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Sammanfattning    
Reaktioner av en krigsupplevelse kan tillsammans med en ändrad livsvärld grundar sig i 
att tappa kontrollen, leva med sitt lidande samt att uppleva existentiellt lidande. Syftet 
med denna studie är att beskriva och öka förståelsen i vården för vuxna personers 
upplevelser och deras reaktioner efter krig. Genom analys av kvalitativa artiklar har det 
gått att få en inblick i personers reaktioner efter ett krig för att kunna uppnå syftet med 
studien. Resultatet i uppsatsen är ämnat för alla kategorier av professioner inom 
sjukvården eftersom patienter som upplevt krig finns i alla vårdkontexter. Konklusion 
av resultaten är att livet bli påtagligt förändrat och att personerna på olika sätt strävar 
med att komma från sitt lidande. Upplevelse av utanförskap, ensamhet, förändrad 
identitet, förlora kontrollen, inte reagera emotionellt adekvat, att ha mardrömmar och 
tankar på självmord har inte bara betydelse för den drabbades förändrade livsvärld utan 
påverkar även familj, släkt och vänner. Vi anser att denna kunskap är viktig att ha med 
sig som blivande sjuksköterskor. 
 
Nyckelord: Posttraumatisk stress syndrom, krig, vuxna, lidande  
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INLEDNING 

Vi har intresserat oss för att skriva om reaktioner efter en traumatisk händelse i samband 
med krig, eftersom en händelse hämtad från verkligheten, har levt kvar i våra tankar. 
Det medförde att vi ville veta mer om hur vuxna personer kan reagera efter att de varit 
med om en krigshändelse.  
 
Händelsen vi relaterar till utspelade sig på en akutmottagning. Det var nyårshelg och 
utanför sjukhuset pågick ett nyårsfyrverkeri. En kvinna i trettiofem årsåldern sökte hjälp 
på akuten. Under pågående ankomstsamtal med en manlig sjuksköterska hörde vi ett 
oväsen som kom från rummet där kvinnan och den manliga sjuksköterskan samtalade, 
vilket gjorde att vi gick dit. Då fick vi se att den kvinnliga patienten satt under bordet 
och hon höll händerna för ansiktet medan hon gråtande skrek.  När hon lugnat ner sig 
berättade hon att nyårsfyrverkeriet påminde henne om upplevelser från kriget och den 
manliga sjuksköterskans närvaro förde hennes tankar brutala handlingar som utförts av 
männen som var soldater. 
 
Att ha upplevt krig kan beskrivas som en kris och ett problem i vården kan vara att 
personer som upplevt trauma av sådan art kan bli felbehandlade (Rosenbaum, 2005). 
Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle träffar vi dessa personer inom alla 
specialiteter i sjukvården. Mot denna bakgrund och med tanke på vårt kommande yrke 
som sjuksköterskor vill vi öka kunskapen inom området genom att uppdatera kunskapen 
om gjorda forskning som finns om vuxna personers reaktioner av krigsupplevelser. 
 
BAKGRUND 

Diagnostik  
Posttraumatisk stressyndrom (PTSS) är en psykiatrisk diagnos. Enligt Amerikan 
Psychiatric Association (1998) introducerades PTSS som en diagnos i Diagnostic and 
Statitical Manual of Mental Disorders år 1980. För att få diagnosen PTSS krävs att 
patienten har vissa kriterier där det centrala kriteriet är att personen i fråga skall ha varit 
utsatt för en traumatisk händelse. Enligt Weisaeth & Mehlum (1997) reagerar personen 
som drabbats av trauma olika/individuellt. Människor kan ha varit utsatta för lika 
allvarligt trauma men ändå reagerar de mycket olika. En påfrestning kan medföra ringa 
stress för en person, en kris för en annan person och få traumatisk långvarig påverkan 
för en tredje individ. Enligt American Psychiatric Association (1998) får personer 
diagnosen PTSS om de uppfyller inklusionskriteriet som lyder ”personen upplevde, 
bevittnade eller konfronterades med en händelse eller en serie händelser som innebar 
död, allvarlig skada och hot mot egen eller andras fysiska integritet. En traumatisk 
händelse kan se olika ut och varierar i upplevelser vilket också delas upp efter symtom i 
kriterierna från A-F. Nedan preciseras indelningen av kriterierna A-F som utgår från 
vilken upplevelse som personen bär med sig från den aktuella händelsen.  
 
Kriterie A: Personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck.  
Kriterie B: Att återuppleva påträngande minnesbilder och mardrömmar.  
Kriterie C: Att ständigt undvika stimuli som anknyts med traumat.  
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Kriterie D: Långvarigt symtom på överspändhet t.ex. sömnsvårighet, svårighet med 
koncentrationen och överdriven vaksamhet.  
Symtom A-D måste stå kvar under minst en månad och orsaka personen subjektivt 
lidande eller försämrad social funktion som klassas som kriterie E-F. Denna beskrivning 
av symtom visar att personer som upplevt trauma reagerar mycket olika på påfrestningar 
minst en månad efter att händelsen inträffat. 
 

Posttraumatiskt syndrom – kort historik  
I alla år har människan drabbats av traumatiska händelser och därmed också upplevt 
stress. PTSS finns beskrivet sedan mitten av 1800-talet som ”railway spine” och blev 
därefter under lång tid sammankopplat med olika namn som hade samband med den 
faktor som utlöste händelsen. Under första världskriget användes namnet granatchock 
som kom från symtom som baserades på ett tiotal soldaters nära upplevelser av 
explosioner. I motsats benämndes soldater, som inte vart i närheten av 
granatexplosioner, men som uppvisade symtom på PTSS att de var veka personer. Det 
var först under Vietnamkriget som symtomen klassades som PTSS (Kinchin, 2001). 
 
Enligt Jonsson (2004) utfördes studier bl.a. på Vietnamveteraner där man i huvudsak 
studerade krigets trauma och dess orsak till den psykiatriska sjukdomen. Många 
hemvändande soldater med drogmissbruk och psykiska problem hade stora svårigheter 
att åter anpassa sig till samhället. Vidare refererar författaren till Kardiner (1984) som 
beskriver PTSS med symtom som ökad irritabilitet, aggressivitet, förändrad 
personlighet och sömnsvårigheter hos soldater men även bland den vuxna civila 
befolkningen och män/fruar till soldaterna som levt i krigszonen. Emotionella 
förlamningar och upplevd försämring i sociala funktioner var mer vanligt bland 
vietnamesiska krigsveteraner.  
 

Aktuell Forskning   
De samhälleliga förändringarna, med ökad befolkningstäthet, stress och våld samt större 
grupper av invandrare med svåra traumatiska erfarenheter har gjort att antalet personer 
som lider av PTSS har ökat i Sverige. 
Flera stora underökningar visar att mellan 20 och 30 % av de som har upplevt ett svårt 
trauma riskerar att insjukna i PTSS. En människa som har varit med om tortyr, våldtäkt, 
krig, förföljelse, rån, våld eller svår olycka ha rätt till god, tvärprofessionell hjälp och 
stöd. Att få en snabb och säker diagnos, adekvat behandling och rätt bemötande för att 
sudda bort minnet av förnedring, maktlöshet och dödsskräck är en förutsättning för att 
få tillbaka ett värdigt liv. Under den senaste tiden har flera framsteg gjort inom 
diagnostik och behandling. Hur använder man sig av de nya och säkrare 
diagnosverktygen? Vilka faktorer styr valet av adekvat behandlingsmetod? Vad säger 
den senaste forskningen om resultaten av de olika behandlingsmetoder? (Sondergard, 
Dyregrov, Ramos-ruggiero, Ginsburg & Ekman, 2004). 
 
De händelser som ger störst risk för PTSS är våldtäkter och sexuella övergrepp, eller 
andra typer av händelser där det finns ett tydligt uppsåt. Våldtäkt anses vara en av de 
vanligaste orsakerna till PTSS i fredstid, och risken att få PTSS efter våldtäkt anges till 
70 %. Efter människoförvållade katastrofer som krig, flyg- och färjekatastrofer samt 
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terroristattacker riskerar mellan 30-60 % att drabbas av PTSS de närmast följande åren. 
Naturkatastrofer tenderar ge lägre risk för PTSS. Studien visar att efter jordbävningar 
och andra naturkatastrofer varierar mellan 20 och 50 %. Även livshotande sjukdomar 
som cancer eller hjärtinfarkt hos sig själv eller närstående kan framkalla PTSS om än i 
mindre omfattning. Risken att drabbas anses vara mellan 5 och 20 % (Galea, Nandi & 
Vlahov, 2005). 
 
PTSS självläker hos de allra flesta utan professionell hjälp, men tillståndet kan också bli 
mer eller mindre kroniskt. Det finns effektiv behandling för tillståndet. I dagsläget finns 
det två typer av psykologisk behandling som har visat sig vara effektiva i randomiserade 
kontrollerade studier: Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi har det klart starkaste 
forskningsstödet medan EMDR har visat sig vara en lovande behandling. (Bisson & 
Andrew, 2007). 
 

Epidemiologi 
 
En relativt ny svensk studie (Frans, Rimmö, Åberg & Fredrikson, 2005) visar 
livstidsförekomsten av PTSS i Sverige 5,6 % (7,4 % för kvinnor, 3,6 % för män). 
Förekomsten skiljer sig mellan olika länder, troligen beroende på samhällsfaktorer som 
våld och krig. I USA är förekomsten 7,8 % (10,4 % för kvinnor och 5,0 % för män) 
medan förekomsten i Etiopien är 16 % och i Kambodja 28 %. Det finns ofta en högre 
förekomst av PTSS hos kvinnor än hos män. Skillnaden kvarstår även om man tar i 
beaktande att kvinnor och män drabbas olika ofta av olika typer av händelser (Keane,  
Marshall & Taft, 2006). 
 

Olika symtom  
I litteraturen beskrivs att det inte är möjligt att beskriva alla olika varianter av symtom 
på PTSS. Symtom som bl.a. finns beskrivna är minnesstörningar, utvecklat ett 
undvikande beteende, reducerad kontroll av sitt beteende, svårt att anpassa sig socialt, 
tankar på självmord, sammanbrott i tankeförmågan, ångest och mardrömmar i så hög 
grad att det leder till känslor och emotionell förlamning, sömnsvårigheter, skräck och 
otrygghet och upplevd personlighets förändring (Breslau, 2002). 
 
En studie visar att det är olika orsaker till varför män och kvinnor drabbas av PTSS. 
Kvinnors främsta orsak var fysiska övergrepp och för män var det bevittnande av skada 
och död. Den drabbade personens personlighet har betydelse i sammanhanget. En 
person med inåtvänd personlighet har ökad risk att drabbas hårdare efter upplevt 
trauma. Det är även visat att släktdrag som depression och ångest har betydelse. Hela 
livet kan förändras när den psykiska påfrestningen blir så stor att den går ut över den 
egna förmågan att hantera situationen (Kinchin, 2001). 
 
En studie visar att depressiva symtom minskade intresset att delta i sociala aktiviteter 
och gav de hopplöshet inför framtiden. Deras personlighet har pendlat från att vara 
utåtriktad till att bli tillbakadragen. Vidare uttryckte personerna att de har förlorat 
intresset för och effektivitet att klara av livet (Jonsson, 2004). 
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Weisaeth & Mehlum (1997) påstår att extremt trauma har direkt negativa påverkan på 
människans själ som leder till att drabbade personen blir ensam i sin värld. Det är 
viktigt att vårdare har en uppfattning om trauman och dess själsliga skador d.v.s. de 
insjunkande av psykologiska ärr som kommer därefter och kan pålagras av andra 
symtom.  

Vårdvetenskapligt perspektiv 
För människor som upplevt trauma kan livsvärlden förändras då lidandet begränsar dem 
i deras sociala liv. Lidandet kan leda till undvikande beteende om personen får skräck 
och känner otrygghet inför vardagliga rutiner. Lidande kan också upplevas både dag och 
natt om mardrömmar och återupplevelse av händelser inte lämnar tankarna ifred från 
den traumatiska händelsen. Personen kan känna skräck som innebär att personen i fråga 
utvecklar ett avvikande beteende som kan leda till att de undviker personer/händelser 
som finns i deras närhet. Traumatiserade personer kan få fobier och rädslor som gör att 
de aktivt undviker aktiviteter eller platser som förknippas med traumat. Lidandet kan 
återupplevas genom plågsamma minnesbilder om traumat vilket leder till psykiskt 
obehag (Kinchin, 2001). 
 
En annan form av lidande är livslidande som berör hela människans liv och är ett 
resultat av existentiella frågeställningar om sig själv som är mest tydligt i livet efter att 
man blivit sjuk. Den drabbade personen kan känna skam och skuldkänslor som kränker 
deras värdigheter som bidrar till att de förlorar livsglädje och livsmod och även gör det 
svårt att leva med andra människor (Wiklund, 2003). När människans livsvärld 
förändrats negativt av traumat påverkas även lusten att leva. Personen blir socialt 
tillbakadragen och känslolöst samt blir mindre intresserad att engagera sig i olika 
aktiviteter i vardagen. Lidandet isolerar människan från omvärlden och påverkar 
personens livsvärld avsevärt (Kinchin, 2001). 
 
Känslan av trygghet är ett viktigt fenomen i relation till lidande och välbefinnande 
(Wiklund, 2003). I Hälso- och sjukvårdslagen portalparagraf (SFS 1982:763) sägs : ” 
En god hälso- och sjukvård skall särskilt vara av god kvalitet och tillgodose patientens 
behov av trygghet i vården och behandlingen”. Tryggheten kan återställas om 
sjukdomen botas eller om patienten får kontroll över sin situation genom att hon förstår 
sin sjukdom och dess farlighet samt att patienten är medveten om vårdgivarnas agerande 
och den vård som erbjuds till hon. Otrygghet är ett fenomen som har nära koppling till 
fenomenet hot. När en sjukdom hotar individens vardagsliv uppkommer otrygghet 
(Dalberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).   
 
Enligt Bengtsson (2005) är livsvärlden den levda världen människan lever i. Kreativitet, 
lust och glädje i vardagen/livet kan påverkas negativt när den drabbade personens 
livsvärld blivit negativt påverkad. Det visar sig bl.a. genom att individen blir 
emotionellt känslolös, känner liten/obetydlig lust för sysselsättning i vardagen 
tillsammans med familj/vänner och bekanta. Enligt Wiklund (2003) kan människan inte 
vara ifrån sin kropp och vi upplever världen och oss själva genom vår kropp. 
Upplevelse efter trauma kan ge upphov till ett förändrad beteende hos den drabbade 
personen och kan leda till att han/hon tappar kontroll över sina känslor, vilket är en 
direkt konsekvens av lidandet (Kinchin, 2001). Det förändrade beteendet och att ej ha 
kontroll över sina känslor som trauma medför kan även förändra synen på subjektiva 
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kroppen dvs. varje förändring i kroppen medför en förändring av hur människan erfar 
sin livsvärld (Dalhgberg m.fl., 2003). 
 
Identitetsförändring kan också ske efter ett trauma vilket påverkar synen på subjektiva 
kroppen som gör att personen inte längre känner igen sig själv och det blir svårt att 
kunna hantera den nya situationen och att fungera socialt (Kinchin, 2001). Identiteten 
hör bl.a. ihop med vad personen i fråga presterar. Personer som upplevt trauma kan visa 
tecken på ångest som ger de en känsla av att vara begränsad i sitt vardagliga liv, vilket 
leder till sämre livs kvalitet (Wiklund, 2003). 
 
En vårdrelation definieras som en relation och enligt Wiklund (2003) är den ett 
ömsesidigt förhållande mellan patient och vårdare. Vårdrelationen tydliggör 
patientperspektivet och ansvaret för vårdrelationen ligger alltid hos vårdaren och det är 
dennes ansvar att vårdrelationen blir positiv. Den kan leda till ömsesidig tillit och 
respekt vilket i sin tur ger en bra bemötande från vårdaren som kan få patientens 
uppmärksamhet (Dahlberg m.fl., 2003). 
 
En särskild sort av lidande är vårdlidande vilket innebär det lidande som personen 
upplever i ett vårdsammanhang. Begreppet vårdlidande innebär att patientens innersta 
känsla av lidanden inte uppmärksammas av personalen. Det kan få negativa 
konsekvenser om patienten inte upplever att han/hon blir sedd, bekräftad får stöd eller 
lyssnad på (Dahlberg m.fl., 2003). Begreppet stöd definieras som olika former av 
återföring. Cobb anger socialt stöd i Kristoffersen (red.) (2002) som information som 
”leder till att subjektet tror att hon är önskad och älskad… att hon är respekterad och 
uppskattad… (och) att hon tillhör ett nätverk med ömsesidiga plikter” (Cobb, 1976).  
Ett annat lidande som förknippat med vårdsammanhanget är sjukdomslidande som har 
sitt ursprung på symtom till sjukdomen, här kan tillhöra fysiska symtom som 
huvudvärk, smärta och tryck överbröst, men även de konsekvenser dessa symtom för 
med sig i form av en upplevelse av att vara begränsad (Wiklund, 2003). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Hela livssituationen påverkas för vuxna personer som upplevt att deras livssituation 
förändrats och att den innehåller mycket lidande. För att vi som blivande sjuksköterskor  
ska kunna ge god vård till krigsdrabbade personer behöver vi förstå hur livet kan se ut 
efter krigets händelser för personer som upplevt dem. Är det bara personen som upplevt 
krig som får problem med sin hälsa eller drabbas även andra familjemedlemmar (man 
eller fru)? Olika kategorier av personer som arbetar inom vården behöver nås av denna 
kunskap då krigsdrabbade personer finns inom många specialiteter i vården. Genom 
kunskap ökar förutsättningen för sjuksköterskan (annan vårdpersonal) att ge vård ur ett 
patientperspektiv som utgår från ett holistiskt synsätt där den krigsdrabbade personens 
behov av förståelse är i centrum.  
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva och öka förståelsen för vuxna personers upplevelser och reaktioner 
efter krig. 
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METOD 

Urvalsdel 
Inledande informationsökning gjordes systematisk via databaserna inom vård, medicin 
och psykologi bl.a. Cinahl, Medline, PubMed, Blackwell Synergy, PsycINFO, SveMed, 
ERIC och även i Google. Sökningarna begränsades med peer reviewed, fältsökning och 
utvidgades genom att sökorden trunkerades. Vi började med sökorden PTSD, war, 
qualitative research/phenomenology/experience vilket gav en träff som var en reivew 
artikel. I denna artikel använde vi referenslistan och hittade på så sätt två artiklar som 
var användbara. I artiklarna fanns sökord som vi använde för att hitta fler artiklar för att 
få en överblick över befintlig litteratur inom området. Det var många studier som 
genomförts med både kvalitativ och kvantitativ metod men ur ett patientperspektiv 
fanns det få studier gjorda. När den första sökningen gjorts avgränsade vi fortsatt 
sökning genom att kombinera olika sökord. Sökorden som användes var posttraumatic 
stress disorder/PTSD, war, woman/female/gender, men, suffering/amnesia/sleepless. 
Resultatet gav två artiklar till. De sista två artiklarna sökte vi genom tidskrifter vilket de 
vetenskapliga valdes ut (se bifogande Bilaga 2). 
 
Genom granskning av artiklarna utsågs vissa till att ingå i litteraturanalysen och andra 
uteslöts. Artiklarna som valdes ut baserades på studier som kunde knytas an till 
uppsatsen syfte och det blev slutligen sex artiklar kvar att analysera (se bilaga 1). Det 
var sparsamt med kvalitativ forskning inom området och därför kunde vi inte inkludera 
fler artiklar. De kriterier som utgicks ifrån var utförda på vuxna män och kvinnor som 
deltagit i krig och som tog upp reaktioner på deras krigsupplevelse. Ytterligare 
inklusionskriterier var att artiklarna skulle baseras på intervjustudier av kvalitativ art 
och var utförda inom de senaste 10-15 åren. Studierna som använts i analysen är utförda 
under åren 1996-2006 och representerar vuxna personer som upplevt krig. Studierna 
gjordes  i New Zeeland, USA, Syd Afrika och England vilka fokuserar främst på 
reaktioner som vuxna personer och deras partner kan uppleva efter ett krig.  
 

Analysdel 
Analysen är gjord enligt Friberg (2006) och Evans (2003) som beskriver en rörelse från 
helhet till delar för att sedan återskapa en ny helhet. Vi gjorde analysen i flera steg. Det 
första analyssteget innebar att vi läste artiklarna översiktligt flera gånger för att få en 
känsla för vad de handlar om. I det andra analyssteget togs nyckelord utifrån artiklarnas 
resultat. Därefter jämfördes likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas resultat 
för att få fram ett mönster utifrån studiens syfte. Likheterna bidrog till nya övergripande 
teman vilka beskrivs och sorteras som nya teman efter innehåll vilka utformas på ett så 
tydligt och läsbart sätt så möjligt.  
 
RESULTAT 

Ur artiklarna som beskrivs i bilaga 1 kom följande tema fram som hade relevans till det 
problemområde vi valt. Alla tema är baserade på vuxna människors reaktioner efter en 
krigsupplevelse. Varje huvudtema innehåller flera underteman vilka också är beskrivna 
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i tabellen. Det gick inte att gruppera teman så att de inte alls går in i varandra. Teman 
och underteman sammanfattar det centrala i hur personens liv och vardag påverkas som 
en följd av de reaktioner personerna upplever efter en krigshändelse. 
  

Tabell 1 
Tabell 1 visar teman och underteman som framkom efter analys av artiklarnas innehåll. 
 

Teman Underteman 
Att Inte längre ha kontroll Att känna sig personlig förändrad 

Att inte kunna känna och reagera 
emotionellt som innan krigsupplevelsen 

Att leva med sitt lidande 
 

Att känna sig överspänd och otrygg 
Att känna sig själslig skadad ger 
kroppsliga reaktioner 
Att uppleva mardrömmar och påträngande 
minne 

Att uppleva existentiellt livslidande Tankar på självmord 
Hanteringsstrategi 

 
Att inte längre ha kontroll  
Personer som genomlidit en traumatisk krigshändelse upplever känslor som bidrar till 
att de förlorar kontrollen över sitt fortsatta liv. För en del av dem innebär det även att 
mista tron på sig själv, den egna självkänslan vilket leder till ångest och lidande av olika 
slag. När förmågan att umgås med andra människor begränsas av rädslan att bli påmind 
om kriget upplever personen ett utanförskap. Personen känner sig stressad och 
misslyckad när han/hon inte längre kan försörja sig och/eller ta hand om sin familj. 
Många negativa känslor som adderas till varandra gör att personen blir inbunden och 
fången i sig själv och att den egna rollen i familjen förändras vilket leder till att de 
förlorar kontrollen att bestämma över sitt eget liv. Temat att inte längre ha kontroll är 
delat i två subteman. De är: att känna sig personlig förändrad och att inte kunna känna 
och reagera emotionellt som innan krigsupplevelsen. 
 

Att känna sig personligt förändrad  
Deltagarna i de olika artiklarna uttrycker känslor som påverkar den egna självbilden på 
ett negativt sätt. I detta ligger svårigheterna med att uppleva en förändrad identitet till 
följd av reaktionerna av kriget. Reaktioner på krigshändelsen hos de drabbade 
personerna medför att de upplever känslor som medverkar till att de upplever att de 
förlorar kontrollen över vardagen/livet. Livsvärlden blir förändrad efter en upplevelse 
av ett krigstrauma och även personen upplever sig främmande mot sig själv. Detta 
förändrar även individens tilltro till andra människor. Oviljan att inte prata om det som 
hänt leder till utanförskap i sociala sammanhang. De kan därför uppleva motstridiga 
känslor av att deltaga i sociala sammanhang, vilket i sin tur kan leda till ensamhet som 
är ett lidande i sig och i längden ett hot mot hälsa och välbefinnande. Flera författare 
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(Frederikson, Chamberlain & Long, 1996; Lyons, 2001 & Sideris, 2003) beskriver att 
personlighets förändring visade sig i form av ständigt undvikande av tankar, vilket 
gjorde det att de drabbade avstod från andra och att tala om traumat. I en artikel belyses 
det med följande citat.  
 

“If company came in, he would go out the back door. He could not 
      take anybody round” (Lyons, 2001, s.73). 
 
Att leva med sin partner som till följd av kriget blivit en annorlunda person upplevs som 
ett lidande. Förtroende och stöd gentemot partnerna uteblir vilket innebär att de har 
”olika roller” i relationen. Det kan från partnern leda till både frustration och ilska och 
känsla av misslyckande. Gabriel & Neal (2002) hävdar att de drabbades förändringar 
påverkar direkt även deras relation till sin familj efter närvarandet i krig. En kvinna 
påstod att hennes man var helt annan person när han kom tillbaka från kriget. Lyons 
(2001) tydliggör det genom nedan citat och säger att eftersom drabbade inte kan hantera 
och ha kontroll över sina känslor uttrycks det genom att de dra sig undan och tar 
avstånd från andra människor. 
 

”When our first child was born i brought the baby home, mother and 
daddy came by to see the baby. He left to go get a pack of cigarettes 
and he was going a week and a half” (Lyons, 2001, s.73). 

 

Att inte kunna känna och reagera emotionellt som innan krigsupplevelsen 
Att inte längre kunna hantera sina känslor så som personen tidigare kunde är ett 
ytterligare trauma för den drabbade personen. Personlighetsförändringen kan leda till 
misstro på självtilliten men även misstro från den nära familjen kan framkalla ¨ångest 
vilket är ett lidande i sig.  I det följande citat beskrivs det på följande sätt. 
 

“He couldn`t even go to the store to buy anything. I would send him to 
the store and I`d be thinking he`s gone to the store and he`d be parked 
somewhere in the car. He couldn`t call on the phone and ask for 
anything. There were just so many things he couldn`t do” (Lyons, 
2001, s.73).  

 
Enligt Dekel, Goldblatt, Keidar, Solomon & Poliad (2005) och Frederikson m.fl. (1996) 
har traumatiserade personer inte förmågan att reagera lämpligt, adekvat och rationellt 
vilket är ett resultat av bristfälligt bemästring av själva stressbelastningen som gör det 
att den drabbade känner fruktan med total frånvaro av kontroll. De har inte förmåga att 
registrera och vara uppmärksamma att bedöma och fatta beslut i sina handlingar. I en 
studie beskriver två fruar (vars män vart i krig) sina mäns sätt att reagera vid olika 
tillfällen. Citaten lyder: 
 

”Look, would you speak to this child or deal with this child?, but the  
 reaction is over the top, inappropriate, and the child is in danger… 
and that´s happened thousands of times (Frederikson m.fl., 1996, s.56). 
   
”He was like a time bomb…you never knew. Like he could actually be 
laughing and smiling an and looking at you and then in a flash he´d 
just turn around and backhand you and send you flying (Frederikson 
m.fl., 1996, s.57).  
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Att leva med sitt lidande 
Detta tema omfattas av faktorer som för att människor som upplevt krig ständigt och 
jämt tvingas leva med lidande. Minnen från olika händelser i samband med kriget 
kommer tillbaka och för dem ständigt påminda genom överspändhet, känna ärr i själen, 
kroppsliga reaktioner som sömnproblem, påträngande minnen. Lidande kan leda till 
psykiskt sjukdom till följd av ständig oro, ångest, tappa greppet över vad som är 
normalt när personen upplever synvillor. Dessa faktorer tillsammans gör att vardagen 
påverkas på negativt eftersom personen aldrig kan slappna av vare sig på dagen eller på 
natten. Det medför att det också blir svårt att leva ett normalt liv i nuet när reaktioner av 
det förflutna som hänt under kriget tar så stor plats. Temat att leva med sitt lidande är 
delat i tre subteman. De är: att känna sig överspänd och otrygg, att känna sig själslig 
skadad ger kroppsliga reaktioner och att uppleva mardrömmar och påträngande minnen. 
 

Att känna sig överspänd och otrygg 
Två författare (Lyons, 2001 & Sideris, 2003) beskriver lidande till följd av 
överspändhet och nervositet. Minskad uthållighet, ökad irritabilitet/aggressivitet leder 
till koncentrationssvårigheter. Det innebär i sin tur att personen förlorar sin förmåga att 
bemästra problem och det kan bidra att han/hon upplever hjälplöshet. 
 
I studierna framkommer att personer som upplevt krig upplevde en ökad vaksamhet 
som hängde ihop med en uppmärksamhet på sin omgivning och intensiv försiktighet för 
signaler som har med kriget att göra. Det kan leda till känsla av otrygghet och frånvaro 
av tilltro och tillit. Ett citat beskriver det så här.  
 

”He couldn`t go into a restaurant. He had to get into the corner, to 
have his back protected. He had weapons everywhere” (Lyons, 
2001, s. 73).  

 

Att känna sig själsligt skadad ger kroppsliga reakioner 
Ärret i själen kan innebära svårigheter för den drabbade personen att återfå sitt 
välbefinnande. En del personer lär sig att leva med sina reaktioner på ett sätt som inte 
påverkar deras vardag. I motsats hittar andra personer inte sätt att hantera sina 
motstridiga känslor som den negativa stressen i samband med kriget fört med sig. 
 
Stressen ledde till somatiska eller psykosomatiska symtom som andningssvårigheter och 
hjärtklappning. En del av personerna berättade också om att de efter kriget oftare hade 
somatiska symtom som magproblem, huvudvärk och andra plågsamma kroppsliga 
smärtor jämfört med före kriget (Cavin, 2006; Gabriel & Neal, 2002; Lyons, 2001 & 
Sideris, 2003). Ett citat beskriver stressen så här. 
 

”I can say I am sick. How can I describe my sickness I don´t know? 
Because where am I now? I´m just in the middle of nowhere. There is 
nothing that kan ever help mig. I think a lot. That´s why I can´t say I have 
this or that. Everywhere all over my body is sore… (Sideris, 2003, 
s.717). 
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Sideris (2003) och Lyons (2001) beskriver också splittring av familjer där känslan av 
förlust, bristande social kommunikation, moralisk förvirring och hämndkänsla blev så 
starka hos personer som vart i krig att hela deras värld rasade samman och gav de mer 
lidande. En person beskrev att själen inte kan roas när man har bevittnat människomord 
(Sideris, 2003). 
 

”The injury to the sprit is worse than those other things of not 
sleeping, dreaming, being afraid. If the spirit is hurt you get thinner 
and thinner (Sideris, 2003, s.716). 

 
“If you hear and see all those kinds of things, you are always in 
trouble, the spirit will not be okey. To see people were killed, you 
cannot be okay, you are spiritually dead. The land from which you 
were living has been taken away. Your people have been killed. Your 
heart is sore but you are spiritually dead (Sideris, 2003, s.716). 
 
…There are times he is så fragile… (Lyons, 2001,s.75). 

 
I studien av Sideris (2003) beskrivs kvinnors reaktioner på kriget. Kvinnor som vart i 
krig beskriver plågsamma kroppsliga symtom i form av illamående och huvudvärk. 
Fysiska symtom som återspeglar psykisk lidelse av krigets ondskefulla upplevelser 
citeras så här. 
 

”I have pain in my stomach and I suffer from headaches since the war. 
I am not well…The Renamo made me crippled. They beat me and raped 
me. Now it is as if I am a crippled somebody (Sideris, 2003, s.717) 

 

Att uppleva mardrömmar och påträngande minne 
Krigstraumat präglar personens vardag. Händelserna gör att han/hon ständigt blir 
påmind genom mardrömmar, platser och/eller personer som har med upplevelsen att 
göra. Att ständigt leva med psykisk stress som det innebär/medför att den 
traumatiserade personens livsvärld till stor del består av oro, rädsla och ångest. Dessa 
känslor är så dominerande att även deras man/fru/familj/anhöriga drabbas negativt 
vilket i sin tur leder till en ond cirkel där känsla av lidande är dominant. Så som 
personen upplever världen i ett sådant sammanhang blir också den traumatiserade 
personens livsvärld.   
 
Återupplevande av inpräglande minnesbilder är för personer som upplevt extremt 
trauma som krig synnerligen påträngande i tankarna och omöjliga för dem att undvika. 
Minnesbilderna upplevs som mardrömmar och de kan framkallas av en eller flera 
sinnesförnimmelser i form av illusioner och hallucinationer (Lyons, 2001). 
 

”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 woods across the road. I´v 
found him sitting on the porch saying he’s killing Vietnamese, stuff like 
that” (Lyons, 2001, s.72). 
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I en artikel beskrivs att kvinnor som drabbas av PTSS klagar över sömnproblem vilket 
förvärras av mardrömmar. Mardrömmarna kan ha ofta två olika karaktär, det ena är att 
de är kulturellt bundet och den andra karaktären är relaterad till kriget i sig. Det 
påverkar den sjuke så gravt att det verkar som han/hon svävar mellan verklighet och 
dröm. De har svårt att genom dessa minnen åter försonas med att de verkligen upplevt 
en så hemsk händelse (Sideris, 2003). 

 
”On the spot where the man raped me I was terribly shocked about 
seeing a man sleeping with a five year old- a very small child. That 
child couldn’t even manage to walk. He took a pang and killed the 
child. Instead of caring about my own rape and feeling for what 
happened to me, even today I still see that man sleeping with a small 
child and after that the child being killed… (Sideris, 2003, s.715). 
 

I en studie betonas att den drabbades mardrömmar är smärtsamma och obehagliga. De 
upplever plågsamma minnesbilder som dyker ofta upp när de lyssnar på musik eller ser 
en film som påminner om krig eller när de träffar sina kamrater. Detta för att de blir 
känsliga mot yttre stimuli och även mot andra (Dekel m.fl., 2005). 
 
Krigsrelaterade mardrömmar kan medföra konsekvenser som gör det svårt att finna ro 
och avslappning vilket i sin tur lider till trötthet, disorientering, stress och förvirring. 
Svårigheter att sova gör att behovet av sömn och vila aldrig tillfredställs. En del 
drabbade personer nämner att de har svårt att sätta ord på det som de upplever genom 
flashbacks -frekvent återkommande- som beskrevs mycket skrämmande och plågsamma 
upplevelser (Gabriel & Neal, 2002; Lyons, 2001 & Sideris, 2003). Det finns även 
personer som säger att de avsiktlig försöker stänga av sina känslor och tankar. Trots det 
kommer påträngande minnen okontrollerat och oväntat i form av flashbacks (Sideris, 
2003). 
 

Att uppleva existentiellt lidande 
Att leva med en förändrar självbild, livsvärld, stress och lidande innebär en daglig och 
ständig kamp mellan hopp och förtvivlan. Att ständigt bli påmind om krigshändelsen 
via mardrömmar innebär att personen i fråga känner sig fastlåst till det som varit och 
förlorar sin kraft att se/leva livet framåt. Tar känslan av hopplöshet över personens 
livsvärld finns risk att personen som en sista utväg från sitt lidande förlorar lusten att 
leva. Temat att uppleva existentiellt lidande är delat i två subteman. De är: tankar på 
självmord och hanteringsstrategi. 
 

Tankar på självmord 
Att känna sig själslig skadad och att de blivit individuellt kränkta var vanligt bland 
personer som upplevt krig liksom att deras själ aldrig skulle återställas. Att bli själslig 
skadad leder till socialt destruktivitet, förtvivlan, tomhet, ensamhet, bristande intresse 
att leva, att inte känna igen sig själv och tankar på självmord. Det visar att personernas 
reaktioner av kriget är en kamp mellan hopp och förtvivlan och att deras livsvärld blivit 
kraftfullt förändrad till det negativa. När hopplösheten och känslan av utanförskap tar 
överhand i vardagen kan det få förödande konsekvenser. Eftersom den drabbade 
personen saknar paus i sitt lidande och sin kamp i vardagen blir det litet utrymme kvar 
med fokus på att återfå välbefinnande och ohälsa (Lyons, 2001 & Sideris, 2003). 
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En studie beskriver att männen som vart i krig led så uttalat av sina upplevelser att det 
medförde att de hela tiden önskade att få dö. Det verkade som att personerna svävade 
mellan liv och död och att de upplevde ensamhet och total utmattning (Dekel m.fl., 
2005). 
 
Cavin (2006) ; Dekel m.fl. (2005); Gabriel & Neal (2002) och Lyons (2001) beskriver 
att krigsveteraner som återkom oskadade från kriget visar reaktioner som förtvivlan, 
tomhet, längtan och ensamhet. Att uppleva skuldkänslor var vanligt vilket kunde yttra 
sig i form av irrationella självförebråelser för att de räddats från kriget och överlevde på 
bekostnad av andra som omkom. Vidare även en känsla av hopplöshet, meningslöshet 
och självförakt dominerade med glidande övergång till självdestruktivitet och självmord 
som det allvarligaste tecknet på självförkastelse. Självmord kan ses som en konsekvens 
av nervösa störningar, drogmissbruk, kroppslig sjukdom och invaliditet, symtom som 
var vanligare bland krigsveteranerna jämfört med dem som inte vart i kriget. Ett citat 
beskriver det så här: 
 

”In their struggle to gain access to the nonreversible escalator of free 
enterprise, their traumatized ego fights and flees an evil identity which 
includes elements of the crying baby, the bleeding woman, the 
submissive (black), the sexual sissy, the economic sucker, the mental 
moron ___all prototypes the mere allusion to which can bring these 
men close to homicidal or sucidal rage, ending up in varying degrees of 
irritablility or apath.” (Cavin, 2006, s 468). 

 

Hanteringsstrategi 
Negativa konsekvenser av att inte kunna hantera känslor i relation till sin omgivning 
innebär ett lidande och även ett utanförskap. Både delarna har betydelse för om 
personen som vart med i krig ska återfå både välbefinnande och i förlängningen även 
hälsa. Det blir ett stressmoment när problem och känslor inte kan hanteras på ett 
adekvat sätt eftersom den drabbade personen i sitt lidande drar med sig andra personer i 
sin omgivning. Hela situationen gör att alla blir otrygga (Lyons, 2001 & Sideris, 2003). 
 
Dekel m.fl. (2005); Gabriel & Neal (2002) och Lyons (2001) påstår när personer 
förlorar sin förmåga att bemästra problem kan det bidra att personen kommer till ett läge  
som upplevs som hjälplöshet. För att uthärda reaktionen av krigsupplevelser använder 
de sig av olika strategier. Det kan vara i form av vredesutbrott och aggression vilket gör 
att personen försjunker in i sig själv och förlorar kontrollen över sitt liv. Nedan citat är 
ett exempel på det.  
 
 

 ”He was cutting up fruit for his birds, and the next thing I knew he had 
kitchen table and everything went flying. I´d never seen him violent, 
well he´d hurt the dog, a little cocker spaniel. He came home one night 
and she´d been in his bed and piddled, and he drop-kicked her and hurt 
her stuck this butcher knife in the kitchen cabinet and he upturned this 
heavy bad. I’d never seen him violent. Although I believed he could be. 
I believed he´d kill a person faster than he’d kill an animal” (Lyons, 
2001, s.73).  
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Hanteringsstrategier innebär det sätt som individen försöker att bemästra och hantera 
svåra situationer. Personerna i studier använde olika strategier. De försökte att bevara en 
skepnad av kontroll över sina liv genom att anstränga sig i sin roll, undvika konflikter 
inom familjen och försöka uppnå en emotionell balans. Som hjälp med det använde de 
sig bl.a. av att engagera sig i religiösa frågor vilket hjälpte dem att klara sin situation 
eftersom de tänkte att allt som hände var Guds vilja. På så sätt fick de en känsla av 
lättnad och befrielse som ett par citat beskriver (Lyons, 2001 & Sideris, 2003). 
 

”Being a Christian and being able to talk with God and realizing  
there’s a bigger picture out there, that we can’t see the whole picture, 
that there is a purpose behind things, that some of the things that 
happened had been preparing us for what was to come” (Lyons, 2001, 
s.74). 
 
“I spent a lot of time on my knees just praying, just for strength. I never 
asked to get out of the situation, but to help me to work the situation” 
(Lyons, 2001, s.74). 

  
Dekel m.fl. (2005); Lyons (2001) och Sideris (2003) påstår att en stor del av de 
drabbade personerna trodde att de kunde åstadkomma lättnad och befrielse från sina 
krigsupplevelser med hjälp av traditionell medicin och med religiösa handlingar. 
     
Även om det har sagt mycket om krigets nackdelar och dess destruktiva effekter på 
soldater, verkar det som traditionell medicin och religiösa handlingar kan skapa något 
positiv hos dem. Det påstår 10 av 12 spioner som anger att det ger personen värdighet 
och identitet och att existentiella tankegångar aktualiseras. Ett citat lyder så här: 
 
 ”When World War II ended, my father’s life ended at 27. He only 

comes to life when he‘s talking about THE WAR. He‘s recluse now The 
only people he likes to see are academics because they remind him of  
professors from his old OSS days” (Cavin, 2006, s. 464). 

 
Personen försöker att leva livet och hålla lidande ifrån sig - genom att vara aktiv och 
verksam. Följande citat kan visa en kvinnlig soldats känslor vid återkomsten från kriget: 
 

”I found it easier to go to war for my country than to stay home and 
keep house after the war in peacetime” (Cavin, 2006, s. 463). 

 
 
DISKUSSION 

Vi har delat upp diskussionen i två delar som består av metod- och resultatdiskussion, 
enligt Fribergs (2006) anvisningar. 
 

 
Metoddiskussion 
 
Diagnosen PTSS omfattar många olika symtom. Vi tycke att urvalet av artiklar var 
begränsat då det var svårt att hitta artiklar som tog upp ämnet vi valt, se bilaga 2. Det 
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fanns kvantitativa artiklar relaterade till trauma men det bar inte krigstrauma utan t.ex. 
trauma i samband med brand och därför kunde inte några av de artiklarna vara med i 
analysen. Fördelen med de sex artiklar vi valt (se bilaga 1) är att de är just kvalitativa 
men en nackdel är att det är få länder som är representerade. Artiklarnas nationalitet var 
New Zealand, USA, Syd Afrika, England. Vi är medvetna om att artiklarna kommer 
från kulturer som är olika den svenska men vi tycker att de är användbara för att förstå 
symtom bakom PTSS relaterade till trauma och lidande efter en krigsupplevelse Det 
fanns inga kvalitativa artiklar grundade på krig som ligger nära i tiden som t.ex. 
Irakkriget. I de valda artiklarna var det inte svårt att hitta gemensamma faktorer som 
grund för diagnosen PTSS. Visst problem var det att definiera underteman eftersom 
mycket av reaktioner som beskrevs gick i varandra. Till en del tror vi att det kan bero på 
att vi haft tillgång till få artiklar inom ämnet vi valt. Förmodligen hade vi hittat fler tema 
och vi haft tillgång till fler artiklar.  
 
Alla artiklar förutom en artikel (1996) ligger inom tidsramen om 10 år. Denna artikel 
använde vi för att det var svårt att få tag på kvalitativa artiklar som svarade på vårt syfte. 
Vi tycker att analysen av artiklarnas innehåll ger tillräckligt kunskap för att öka 
sjuksköterskors kunskap och förståelse inom ämnet. 
 
För att få större kunskap inom ämnet hade även andra metoder kunna användas. T.ex. 
hade vi kunnat intervju personer som upplevt krig. Det hade vart intressant och 
möjligen kunnat ge en mer nyanserad bild av traumatiserade personers upplevelse efter 
ett krig utifrån de teman som framkommit i vår studie. Även om artiklarna ej är 
”heltäckande” och det svårt och tidskrävande att hitta relevanta sökord är vi nöjda med 
resultatet eftersom det ökat vår kunskap och förståelse för krigsdrabbade personer. Ett 
mål med kvalitativ forskning är att öka förståelsen (Friberg 2006) och vårt mål var att  
beskriva och öka förståelsen för vuxna personers upplevelser och reaktioner efter 
upplevelse av krig. 
 
Resultatet bygger på sex vetenskapliga artiklar som valdes för att vi ansåg att de skulle 
ge kunskap om traumatiserade personers upplevelse av krig. De uppfyllde våra kriterier 
att vara vetenskapligt granskade och att handla om vuxna personer (män och kvinnor) 
som upplevt krig eller som är anhörig.   

 
Resultat diskussion 
Efter textanalys framkom att inte längre ha kontroll, att leva med sitt lidande och att 
uppleva existentiellt lidande är upplevelser som krigsdrabbade personer upplever efter 
krigets slut.  

Resultatet som vi fått visat att krigsdrabbade personers upplevelser omfattar många 
nyanser/olika grader av upplevelser men det framkom att vissa av dem var 
gemensamma. Personerna som upplevt krig beskrev att deras livsvärld hade förändrats 
på ett märkbart sätt och för några av dem kunde traditionell medicin och religiösa 
handlingar minska lidandet. Den verklighet vi lever i representerar livsvärlden och så 
som vi upplever den (Wiklund 2003) men det betyder inte att det som är sant för en 
människa är sant för en annan person. Cullberg (2005) påstår att för att vårdgivare förstå 
arten och graden av de psykiska besvären måste hon/han känna till om patientens 
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tidigare liv och vad som formar deras upplevelsetyper och vilka överkänslighets 
problem han dragits med. Resultatet kan inte generaliseras men vi har fått fram viktiga 
åsikter som hjälper oss i vårt kommande arbete som sjuksköterskor när vi träffar 
personer som upplevt krig. I vårdrelationen med en person som upplevt trauma av sådan 
art är det viktigt att sjuksköterskor utgår från ett patientperspektiv vilket ökar patientens 
förutsättning för att vårdandet ska upplevas som positivt.  

 
De traumatiserade personerna upplevde en förändrad identitet från att ha varit den 
person som försörjt familjen (vanligtvis männen) till att ha blivit inåtvänd och 
initiativlös vilket påverkade intresset/ansvaret för familjen/anhöriga. Att ha varit med 
om krig innebar att personens förmåga att fokusera på familjen uteblev eller 
begränsades eftersom de hade fullt upp med sig själva och det vardagliga livet. De egna 
behoven blev så stora att det inte fanns utrymme att ta hand om/visa ansvar för andra.  
Det leder till att större ansvar läggs på deras medpart (mannen eller kvinnan) liksom att 
relationen dem emellan också förändras. Det visar sig i händelser eftersom den 
traumatiserade personen inte fungerar som ”vanligt”. Trots detta leder det indirekt ändå 
till att ”den traumatiserade personen är i centrum och tar mycket tid” eftersom 
personens egen förmåga att ta hand om både sig själv och vardagen är starkt begränsad 
eller inte alls fungerar.     
 
För krigsdrabbade personer är utanförskap ett centralt problem där ensamheten var det 
som de mest led av och som påverkade deras livsvärld. Personen ifråga kan leva i en 
gemenskap (familj och barn) men ändå uppleva ensamhet som är svår att hantera. 
Känslor av att inte kunna hantera sina känslor, skuld och skam är några av orsakerna till 
att traumatiserade personer undgår gemenskap med familj/anhöriga. En förklaring kan 
vara att psykiska problem som följer med traumat kan vara svårt att hantera för 
familjemedlemmar. Det kan även finnas en åsikt att mentalt lidande är mer tabubelagt 
jämfört med somatiska sjukdomar och man kan utåt skämmas för att personen inte 
fungerar som innan kriget. Har mannen/frun/barnen en sådan åsikt förhindras den 
krigsdrabbade personen att prata om sina problem vilket kan leda till att hans/hennes 
psykiska tillstånd förvärras. 
 
Att vilja först, försöka att hjälpa och fokusera på den krigsdrabbade personen kan vara 
som starkast i nära anslutning till händelsen. Med tiden avtar kanske engagemanget från 
anhöriga för att hjälpa och ha förståelse för det som skett, speciellt om den drabbade 
personen inte visar förbättring av sin hälsa, vilket påverkar tron/hoppet inför framtiden.  
Ämnet kan vara så känsligt att alla i familjen undviker att tala om det. Vad ska man 
prata om, att tala om det som hänt kan vara som att strö salt i såret (Cullberg, 2006). Det 
kan medföra att det blir ett större och större glapp i relationerna mellan 
man/fru/barn/anhöriga, vilket Wiklund (2003) beskriver som att man distanserar sig från 
lidandet. Vi tycker inte det är så förvånande att även anhöriga drabbas negativt av att 
deras anhörige vart i krig. När det blir svårt att ta hand om de egna känslorna förs de 
över till dem som lever i personens närhet. Wiklund (2003) skriver om det som 
projicering för att försvara sig mot den skam som lidandet medför och följden blir att 
det skapas ett avstånd mellan den traumatiserade personen och anhöriga. Gränsen för 
anhöriga nås när de inte kan ta hand om alla överförda känslor från den traumatiserade 
personens lidande. Summan blir att det för alla i familjen/närstående blir en ”ny” 
livsvärld präglad av krigets trauma.   
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Sjuksköterskans roll är att stödja både patient och anhöriga och uppmuntra till öppet 
samtal dem emellan för att försöka minska upplevelse av ensamhet och lidande. Det kan 
också innebära att fler professioner behöver hjälpa till för att den traumatiserade 
personen ska återfå hälsan t.ex. när hopplöshet inför framtiden med inslag av tankar på 
självmord kommer fram. Den krigsdrabbade personen kan distansera sig till sitt lidande 
och Wiklund (2003) menar att vårdare ska vara uppmärksamma på att de inte enbart 
behandlar uppvisade symtom utan ska anstränga sig för att komma fram till orsaken till 
patientens symtom. Vidare skriver Cullberg (2006) att ge lugnande medicin eller skriva 
ut recept, sjukskriva eller komma med råd behöver inte vara felaktiga i sig. Problemet är 
bara att utan ett nära samtal genom att lyssna till vad personen själv önskar/behöver är 
det lätt att komma fel. 
 

I vårt resultat är att inte längre ha kontroll och att leva med sitt lidande och existentiellt 
lidande centrala tema. För att vårdaren ska ha förutsättning att hjälpa patienten att återfå 
välbefinnande och tro på framtiden är patient perspektivet viktigt. Finns ej viljan hos 
vårdaren att öka förståelsen för uppkomna symtom ur ett sådant perspektiv tror vi inte 
att patientens symtom på lidande, till följd av kriget, kan minskas.  

 
I vårdsituationen innebär det bl.a. att stor vikt läggs vid patientens anamnes och att 
samtalet sker på ett för patienten tryggt sätt genom att t.ex. planera för samtalet i ett rum 
där de kan sitta ostört. Det innebär även att vara lyhörd för patiens önskemål om att 
träffa kvinnlig eller manlig sjuksköterska. Om vårdaren visar viljan att förstå den 
drabbade personen tror vi att det finns möjlighet för personen att förstå att det finns 
hjälp att få. Wiklund (2003) instämmer i detta genom att påtala att lyssnande är viktigt 
för att uppnå hopp. För den traumatiserade personen innebär det att han/hon får dela sin 
känsla med någon som vill honom/henne väl. Det kan ha betydelse att visa 
honom/henne att se möjligheter i framtida liv även om livsvärlden är förändrad efter 
krigsupplevelsen. Viktigt att ta med anhöriga i detta arbete vilket också framkommer i 
studier av (Galovski & Lyons, 2004; Lev-Wiesel & Amir, 2001 & Lyons, 2001).  
 
Enligt studier minskar risken för PTSS genom att ha ett bra socialt stöd. Således är det 
viktigt att som omvårdnadsansvarig sjuksköterska utföra ett socialt stöd samt att 
försäkra sig om att patienten har ett bra socialt nätverk omkring sig. I de fall då 
patienten saknar somatiska skador och skrivs ut så snabbt så möjligt från den slutna 
vården bör eventuella förslag på stödpersoner ges annars blir det svårt att följa 
patientens psykiska tillstånd. Risken blir större när det gäller grupper som har redan ett 
begränsad socialt stöd exempelvis invandrare som inte har bott i Sverige en längre tid 
har ett litet socialt nätverk. Dessa människor som ofta har redan en traumatisk 
backgrund löper därför en ökad risk att utveckla PTSS (Dyregrov m.fl.,2003). I dagens 
globaliserade samhälle är det ju därför viktigt att vara öppensinnad och ha i åtanke att 
för många människor är traumatiska händelser något som är mycket vanligt men det 
betyder inte att de är stärkare utan snarare känsligare. 
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Resultatets betydelse för vårdandet 

Vi anser att eftersom PTSS är en psykiatrisk diagnos med olika symtom finns 
professionell hjälp att få men vårdpersonal måste anstränga sig för att förstå 
bakomliggande orsaker till symtomen som patienten söker vård för. Alltså är det viktigt 
att som vårdgivare inte förvänta sig att patienterna själva ska söka vård. Att vara 
omvårdnadsansvarig ställer krav att man jobbar aktivt för att finna de som är i behov av 
omvårdnad och stöd. Minnen och erfarenheter formar vår identitet. Ett mål för 
krigsdrabbade personer relaterat till livet framåt kan vara att få hjälp att bearbeta 
händelserna och minnen/mardrömmar och lära sig att leva med sitt trauma istället för att 
ha som mål att bli ”samma person som innan kriget”. I bearbetningen anser vi att det är 
viktigt att anhöriga involveras i vården genom att visa att man/fru/barn stöttar den 
drabbade i att återfå hälsa och välbefinnande. Om krigsdrabbade personer identifieras 
och får professionell hjälp i tid, kan möjligen upplevelse av ett livslångt svårt lidande 
begränsas. Det viktiga för sjuksköterskan i vårdrelationen är att ha både kunskap och 
förståelse och håller sig ajour med vad som händer inom dessa områden för det när hon 
träffar en patient som upplevt krig samt att utgå från ett helhets perspektiv.  
Sjuksköterskan ska dessutom förstå sitt eget ansvar att i god tid kunna ge stödsamtal 
och inte bara låta patienten gå vidare. I framtida forskning skulle det vara intressant att 
med hjälp av kvalitativa intervjuer mer ingående belysa hur livet blir för en person som 
upplevt trauma. 
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     Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 
 
 Perspektiv Problem 

och syfte 
Metod Resultat Diskussio

n 
Titel: Living 
with post-
traumatic stress 
disorder: the 
wives´/female 
partners´perspekti
v 

  

Författare:  
Lyons, M. A. 

  

Tidskrift: 
Journal av 
Advanced Nursing 

  

Årtal: 2001 

Fenomenologis
k perspektiv 

  

 

  Problem: 
PTSS  som ett 
lidande och 
hindrande 
faktor för 
mellanmänskli
ga förhållande 
och sociala 
funktioner samt 
som ett följd 
till våldsamhet, 
raseri och 
användning av 
drog missbruk. 
Syftet är att 
undersöka och 
beskriva 
vietnamesisk 
krigsveteraners 
partners 
upplevelse efter 
makens 
disfunktioner 
som följd av 
PTSS.   

Urval: 
Ostruktuerade 
intervjuer utfördes 
med 10 
vietnamesiska 
kvinnor (44-51år) 
vars partner var 
veteraner och led 
av PTSS deltog i 
studien. Studien 
gjordes i 
sydcentrala delen 
i USA. 5av 
kvinnorna var 
gifta, 2 var skilda, 
1 var särbo och 2 
hade olaglig 
äktenskap.   
Analys:Analysen 
baserade på en 
metod av 
Giorgi(1985).De 
bandade 
intervjuer 
lyssnades och 
skrevs för att nå 
helhets 
förståelse,De 
delar som var 
signifikanta togs 
ut och sedan 
analyserades , 
fördelades och 
visades i fom av 
teman.  

Under 3 teman och 12 
subteman presenterades 
att hur drabbade och 
deras familj upplevde 
under oro, ensamhet, 
okontrollerad känslor 
och handlingar och 
själslig och kroppsliga 
skador.Vilka 
copingstrategier  brukar 
dem använda under tre 
olika faser som har 
nämnds i studien.  

Studien av 
fruars 
erfarenhet av 
att leva med 
män som hade 
PTSS, visade 
bl.a. på att de 
darbbade lider 
av PTSS samt 
fruar gradvis 
utvecklade 
sekundär 
traumatisk 
stress syndrom 
och lider av 
samma 
symtom. 

Titel:Being a 
Wife of a Veteran 
with Posttraumatic 
Stress Disorder 

 

  

Författare: 
Dekel, 
R.;Goldblatt, H.; 
Keider, M. &  
Polliak, M. 

  

Tidskrift: 
Journal of 
Nervous and 

Fenomenologis
k perspektiv 

 

Problem: Hur 
upplever 
Israelisk 
veteraners fruar 
vars sin män 
lider av PTSS? 

Syftet är att 
yppa hur dessa 
kvinnor 
upplever med 
sina mäns 
sjukdomar.   

Urval: 9 Israelisk 
veteraners fruar 
(36_57 år)  vars 
män var utsatta 
för PTSS deltog i 
studien frivilliga. 
Studien gjordes i 
USA. Semi- 
strukturerad 
intervjuer utfördes 
i form av In-dept 
intervjuer och 
kunde skapa ett 
bra öppet 
dialoger.  

Analys: Analysen 
baserade på en 
modell av Strauss 
& Corbin (1998). 
De bandade 
intervjuerna 
lyssnades genom. 

I resultat tar hänsyn till 
5 kategorier och 
beskriver hur 
sjukdomen har negativa 
påverakn på både 
drabbade och partner, 
minskar livs intresse, 
förlora kontroll över 
livet, ensamhet och att 
stäva efter att bevara 
makt i relationen. 

. 

  

Studien visar 
hur familj , 
social stöd och 
professionell 
hjälp är 
betydelsefull 
för 
traumatiserade 
och dess 
familj.  
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Mental Disease.  

Årtal: 2005 

Anteckningar togs 
ut, analyserades 
och strukturerades 
sedan till 
kategorier. 

 
Titel:World 
War II Never 
Ended in My 
House.Interview 
of 12 Office of 
Strategic Services 
Veterans of 
wartime 
Espionage on the 
50th Anniversary 
of WW II. 

Författare: 

Cavin, S  

Tidskrift:New 
york Academy of 
Sciences. 

Årtal:2006 

 Fenomenologis
k perspektiv 

 

 

 

Problem: 50 år 
efter Andra 
Världs Kriget 
lider veteraner 
fortfarande av 
fysiska och 
psykiska 
sjukdomar. 

Syfte är att 
beskriva 
veteraners 
upplevelser 
efter kriget. 

Urval:  12 OSS 
(Office of 
Strategic 
Services) II Värld 
Krigsveteraner (7 
män, 5 kvinnor) 
som led av PTSS 
och 6 familj 
medlemmar 
valdes ut för att 
delta i bandade 
intervjuer. Studien 
gjordes i USA. 
 
Analys: Banden 
lyssnades igenom, 
analyserades och 
delades till olika 
kategorier. De 
kodades och 
delades in i 
teman. 

Krigsveteraner 
beskriver sina 
upplevelser efter krig 
för sina familjer och 
kollegor. 

PTSS utvecklas på 
olika grad hos män 
respektive kvinnor. 

Resultat visar att 
veteraner kände sig vid 
liv när de berättade om 
sina krigsupplevelsers 
(War Excitment). 

 

Krigsveteraner 
lider 
fortfarande av  
ilska, själsliga  
och kroppsliga 
skador och 
depression .De 
kommer i liv 
när dem pratar 
om sina krigs 
upplevelser . 

 

Titel: War, 
gender and 
culture: 
Mozambican 
women refugees. 

Författare: 

Sideris, T 

Tidskrift:Soci
al Sceince & 
Medicine. 

Årtal:2003 

 

Hermeneutiskt 
Fenomenologis
k perspektiv 

 

 

 

Problem: 
PTSS 
identifierades 
som främsta 
utgångspunkt 
för kvinnors 
sjuklighet till 
följd av krig. 
Detta påverkas 
deras liv 
negativt genom 
att det minskar 
sociala 
relationer och 
ökar risken för 
alkohol och 
droganvändnin
g även ökar 
själmordrisk 
hos dem. 

Syfte är att 
utifrån 
kvinnors 
perspektiv 
beskriver 
upplevelsen av 
PTSS till följd 
av krig. 

 
Urval: 
Ostruktuerade 
intervjuer utfördes 
med 30 kvinnor 
(16-60år) i Syd 
Afrika som led av 
PTSS.  
 
Analys: Baserade 
på tematisk 
analysen där man 
genom 
diskussioner  kan 
jämföra , tolka 
och ta ut 
representerade 
upplevelser hos 
drabbade kvinnor 
som sedan 
analyserades och 
bidrog till teman.   

 
I resultat framkom att 
de drabbade kvinnor 
blir allt mer isolerad, 
förlorar sitt identitet, 
får själsliga och 
somatiska skador och 
få psyk- socialt 
problem pga. 
Krigsrelaterade 
symtom som 
mardrömmar , 
sömnsvårigheter, 
koncentrationssvårighet
er och förlorad kontroll 
över sitt liv. 

 
Kvinnor från 
Mocambique 
som bevittnat 
kriget kände 
stort personligt 
och socialt 
lidande samt 
led av PTSS. 

Titel: Post-
traumatic stress 
disorder following 

Fenomenologis
k perspektiv 

Problem: 
Krigs relaterad 
trauma visar 
inte sig bara i 

Urval:4 personer 
som deltog i Gulf 
War och har 
PTSS deltog i 

I resultat framkom att 
krigsveteraner försöker 
att gömma sina mental 
besvär under en 

De som varit i 
krigsområden 
tenderar att 
undvika att 
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military combat or 
peacekeeping. 

Författare: 

Gabriel, R & Neal, 
L.A 

Tidskrift: 
British Journal of 
psychiatry. 

Årtal:2002 

 form av fysiska 
skador även 
också på 
psykiska 
former. Detta 
gör det svårt att 
sätta diagnos.  
 
Syfte: Att 
skapa en 
förståelse för 
hur det går att 
traumatiserade 
personer 
behandlas 
under fel 
diagnos. 
 

studien som 
gjordes i England. 
 
Analys: Analys 
metoden 
utvecklad av 
Strauss & Corbin 
(1998) används. 
De bandade 
intervjuerna 
lyssnades och 
viktigaste delar 
tagits ut. De 
analyseras och 
strukturerades till 
kategorier. 

somatisk sjukdom. 
Krigsrelaterade 
symtom som 
mardrömmar , 
sömnsvårigheter, 
koncentrationssvårighet
er höjer självmord 
risken hos dem. 

tala om 
mentala 
symtom. 
Somatisering 
av mental 
ohälsa kan 
göra 
diagnosen 
oklar.   

Titel: 
Unacknowledged 
Casualties of the 
Vietnam War: 
Experiences of 
Partner of New 
Zealand Veterans 

Författare: 

Fredrikson, L.G; 
Chamberlain, K & 
Long, N. 

Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research. 

Årtal:1996 

Fenomenologis
k perspektiv 

 

Problem: Det 
gjordes få 
kvalitativa 
studier om hur 
trauma 
upplevelser 
påverkar på 
själva drabbade 
och deras 
familjer. 
  
Syfte: är att 
utifrån 
traumatiserades 
partners 
perspektiv 
skapa en 
förståelse för 
hur livet ser ut 
efter 
krigsupplevelse
.  

Urval:5kvinnor(4
1-47 år) vars 
männen led av 
PTSS  deltog i 
studien som 
gjordes i New 
Zealand. 
 
Analys: De 
bandade 
intervjuer skrevs 
ner och lästes om 
och om för att nå 
en helhet 
förståelse.Viktiga 
delar valdes ut , 
analyserades och 
används in i nya 
teman. 

I resultat framkom att 
drabbades 
okontrollbara 
reaktioner, känslan av 
otrygghet,  
okontaktbarhet , 
emotionell förlamning 
och hög självmord risk 
påverkar direkt på 
familjen och gör att de 
försjunker mer i sitt 
lidande. 

Drabbade och 
deras familj 
behöver hjälp 
för att klara 
sig igenom 
sina plågande 
situationer.  
Social stöd 
och 
professionellt 
hjälp kan 
minska deras 
lidande.  
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     Bilaga 2 

Översikt av Informationssökning 
 
 Sökhistorik i Cinahl Antal träffar 

 
Antal 
användbara 
artiklar 

#1 PTSD* AND war* (S1) 178      - 
#2 (S1) AND qualitativ 5      0 
#3 Sökhistorik i Cinahl Antal träffar 

 
Antal 
användbara 
artiklar 

#1 PTSD* AND war* (S1) 178      - 
#2 [S1) AND qualitativ 3      0 

 
 
 Sökhistorik I Medline Antal träffar Antal 

användbara 
artiklar 

#1 ptsd AND war AND 
qualitative 

1  0 

#2 Ptsd AND war AND 
phenomenology 

1 0 

#3 Ptsd AND war AND 
experience 

38 0 

#4 Ptsd AND military AND 
experience 

31 0 

 
 
 Sökhistorik I PubMed Antal träffar Antal 

användbara 
artiklar 

#1 ptsd AND war AND 
qualitative 

17 0 

#2 ptsd AND war AND 218 - 
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experience  
#3 #2 AND suffering 12 0 
#4 Ptsd AND war AND 

phenomenology 
7 0 

 
 Sökhistorik I Blackwell 

Synergi 
Antal träffar Antal 

användbara 
artiklar 

#1 ptsd AND war AND 
qualitative 

16 0 

#2 ptsd AND war AND 
experience 

429 - 

#3 #2 AND suffering 65 2(4,36) 
#4 Ptsd AND qualitative 

AND military 
7 1(2) 

 
 
 Sökhistorik I PsykInfo Antal träffar Antal 

användbara 
artiklar 

#1 Ptsd*, war* 9 0 
#2 ptsd*, military* 33 - 
#3 #2, experience* 13 0 
#4 #2, phenomenology 0 - 
#5 #2,suffering* 2 0 
#6 Posttraumatic*, military 3449 - 
#7 #6, suffering* 218 - 
#8 #7, experience* 114 - 
#9 #8, war* 89 - 
#10 #9,adults* 25 0 
#11 #9,female* 38 0 
#12 #9, men* 13 0 
 
 
 


