Arbetslösheten i sig innebär ytterligare avsaknad av ett socialt nätverk och för personen 
innebär det en minskad integration med omvärlden och på så vis minskad personlig 
utveckling. Detta leder till att personen förlorar kontrollen över sin identitet. (Breslau, 
2001, s.57) 
 

Otrygghet 
Personer med traumatiska erfarenheter uppvisar ofta tecken på en ökad aktivitet, ökad 
vaksamhet och en överdriven förskräckelse vilket ligger till grund för känslor av 
otrygghet och svårigheter att känna tillit. Detta skapar en stark oro hos dessa personer 
och möjligheten att kunna delta i enkla nöjen i det dagliga livet känns både svårt och 
orimligt vilket följande citat visar: 
 

”He couldn’t go into the restaurant. He had to get into the corner, to have 
his back protected. He had weapons everywhere.” (Lyons, 1999, s 73). 

 
Att hela tiden leva med oro och ångest upplevs som ett lidande. Detta påverkar också 
familjen vilket skuldbelägger den psykiskt instabila personen än mer, som i sin sjukdom 
är maktlös inför sitt eget handlande. Förtroende och stöd gentemot sin partner uteblir, 
vilket tvingar eventuella samboende att uppfylla två roller. Detta kan skapa frustration 
och ilska hos partnern vilket sätter press på den sjuka individen att förändra sig. Pressen 
skapar känslor av skuld över att inte räcka till: 
 

”I remember for a long period of time I worked two jobs to raise our 
children. I felt like I had to be mom and dad both sometimes.” (Lyons, 
1999, s 73).   
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”He had a hard time planning ahead, looking ahead, and finishing things. 
That meant for me the experience of frustration, anger...I always hoped he 
would change.” (Lyons, 1999, s 73). 

 
Ovanstående faktorer bidrar till ett lidande och konsekvenserna av alla känslor är 
våldsamt beteende, med grund i bristande trygghet och tillit. Detta sker då de 
traumatiserade personerna är överbelastade av känslor och inte längre kan bära dem 
inom sig. Små problem kan då bli stora med impulsiva utbrott som följd. Våldsamt 
beteende är något som är vanligt hos traumatiserade personer (Jordan, Mar, Fairbank, 
Schlenger, Kulka, Hough & Weiss, 1992). Otryggheten som våldet för med sig skapar 
lidande hos samtliga inblandade parter. 
 

”He was cutting up fruits for his birds, and the next thing I knew he had 
stuck his butcher knife in the kitchen kabinet and he upturned this heavy 
kitchen table and everything went flying...” (Lyons, 1999, s 73) 

 
Att inte kunna hantera och ha kontroll över sina känslor uttrycks genom behovet av att 
dra sig undan. Skammen över sitt agerande och sitt sjukdomstillstånd reflekteras främst 
i andras ögon. Den traumatiserade människan känner ett behov av att dra sig undan och 
att ta avstånd till andra människor. 
 

“When our first child was born, I brought the baby home, mother and 
daddy came by to see the baby, and this friend came by to see him. And 
they left to get a pack of ciggerates and he was gone a week and a half.” 
(Lyons, 1999, s. 73) 
  

Att leva med ett lidande 
Detta huvudtema handlar om de faktorer som gör att traumatiserade personer ständigt 
tvingas leva med ett lidande. Händelser från traumat gör sig ständigt påminda genom 
flashbacks, mardrömmar eller platser, objekt och människor som personen förknippar 
med traumat. Att dygnet runt leva med den psykiska stress som detta innebär gör att den 
traumatiserade personens livsvärld präglas av rädsla, ångest och oro. Dessa känslor är så 
starka och påtagliga att även anhöriga påverkas negativt vilket skapar en ond cirkel där 
kärnan fylls av ett lidande. Världen som cirkulerar runt denna kärna blir slutligen den 
traumatiserades livsvärld.  
 
Temat ”att leva med ett lidande” delas upp i följande subteman: Att återuppleva lidandet 
och lidandets onda cirkel. 
 

Att återuppleva lidandet 
De djupa trauman som personerna upplevt präglar deras vardag. Personerna 
återupplever ständigt dessa trauman genom flashbacks och mardrömmar. De förlorar 
greppet om vad som är verklighet och vad som är fantasi genom hörsel och synvillor. 
Detta skapar oro och ångest samt en rädsla över en osynlig hotbild. De går miste om att 
leva och att ta vara på livet i nuet. De känslor som traumat utlöste finns kvar i det 
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undermedvetna och gör sig ständigt påminda utan att personen behöver tänka på 
händelsen. Alla dessa faktorer skapar en stress över att aldrig kunna slappna av, varken 
på natten eller på dagen. 
 

”He has gotten up in the middle of the night. Thought he was seeing some 
Vietnamese or something was out there and he shot the gun in the back of 
the house. Sitting out under the tree in the yard at night, I find him. He´s 
gotten into the truck and run into the house. He thinks that he hears stuff 
across – where we live there´s wood across the road. I´ve found him 
sitting on the porch saying he’s killing Vietnamese, stuff like that.” 
(Lyons, 1999, s. 72) 

 
En konsekvens av att inte kunna finna ro eller slappna av och svårigheterna att sova gör 
att behovet av sömn och vila aldrig tillfredställs. Detta gör att man förlorar sin 
dygnsrytm och på sikt sin rytm i verkligheten. Flashbacks och mardrömmar skapar ett 
sjukdomslidande samt ett minskat välbefinnande då dessa personer ständigt måste leva 
med en kronisk trötthet. De får aldrig vila i kampen mot lidandet. 
 

“Without medication, ms. B was frequently unable to sleep more then 1 or 
2 hours due to terrifying nightmares in which she reexperienced these 
traumas.” (Jeffrey & Berlant, 2001, s. 61) 
 
”It depends on how I feel. I am often too tired after work to see other 
people.” (Kivling-Bodén & Sundbom, 2001 s.405) 

 

Lidandets onda cirkel 

Den psykiska ansträngningen det innebär att känna oro, ångest och rädsla gör att 
personerna blir inåtagerande och därmed inte förmår att hantera känslor utöver sina 
egna, i relation till sina medmänniskor. Det visar sig som ett tappat intresse för att delta 
i verkligheten. Ovanstående faktorer och följande meningar visar på hur den 
känslomässiga avtrubbningen används som ett verktyg för att kunna hantera sin 
sjukdom. 
 

“My feelings about it were kind of numb.” 
“I try not to think about it” 
“I avoided myself getting upset.” (Eid, Thayer, Johnsen, 1999, s.104) 

 
Andra människors problem och känslor kan inte hanteras utan blir ytterligare ett 
stressmoment. Inom familjen blir eventuella partners och barns känsloliv inte relevanta 
för den traumatiserade personen. Det är hans/hennes känslovärld som blir samtligas 
verklighet. Deras sjukdomslidande är så kraftigt att de drar in sina medmänniskor i det. 
Medmänniskorna går in i den sjukes livsvärld och upplever liknande symtombild vilket 
i sin tur stärker den traumatiserade individens lidande och sjukdom. Deras livsvärld 
präglas av ohälsa och för att inte tillvaron skall bli för kaotisk undanhåller de aktivt sina 
känslor genom förnekelse. 
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“I (maken till person med PTSS) started to carry a weapon. I carried a 38 
for a number of years...”  
 
“He made me more distrustful of people and my own feelings.”  

 
 “Participants used denial, kept their sectrets, repressed their anger, and 
immersed themself in their work.” (Lyons, 1999, s. 74) 

 
Lång väg tillbaka 
Temat ”lång väg tillbaka” visar på de svårigheter som traumatiserade personer har i att 
återfå sitt välbefinnande. Alla traumatiserade människor hittar inte alltid vägen tillbaka 
medan vissa efter en tid lär sig hantera och leva med sitt trauma. Det finns många hinder 
på vägen där motstridiga känslor och agerande gör det svårt för både sjukvårdspersonal 
och den traumatiserade personen att finna rätt väg mot ett välbefinnande. Sidodiagnoser 
såsom somatiska besvär och depressioner är vanligt hos traumatiserade personer och gör 
att vägen blir ännu krokigare till ett välbefinnande.  För många traumatiserade personer 
finns ett missbruk av alkohol och droger med i bilden. Detta för att dämpa ångest och 
smärta och för att känna en tillfällig lycka. Detta bidrar dock till att kampen för ett 
hälsosamt liv blir både större och svårare. 
 
Temat delas upp i följande subteman: Att inte bli bekräftad, hopplöshet och att dämpa 
sitt lidande. 
 

Att inte bli bekräftad 
Det framkommer i artiklarna att traumatiserade personer ofta även har somatiska besvär. 
Exempelvis huvudvärk, gastronomiska och blodtrycks-besvär vilket indirekt är kopplat 
till den psykiska åkomman. Personerna upplever att de har svårigheter med att tala om 
sin psykiska ohälsa. Hos patienten ligger problemet i att det upplevs som en kränkning 
av den personliga integriteten samt en bristande tillit till att tala om sitt trauma och sin 
inre värld. Dessutom finns det känslor av skam inför att blottlägga sitt psykiska lidande. 
I en vårdsituation uppkommer det ett vårdlidande när vårdpersonalen fokuserar mer på 
det mätbara. Patienten upplever det då som ett bristande intresse för den psykiska 
sjukdomen med följden av en känsla att bli fråntagen sitt värde. Detta grundas i 
patientens behov av att bli sedd och hörd. Viktigt är dock att det i den traumatiserade 
personens agerande finns en tendens att undvika att komma i kontakt med sina 
traumatiska minnen vilket ytterligare försvårar vägen tillbaka till ett välbefinnande. 
Dessa faktorer visar att det för traumatiserade människor finns en risk för felbehandling 
vilket får ett onödigt lidande som följd. 
 

”It could be argued that individuals with PTSD tend not to express their 
psychological complaints as such to the physician, who in turn concentrate 
on physical complaints that are often numerous”(Van Zelst, 2006 s. 186). 

 
”I keep others from knowing how bad things are” (Eid, Thayer, Johnsen, 
1999, s.105). 
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Hopplöshet 
Studierna visar på en utbredd depression bland traumatiserade människor. Att leva med 
en sjukdom under en lång tid innebär en ständig kamp mellan hopp och förtvivlan. Att 
ständigt bli påmind om traumat genom flashbacks och mardrömmar gör att de känner 
sig låsta till att leva i det förflutna. Med detta följer ett förlorande i sin kraft och 
förmåga att kunna se framåt. En hopplöshet infinner sig. 
 

”He had a hard time planning ahead, looking ahead, and finishing 
things....” (Lyons, 1999, s 73) 

 
Det finns en annan form av påminnelse som blir aktuell då personerna varit 
traumatiserade av en i media uppmärksammad katastrof. I dessa människors vardagsliv 
pågår en process i att försöka lägga sitt trauma bakom sig. Massmediers rapportering 
gör att personerna återupplever och förstärker traumat med konsekvenser för 
personernas rätt till välbefinnande. Människorna känner ett behov av att omgivningen 
förstår dem. Vid brist på förståelse känner de en hopplöshet inför framtiden och ett 
eventuellt tillfrisknande. 
 

”This (massmedia) could well have had a retraumatizing effect on the 
subjects, reactivating symtoms” (Kivling-Bodén & Sundbom, 2001 s.405) 

 
Artiklarna visar att både självmord och självmordstankar är något som är kopplat till 
människor som upplevt en traumatisk händelse. Då känslan av hopplöshet tar över 
människans livsvärld finns det en risk att personen inte längre kan se en framtid. Tankar 
eller handlingar över att inte orka, eller inte ha viljan att leva kan då vara sista vägen ut 
och ett sätt att fly sitt lidande. 
 

”…I could not leave the house because I was afraid he would either burn 
the house down or he’d kill himself.” (Lyons, 1999, s 73) 

 

Att dämpa sitt lidande 

Det finns många hinder på vägen tillbaka till ett välbefinnande. De människor som 
genomlevt ett trauma har ett behov av att klara av vardagen. Behovet kan ibland vara så 
starkt att enda sättet att hantera sin sjukdom är genom missbruk av droger och alkohol. 
Missbruket hjälper dem att tillfälligt klara vardagen. De är uttömda på energi och 
behöver en paus i sitt lidande för att kunna känna någon form av lycka. Desperationen 
och den minskade framtidstron gör att tankarna på de negativa följderna av att använda 
droger är irrelevanta. 
 

” She had been unable to give up cannabis use for 15 years, finding that it 
help suppress her nightmares” (Berlant, 2001, s.60) 

 
” She found that sex, alcohol and marijuana provided her with some 
happiness.” (Berlant, 2001, s.60) 
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Konsekvenser av ett missbruk är en ökad avskildhet från verkligheten och ännu ett 
hinder på deras väg tillbaka. Under tiden då drogmissbruket används som ett sätt att 
klara av sitt lidande kommer de att stanna av i sin läkeprocess. Det kan ta lång tid för 
personen att inse att missbruket hindrar läkandet. Istället infinner sig känslor av skuld 
och skam över att inte ha kraften att övervinna sin sjukdom. Undermedvetet finns det en 
förståelse för att missbruket inte kommer att leda till ett välbefinnande. 
 

”She used alcohol and marijuana to suppress these symptoms for 15 years, 
but finally decided that she wanted to stop using addictive drugs and come 
to terms with her problems.” (Berlant, 2001, s.60). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Vi upplevde att urvalet av artiklar var begränsat då det var svårt att finna artiklar som 
exakt speglade vårt valda fenomen. Innehållsmässigt behandlade artiklarna vårt 
fenomen men utifrån ett kvantitativt syfte. Vår önskan var att kunna ta del av och 
analysera förstahands information som utgick från ett kvalitativt perspektiv. Fördelen 
med de kvantitativa artiklarna är att undersökningarna är gjorda på ett större antal 
människor, detta gjorde att vi kunde skapa oss en bredare överblick över hur livet kan se 
ut efter en traumatisk händelse. 
 
Konsekvenserna av att vi huvudsakligen har analyserat statistiska variabler är att vi har 
varit tvungna att tolka dessa utifrån vår förförståelse, dvs. ur ett hermeneutiskt 
perspektiv. Riskerna med detta är att de möjliggör många olika tolkningar beroende på 
författare. För att minimera risken för feltolkningar, samt underlätta för läsaren att förstå 
hur vi har resonerat, har livsvärldsperspektivet tillsammans med dess centrala 
vårdvetenskapliga begrepp hjälpt oss att analysera på ett metodiskt vis.  
 
I arbetet med analysen kunde vi oproblematiskt finna gemensamma nämnare i och med 
att de kvantitativa data vi hittade återkom frekvent. Med stöd av de underrepresenterade 
kvalitativa artiklarna utgjorde detta en bas för vår tolkning. Problem uppstod när vi 
skulle finna temarubriker då mycket av innehållet gick hand i hand. Detta problem tror 
vi beror på att det kvantitativa innehållet är onyanserat då det baseras på statistiskt 
material. Att tolka siffror krävde en hel del inlevelseförmåga vilket ibland kunde kännas 
svårt med tanke på ringa personliga erfarenheter av fenomenet. Det möjliggjordes dock 
med hjälp av våra utgångspremisser, dvs. livsvärldsperspektivet, centrala 
vårdvetenskapliga begrepp och hermeneutiken. Att analysera blev ett omfattande arbete 
men vi kom slutligen fram till ett resultat vi kan stå för. 
 
Vi trodde att den valda modellen skulle utgöra ett hinder för vår analys med tanke på 
vårt kvalitativa syfte i förhållande till det kvantitativa källutbudet. Det visade sig dock 
att innehållet i artiklarna var välstrukturerat och lättövergripligt vilket möjliggjorde en 
fungerande analys. Modellen var lätt att förstå vilket gjorde att vi på ett enkelt sätt 
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kunde använda oss av den. Vi skulle med fördel kunna använda oss av denna modell i 
en eventuell framtida uppsats.  
 
Det finns både fördelar och nackdelar med att vara två om att skriva en uppsats. Vi 
upplevde det som positivt i den bemärkelsen att det är bra att ha någon att diskutera och 
reflektera med. Stressmomentet det innebär, känns också lättare när två delar på arbetet. 
Nackdelen, men även fördelen, är att vi ibland tänker och reflekterar olika kring hur 
arbetet skall utformas. Det skapade ibland svårigheter att enas men också möjligheter att 
utveckla tankegångarna, för att de inte skulle förbli låsta kring ett eventuellt problem. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med vår uppsats var att belysa livet för en traumatiserad människa. Hur livet ser 
ut efter ett trauma är något som varierar mellan individer och även om resultatet inte 
kan generaliseras känner vi att det skapat viktiga tankegångar och frågor, vilket är något 
som är bra att ha med sig i vår kommande yrkesroll som sjuksköterska. För att kunna 
vårda en patient som genomlidit ett trauma gäller det att utgå från ett patientperspektiv. 
Även om vårt resultat inte är heltäckande finner vi att det ändå ger en kunskapsgrund 
och därmed en möjlighet att tillämpa detta perspektiv. För framtida forskning skulle det 
vara intressant att utifrån kvalitativa intervjuer belysa livet för en traumatiserad 
människa. Detta för att kunna se om, och i så fall hur, vårt resultat skiljer sig från ett 
resultat baserat på kvalitativa intervjuer.  
  
För människorna med trauma var det sociala utanförskapet ett centralt problem. Vi 
uppfattade att ensamheten genomsyrade hela deras livsvärld. Känslorna av skam och 
skuld, till följd av traumat, är en bidragande orsak till att människorna drar sig undan. 
Vi tror att detta kan bottna i att psykiatriska sjukdomar är synnerligen tabubelagda. Vi 
påstår att den allmänna uppfattningen är att man kan bryta ett ben utan att människor 
höjer på ögonbrynen. Men när det handlar om människors inre, mentala lidande är det 
starkt förknippat med laddade åsikter som t.ex. galen eller en svag person. Detta kan 
vara en av orsakerna till att de traumatiserade inte talar om sina problem. Att uppleva 
ensamhet behöver inte betyda att man inte har människor i sin närhet. Den 
traumatiserade personen kan mycket väl ha en partner, barn och nära vänner men ändå 
uppleva ensamhet. Detta kan bero på en bristande förståelse för den traumatiserade. 
Kraften och viljan att förstå den traumatiserade är troligtvis som starkast i början av 
sjukdomen men tunnas sedan med tiden ut. De kan vara svårt att känna empati och 
förståelse när man inte ser slutet och därmed förlorar hoppet inför framtiden. Den 
traumatiserade och dennes anhöriga kan uppleva traumat som ett känsligt ämne att tala 
om och kan leda till att man undviker ämnet helt. Wiklund (2003) menar att svårigheten 
att kommunicera kan leda till att man distanserar sig från lidandet. Som sjuksköterska är 
det därför viktigt att stödja både anhöriga och den traumatiserade i kampen mot 
ensamheten. Rent praktiskt kan det handla om att uppmuntra till en öppen dialog med 
fokus på parternas behov. Viktiga tankegångar som sjuksköterskan kan försöka 
förmedla kan exempelvis vara: Vad behöver vi prata om? Vad är just mitt behov? Vad 
kan förbättra situationen för mig? Vidare behöver man också uppmuntra till olika 
former av stödgrupper för att öka den sociala interaktionen.  
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Som vi tidigare diskuterat kan den traumatiserade personen distansera sig till sitt 
lidande. I en vårdkontext menar Wiklund (2003) att det finns en risk att vårdaren 
koncentrerar sig på det yttre och fokuserar på symtomlindring.  Konsekvenserna av 
detta kan bli att patientens behov inte tillgodoses på rätt sätt och ett vårdlidande uppstår. 
Det faktum att traumatiserade personer har ett flertal symtom gör att man som vårdare 
måste titta på orsaken i kontrast till symtomlindring. Detta kan praktiseras genom att 
man som vårdare lägger vikt vid en noggrann anamnes. Att utföra en så pass 
djupgående anamnes är en tidskrävande process vilket ställer krav och ökade resurser på 
vården i form av både tid och pengar. Lidandet som traumat skapat har visat sig leda till 
en otrygghet. Otryggheten ligger delvis till grund för patienternas svårigheter i att öppet 
tala om sitt trauma. Det är därför viktigt att som sjuksköterska skapa ett tryggt möte. Att 
detta är av stor vikt styrker även Hälso- och sjukvårdslagen som skriver att: ”En god 
hälso- och sjukvård skall särskilt (1) vara av god kvalitet och tillgodose patientens 
behov av trygghet i vården och behandlingen.” (SFS 1982:763). 
 
Något som förvånade oss var att resultatet så starkt pekade på familjens negativa 
påverkan av traumat. En viss påverkan är rimlig, men att de anhöriga skulle anamma 
liknande symtombild fick oss att undra varför. En möjlig orsak kan vara att det är för 
svårt att bära sitt trauma med medföljande ångest, skam och lidande. När det blir för 
svårt att bära alla dessa känslor kan de projiceras över till de som lever i den 
traumatiserades närhet. Enligt Wiklund (2003) används projicering för att försvara sig 
mot den skam som lidandet för med sig. Följden blir då att det skapas ett avstånd mellan 
den traumatiserade och dennes anhöriga. De anhöriga har i sin tur en gräns då de inte 
längre kan hantera alla överförda känslor, som dessutom bottnar i en annan människas 
lidande. Därmed skapas en livsvärld, för samtliga inblandade, som är präglad av 
traumat. 
 
Ett centralt och återkommande begrepp i vårt resultat är hopp och i de traumatiserades 
fall hopplöshet. För att man som vårdare överhuvudtaget skall kunna hjälpa patienten 
till ett välbefinnande måste man använda sig utav patientperspektivet. Det handlar om, 
för vårdaren, att förstå grunden till patientens hopplöshet. Utan denna förståelse tror vi 
att det inte finns någon möjlighet att väcka hopp. Det finns ett vanligt uttryck som säger 
att ”hoppet är det sista som överger en”. Med detta känner vi att det är viktigt att visa på 
hur svårt det kan vara att leva med ett trauma. En praktisk implikation för detta är 
givetvis att väcka hopp. Wiklund (2003) menar att för att väcka hopp handlar det om att 
lyssna. Detta skapar en möjlighet för den traumatiserade att dela sitt lidande och en 
känsla av att någon vill honom/henne väl. Det kan ha stor betydelse för den 
traumatiserade om vårdaren hjälper honom/henne att se möjligheterna i den förändrade 
livsvärlden samt försöka tillgodose eventuella önskningar. (Wiklund, 2003) 
 
Resultatet pekar på hur förändrad en människa kan bli efter ett trauma. Själva 
upplevelsen som de traumatiserade har av att inte känna igen sig själva får oss att 
fundera kring om det är möjligt att återfå sin gamla identitet. Vår uppfattning är att det 
är minnen och erfarenheter som är med och formar vår identitet. För den traumatiserade 
skulle det innebära att det är mer rimligt att ha som mål att lära sig leva med sitt trauma 
istället för att sträva efter att bli den person man var innan. De symtom traumat har 
skapat skall man givetvis behandla men ärret som finns i själen är något man måste lära 
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sig att leva med. Den förändrade identiteten kan också medföra relationssvårigheter för 
både familj och vänner då den traumatiserade inte längre är samma person. Vi har en 
förståelse för att det är svårt att förhålla sig till en person som genomgår en 
identitetsförändring. Samtidigt tror vi att det är viktigt att som anhörig visa att man finns 
där och att man stöttar personen till en positiv förändring. För vårdaren innebär denna 
förståelse, att man kan ge det rätta stödet till både anhöriga och den traumatiserade.  
 
Så vad har då detta resultat givit oss? Att leva med ett trauma innebär ett lidande med 
många aspekter. Det är viktigt att förstå delarna av lidandet för att se helheten och 
därmed ge en vård som är baserad på ett holistiskt patientperspektiv. Vårt resultat har 
kanske inte givit svar på alla delarna som till exempel hur människorna återfår sitt 
välbefinnande, men troligtvis har det fångat kärnan i hur det är att leva efter en 
traumatisk händelse.  
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