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1 

En studie om några kvinnor från Balkanområdet 

 

Zeljka Knezevic 

Högskolan i Halmstad. Institution för hälsa och samhälle. Avdelning för psykologi 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande arbete var att få en djupare förståelse för några invandrarkvinnors 

upplevelse av kriget i hemlandet och de konsekvenser detta förde med sig i det nya hemlandet 

med tanke på hälsa och sociala relationer. Sju kvinnor som härstammar från Balkanområdet i 

åldrarna 36-50 deltog i studien. Kvinnorna har bott i Sverige mellan 13 och 18 år. Data 

insamlades genom en semistrukturerad intervju med fem olika teman: krigsupplevelser, livet i 

Sverige, hälsa, socialt nätverk och KASAM. Resultatet visade att krigsupplevelserna har 

förändrat kvinnornas både fysiska och psykiska hälsa negativt. Kvinnorna, efter så många år, 

drömmer fortfarande om det upplevda traumat och traumat har inneburit stora konsekvenser 

både när det gäller sociala relationer samt integrationen i det svenska samhället. 

 

Nyckelord: hälsa, krig, kvinnor, migration, sociala relationer. 
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Study about women from the Balkans 

 

Zeljka Knezevic 
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Abstract 

 

 

The purpose of this study was to get a deeper understanding of a group of foreign women who 

have experienced war in their home countries, particularly, what the consequences of that war 

have been in regard to their health and social relationships.  

Seven women - between the ages of 36 –50 and who originate from the Balkans - participated 

in the study. The women have lived in Sweden from between 13 to 18 years. 

Data was gathered with the use of a semi- structured interview in five different themes: war 

experience, life in Sweden, health, social network and Antonovsky's sense of coherence. 

The result from the study showed that the war experiences have affected both the women’s 

physical and psychological health negatively. Even today, many years after the war, the 

women dream about the trauma, a trauma which has led to major consequences both in the 

women’s social relationships and their integration into Swedish society.   
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Introduktion 

 

Det har skett stora förändringar i det svenska samhället under de senaste decennierna. 

Speciellt stora förändringar skedde på 1990-talet när Sverige öppnade sina gränser för 

människor som flydde krig, kom hit av politiska, religiösa eller humanitära skäl. De flesta 

som har flyttat till Sverige under 90-talet har inte gjort ett frivilligt val, utan de tvingades 

lämna sina hem. De flesta flyktingarna har genomgått obeskrivliga faror innan de flydde till 

Sverige. Det var stora grupper människor som tvingades lämna allt i försök att rädda sina liv. 

Massflykten gav upphov till traumatiska världsbilder och gjorde att människor förlorade 

kontrollen och den gemenskap som de hade vårdat från barndomen.  

    En av de största invandrargrupperna som kom till Sverige på 1990-talet var människor från 

Balkanområdet dvs. f.d. Jugoslavien. Enligt Migrationsverket kom det mellan 1990-1995 ca 

72 000 människor. De här invandrarna sökte i första hand trygghet för sig själva och sina 

anhöriga. Många av dessa människor lever till synes ett normalt liv idag men deras tillvaro 

präglas av fysiska och psykiska bekymmer. Många av dessa hälsobekymmer är förorsakade 

av traumatiska händelser upplevda i samband med kriget. En del har även förlorat nära 

anhöriga, vänner eller grannar. 

    Hur en människa upplever sin hälsa beror på många faktorer såsom kön, personlighet, 

etnicitet, socialt stöd, olika traumatiska upplevelser samt vilka stresshanteringsstrategier hon 

använder. Invandrande familjer utsätts även för svåra påfrestningar den första tiden i Sverige. 

Lenardt (2008) och Adanu & Johnson (2009) visar i sin forskning att isolering, utanförskap, 

missuppfattningar i kontakt med majoritetssamhällets normer och värdesystem, samt 

förändringar i familjen och i det sociala nätverket gör att individen är tvungen att mobilisera 

sina psykologiska resurser för att försöka nå en tillfredställande tillhörighet till de nya 

livsvillkoren. Många människor besitter inte sådana förmågor att förändra allt samtidigt och 

att anpassa sig till det nya landet utan hamnar utanför gemenskapen. Föreliggande arbete 

handlar om hur några kvinnor som flydde krigshändelserna i Balkan upplever sin 

psykosociala hälsa 14 år efter kriget och vilka konsekvenser kriget har haft på deras hälsa och 

på nuvarande livssituation.  

 

Hälsa 

 

 Enligt WHO-s definition från 1947 är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp”. Hälsa är också 

beroende av att individen kan förverkliga sina inneboende förutsättningar och förutsätter att 

hon ser sig själv som den hon är. Individen är aldrig helt sjuk eller frisk utan alltid i rörelse 

mellan ökad hälsa och sjukdom (Rydén och Stenström, 2000). 

    Flera forskare menar (t.ex., Eriksson, 1989) att det finns två dimensioner på hälsa: den 

subjektiva dimensionen som går från sjukdomskänslan till en känsla av välbefinnande, och 

den objektiva dimensionen som går från frånvaron av objektiva tecken på sjukdom till deras 

förekomst. Forskare (Lazarus, 1999; Währborg, 2002; Theorell, 2003) menar att hälsa 

reflekterar balans mellan biologiska, psykologiska och sociala system.  

    Enligt Antonovsky (1991) är människans egen livskontroll nyckelfaktor för ett friskt liv. 

Livskontrollen har tre viktiga delar: förmågan att förstå sin livssituation, förmågan att hantera 

sin livssituation och känslan av att livet är meningsfullt.  

 

Flyttning till det nya landet och hälsa 

 

En flyttning till ett nytt land kan innebära mycket ångest och rädsla inför det nya livet. 

Människor är rädda att förlora sin identitet genom att acceptera nya sätt att vara, men ett nytt 
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land och nya traditioner gör att processen av en ny identifiering börjar förr eller senare. De 

som inte är beredda att acceptera detta kan hamna i svåra identitetskriser. Hemlängtan 

förvandlas till självanklagelse för flytten och förnekande över att människorna blev förvisade 

från sina hem (Cullberg, 2003). Enligt SoS rapport från 2000:3 finns det vissa så kallade 

bestämningsfaktorer för hälsa och deras samband med invandrarnas/flyktingarnas hälsa. 

Dessa faktorer är bland annat i flyktingarnas hemland (familj, utbildning, levnadsvanor, kultur 

och migrationsorsak) och senare i Sverige (vistelsetid, svenskkunskaper, social position, 

ekonomi och arbete, arbetsmiljö, oro, otrygghet och diskriminering). Enligt Vogel (2002) är 

livssituationen för invandrarna generellt mer komplicerad än för infödda svenskar. 

Invandrarna har många problem med att integrera sig i det nya samhället. Abassian (2003) 

visar i en studie att många av invandrargrupperna har bristande språkkunskaper, brytning på 

svenska och bristande kännedom om lagar och regler. Dessa faktorer försvårar situationen och 

påverkar hälsotillståndet. Genom förflyttning från sin kultur förloras också de gamla 

familjbanden och band med gamla vänner och arbetskamrater. Invandrarna är tvungna att 

bygga upp nya kontakter. Många blir ledsna, skrämda och ensamma. De invandrare som 

saknar nära vänner drabbas oftare av depressioner.   

    Forskningsrapport (Vogel, 2002) tyder också på att vistelsetiden i Sverige påverkar hälsan. 

De invandrare som bott i Sverige i mindre än tio år rapporterar sämre hälsa än de som bott i 

Sverige en längre tid. Detta kan ha samband med att invandrare som kom i slutet på 90-talet 

har kommit som flyktingar och deras hälsa påverkades av upplevelser i hemländerna. 

Speciellt de invandrare som har upplevt krig har en förhöjd risk för psykisk och fysisk ohälsa 

eftersom hela deras livssituation har förändrats snabbt och plötsligt (Pedersen, 2002; Eriksson, 

Thorzén, Olivestam, Thorsén, 2004; Theorell 2003). 

    Forskning (Akhavan och Bildt, 2004; Arbetslivsfakta, 2003; Theorell, 2003; Baksi, 1999) 

visar att invandrarkvinnor generellt har sämre fysisk hälsa jämfört med totalbefolkningen. 

Rapporterna visar samtidigt att invandrarkvinnor lider mer av psykiska besvär såsom svår 

ängslan samt oro och ångest än andra kvinnor  (Folkhälsorapporten, 2003). Forskning (Vogel, 

2002) visar också att det finns skillnader mellan invandrarmän och invandrarkvinnor när det 

gäller upplevd hälsa. Invandrarkvinnorna rapporterar mera omfattande hälsoproblem än 

invandrarmän. En av förklaringarna kan enligt Vogel vara, att kvinnorna är mer 

hälsomedvetna än män.  

   Att bryta upp från sitt hemland, och vara tvungen att börja om livet från början i en 

främmande miljö kan innebära stora psykiska påfrestningar. I mötet med det nya landet 

framhävs egna personliga och etniska särdrag som man inte hade reflekterat över tidigare. De 

plötsliga förändringarna i familjestrukturen, förlusten av den egna identiteten, samt mötet med 

den nya främmande kulturen gör att livet i exil blir psykiskt påfrestande. En annan 

konsekvens av immigrationen är att individer degraderas socialt och tillhör gruppen ”de 

andra” (Bustos, 1991 ref. i Lenardt, 2008). Att komma till Sverige som flykting innebär att 

individen har kommit från en livssituation som haft negativ påverkan på den psykiska och 

fysiska hälsan. Karlsson (2004) menar att de påtvingade uppbrottet har inneburit mycket 

dramatik, lidande och söndertrasade sociala nätverk. Anpassning till en ny livsstil och miljö 

medför ytterligare påfrestningar på hälsosituationen.  

   En annan faktor som enligt Søndergaard (2002) också påverkar flyktingarnas hälsa är att 

många har kommit till Sverige ensamma, utan sina anhöriga. Alla traumatiska upplevelser 

samt oro för sina anhöriga gjorde att många visade tecken på försämrat mentalt tillstånd, 

förhöjda serumkortisolnivåer av sköldkörtelhormonerna samt försämrat immunförsvar. Ett 

sådant långvarigt spänningstillstånd och hjälplöshet kan bidra till utvecklandet av 

stressyndrom som påverkar den psykosomatiska hälsan. Alla traumatiska upplevelser, flytten 

till det nya landet som för många också är traumatiskt, oron för anhöriga som är kvar samt 

möten och anpassningen med den nya kulturen gör att flyktingarnas hälsa inte förbättras på en 
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gång när de kommer till Sverige. Söndergaard (a.a.) menar att flyktingarnas hälsa påverkas av 

olika faktorer under lång tid och att återhämtning kräver tid.  

 

 Socialt stöd och hälsa 

 

Socialt stöd är en av de viktigaste faktorerna i en människas liv. Enligt Aronsson (1987) kan 

socialt stöd fungera modifierande i positiv eller negativ riktning beroende av levnads- och 

arbetsvillkor samt psykologiska och fysiologiska stressreaktioner. Aronsson (a.a.) delar 

socialt stöd i olika kategorier. Först det informella stödet (familj, vänner), sen det formella 

stödet (professionella grupper som står för olika slags service).  Aronsson (a.a. ) och 

Währborg (2002) menar att det viktigaste sociala nätet är familjen. Från tidigaste barndomen 

etableras betydelsefulla relationer och dessa relationer följer med in i det vuxna livet och är 

oftast en källa för stöd och återhämtning.  Aronsson (1987) har studerat det sociala stödet 

utifrån tre olika aspekter: den kvantitativa, den strukturella och den funktionella aspekten. 

Aronsson (1987) samt Rydén och Stenström (2000) menar att socialt stöd består av personliga 

kontakter med vars hjälp man upprätthåller sin sociala identitet och får emotionellt och 

materiellt stöd, tjänster samt information och nya sociala kontakter. Den strukturella aspekten 

omfattar individens sociala nätverk som kan uttrycka sig i täthet, varaktighet och intensitet. 

Den funktionella aspekten bygger på hur starka banden till människor är, i vilken utsträckning 

man kontaktar varandra, hur lätt det är att nå varandra samt sociala och demografiska likheter 

hos de som ingår i den stödjande omgivningen. Perski (2002) menar att känslan att tillhöra en 

grupp, ett socialt system som man betraktar som sin egen, ger människor styrka att klara av 

stora påfrestningar. Studier (Währborg, 2002; Aronsson, 1987; Ekvall, Gunnarson & 

Frankenhaeuser 1999) visar att socialt stöd även har buffrande effekt genom att den kan 

neutralisera effekten av sjukdomsframkallande faktorer i den psykosociala miljön. Det sociala 

stödet kan förbättra hälsa och välbefinnande genom att tillgodose betydelsefulla mänskliga 

behov av trygghet, socialt kontakt, gillande och tillhörighet.  Aronsson (a.a.) menar att 

emotionellt stöd och gott familjestöd har den största betydelsen för människans 

välbefinnande.  Andra studier (Währborg, 2002; Jürisoo, 2001; Rydén och Stenström, 2000) 

visar också att individer med dåligt socialt stöd drabbas i större utsträckning av hjärt- och 

kärlsjukdomar och dör i genomsnitt tidigare än de som har ett gott socialt stöd.  

    House (1981) och Aronsson (1987) delar sociala stödet i olika grupper av stödjande 

handlingar: emotionellt stöd, värderande stöd, informativt stöd och instrumentellt stöd. 

Emotionellt stöd innefattar uppskattning, empati, omtanke, kärlek och tilltro och stöd från 

olika människor. Värderande stöd är bekräftande och innebär att andra människor är 

informationskällor som används för att värdera sig själva. Informativt stöd innebär att 

personer får information, råd och förslag från andra människor. Instrumentellt stöd är det 

praktiska stödet som kan genom tjänsteutbyte, transporter, barnpassning och penningslån 

reducera belastningen. Forskning (Rydén och Stenström, 2000; Ekvall et al. 1999) visar att 

det finns könsskillnader när det gäller tillgång till det sociala stödet. De menar att kvinnor har 

bättre tillgång till socialt nätverk än män. Bristen på social stabilitet och trygghet enligt 

Währborg (2002) och Fredriksson och Broberg (2001) kan innebära en ohälsofaktor. När 

människor är i svåra situationer betyder det mycket att ha någon att tala med och vända sig 

till.  

    Behovet av det sociala stödet kan skilja sig mellan olika kulturer. Människor från en och 

samma kultur har oftast samma värderingar, normer, seder, kulturella händelser och språk. 

Kulturella principer hjälper människor att agera och reagera i olika situationer menar Glazer 

(2005). Hon menar även att individer i den västerländska kulturen lever mer individualistiskt 

och att andra personer från Östeuropa, Asien samt Afrika har större behov av det sociala 

stödet. Människor från Östeuropa, Asien och Afrika är i större behov av strukturellt stöd, det 
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vill säga närvaro av andra människor i deras liv, samt i behovet av funktionellt stöd (praktisk 

hjälp) och emotionell stöd (empati).  Skillnader finns mellan invandrare och svenskar när det 

gäller tillgången och behovet av det sociala stödet. Invandrare saknar ofta någon nära vän. 

Framförallt invandrare från utomeuropeiska länder saknar en nära vän i högre grad. Att ha en 

svensk partner kan öka möjligheten till att ha en nära vän. En svensk partner kan tillföra 

ytterligare ett socialt nätverk. Enligt Vogel (2002) kan svenska vänner bidra till 

integrationsprocessen.  

     Herman (1998) och Berger (2004) menar att för den som upplevde ett trauma är socialt 

stöd livsviktigt och att stödjande respons från omgivningen kan mildra negativa effekten av 

traumat, medan den negativa responsen förvärrar symptomen. De traumatiserade personerna 

är mycket sårbara, har inget förtroende för omgivningen och har ingen självkänsla. Det 

emotionella stödet söker de i första hand hos familjen, partnern och nära vänner. De 

traumatiserade är känsliga, rädda för att bli ensamma och isolerade. De behöver tydliga 

signaler från omgivningen och garantier för att inte bli lämnade och övergivna. Berger (2004) 

bekräftar i sin studie att invandrarkvinnor är beroende av stöd, speciellt familjestödet, under 

migrationsprocessen. Om omgivningen är stödjande kan de värsta påföljder undvikas. De 

mest förekommande känslorna hos överlevarna är misstro, rädsla och isolering. Dessa känslor 

menar Herman (1998) kan förvärras om den traumatiserade träffar människor som inte visar 

förståelse. När den grundläggande tryggheten har återupprättats behövs hjälpen av andra 

personer utanför egna sociala nätverken. Samhällsinsatser spelar en stor roll i tillfrisknandet. 

Att ingå i olika sociala aktiviteter kan hjälpa snabbare läkning. House (1981) och Währborg 

(2002) menar att vara älskad och omtyckt av andra, att ha en god självkänsla och ett bra 

socialt stöd är de viktigaste faktorerna för ett gott mentalt hälsotillstånd.  

 

Traumatiska kriser och försvarsmekanismerna 

 

Varje människa går igenom olika identitetsutvecklingsfaser i sitt liv. Identiteten är beroende 

av det stöd som individen får från sin sociala grupp som är relevant för henne: hennes  klass, 

nation och kultur. När individen lämnar allt som hade någon betydelse för henne hamnar hon i 

en kris. Krigshändelser (Pedersen, 2002) innebär massiv emigration av befolkningen vilket 

gör att även biologiska behov inte är tillfredställda eftersom det råder brist på mat eller vatten.  

Eriksson (1970) menar att det krävs en väletablerad identitet för att individen ska ha förmåga 

att kunna tolerera en sådan radikal förändring. Traumatiska kriser är enligt Cullberg (2003, 

s.19)”plötsliga och oväntade yttre påfrestningar… som innebär ett hot mot ens fysiska 

existens, sociala identitet och trygghet eller mot ens grundläggande identitet och trygghet 

eller mot ens grundläggande möjligheter till tillfredställelse i tillvaron.”  På vilket sätt en 

person reagerar på en kris är beroende av många faktorer såsom tidigare erfarenheter, 

personlighetsdrag, kunskaper om händelser och problemlösningskapacitet. Om krisen är mer 

krävande måste alla yttre och inre resurser mobiliseras för att den drabbade personen skall 

kunna fungera. Cullberg (2003) delar krisens förlopp in i fyra faser. Dessa faser är inte tydligt 

åtskilda ifrån varandra utan går i varandra. Första fasen är chockfasen. Denna fas kan vara 

från en ögonblick till några dygn. Människor kan reagera på olika sätt, några kan vara 

handlingsförlamade medan andra kan skrika och upprepa samma meningar gång på gång. Det 

kan hända även att människor glömmer händelserna och att de blir okontaktbara.  Nästa fas är 

reaktionsfasen. Chock- och reaktionsfasen kallas för krisens akuta fas. I reaktionsfasen börjar 

individen inse vad som har hänt och vaknar från chocken. Individens försvarsmekanism 

mobiliseras och frågorna dyker upp. Individen vill gärna förstå varför något okänt och oväntat 

hände. I krisens akuta fas mobiliseras försvarsmekanismerna.   Enligt ett psykodynamiskt 

perspektiv är försvarsmekanismer omedvetna processer som hjälper jaget att förhålla sig till 

olika påfrestande situationer. Utan försvarsmekanismerna skulle människor inte kunna klara 
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sig under olika påfrestningar. Enligt Freud (1983) och Permer (1989) är positiva effekter av 

försvarsmekanismerna att individer under påfrestningar bibehåller jämvikt hos personligheten. 

Negativa effekter uppstår när försvarsmekanismerna utvecklas i felaktig riktning och stör 

anpassningen. De olika försvarsmekanismerna är: regression, förnekelse, projektion, isolering 

och bortträngning.   

    De vanligaste reaktionerna som kan komma under den akuta fasen är sorgreaktion, 

övergivenhet, förtvivlan, tomhet, låg vitalitet och desperata handlingar såsom alkohol - och 

andra missbruk. Många upplever meningslöshet och kaos och vill få svar på varför det 

inträffade hade skett. Den kaossituationen kan utvecklas enligt Cullberg (2003) till akut 

psykotisk förvirring. Andra psykosomatiska reaktioner är obehagskänslor från magen, ibland 

även magsår, huvudvärk, hjärtklappning, förstoppning, diarré, menstruationsrubbningar, 

sömnrubbningar, blodtryckssjukdom och andra psykosomatiska sjukdomar.       

    Bearbetningsfasen (Cullberg, 2003) är den tredje fasen under krisens förlopp. Under den 

fasen som kan pågå ett år efter traumat börjar individen tänka på framtiden. De som är fysiskt 

skadade på något sätt börjar acceptera sitt handikapp och försöker hitta lösningar. Det finns 

alltid de som måste ha mer tid på sig för att kunna se klart på sitt liv före traumat. Det finns 

människor som överidealiserar livet innan traumat och de behöver ha tid på sig att inse fakta 

och möjligheter för vidare utveckling. Nyorienteringsfasen har ingen avslutning menar 

Cullberg (a.a.), utan individen lever sitt liv men traumat har lämnat sina spår. Människorna 

försöker fortsätta leva och nya intressen, nya människor, nya erfarenheter ersätter det som de 

förlorade. Hur en individ fortsätter beror delvis på egna förmågor men delvis på den hjälp 

som de fick att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Tyvärr finns det människor som inte har 

haft kraft och ork att söka hjälp när de har behövt det. En av orsakerna att många inte söker 

hjälp är rädslan att terapi skall väcka känslorna som är förträngda menar Scott och Palmer 

(2000). 

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

 

PTSD definieras (Apitzch, 1994, s. 98) som att individen ”har varit med om något utöver 

vanliga mänskliga erfarenheter som skulle vara mycket påfrestande för snart sagt vem som 

helst, till exempel ett allvarigt hot mot ens liv eller fysiska integritet; ett allvarigt hot mot ens 

liv eller skada hos ens barn, partner eller andra nära släktingar eller vänner; plötslig och 

omfattande förstörelse av ens hem eller hemort; sett en människa som just skadats allvarigt 

eller dödas på grund av olycka eller våldshandling, eller bevittnat hela händelseförloppet”. 

Herman (1998) menar att traumatiska händelser är extraordinära händelser som omintetgör 

människornas normala anpassning till livet. Traumatiska händelser innebär hot mot livet eller 

den fysiska integriteten eller en nära personlig konfrontation med våld och död. Krigschocken 

är enligt Cullberg (2003) en reaktion på en upplevelse av dödsfruktan, hjälplöshet och kaos. 

Det försätter människor i extrema situationer av hjälplöshet och skräck och framkallar 

katastrofreaktioner. Momartin, Silove & Manicavasagar (2003) menar också att angrepp mot 

livet och allt som människor förlorat på ett traumatiskt sätt kan påverka utbredning av PTSD.  

Sannolikheten för skador ökar också när de traumatiska händelserna omfattar fysiskt våld, 

kränkning och utsatthet för extremt våld. Enligt Herman (1998) finns det tre huvudkategorier 

på PTSD: överspändhet, invasion och avskärmning. 

 

   Överspändhet 

Efter en upplevd traumatisk händelse verkar människan försättas i en permanent 

psykofysiologisk beredskap som om faran skulle återkomma när som helst. Den fysiologiska 

nervspänningen är första symptomet på PTSD. Den drabbade är lättskrämd, lätt irriterad, 

sover dåligt och har mardrömmar. De psykosomatiska besvären kan tolkas som följd av 
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kronisk aktivering av det autonoma nervsystemet. Grinker och Spiegel (1945; ref i Herman, 

1998) observerade soldater som drabbades av trauma under andra världskriget. De upptäckte 

att soldaterna verkade lida av kroniskt påslag av det sympatiska nervsystemet även när de inte 

var direkt utsatta för stressen. Det fysiologiska fenomenet kvarstod och gjorde att de hade 

svårt att anpassa sig till livet i trygghet. Även Kolb (1982; ref i Herman, 1998) gjorde tester 

på Vietnamveteraner genom att spela upp ett band med stridsljud. De med PTSD fick då 

snabbare puls och högre blodtryck när de lyssnade på bandet, vilket bekräftar tidigare studier 

att sympatiska nervsystemet kommer ihåg tidigare händelser. Ljud som vanliga människor 

skulle uppfatta som lättirriterade uppfattar de som har PTSD som farliga. De förhöjda 

spänningarna gör att människor är mer ljudkänsliga både i sömn och vaket tillstånd. Kolb 

(a.a.) menar att de med PTSD vaknar även mycket oftare under sömnen. Traumatiska 

händelser skapar bestående förändringar på människans nervsystem. Undersökningar 

(McHugh &Treisman, 2007;  Scott & Palmer 2000) visar  att det kan vara mycket svårt att 

diagnosticera PTSD eftersom många symptom kan visa sig i olika former. Det är individuellt 

hur människor upplever och hanterar känslorna som kommer.  

 

     Invasion 

Forskning (Herman, 1998) visar att många som har PTSD återupplever traumatiska händelser 

långt efter händelsernas förlopp. De flesta återskapar traumat i sina drömmar och de drömmer 

ofta identiska drömmar i sömnstadier när andra människor inte drömmer. Horovitz (1986) 

menar att de obearbetade erfarenheterna lagras i minnet. Trauma kan bara bearbetas när 

överlevaren utvecklar ett nytt mentalt schema för att förstå vad som har inträffat. Att få 

återuppleva traumat kan vara ett sätt att bearbeta traumatiska upplevelser men många 

människor fruktar för att göra det. Den traumatiserade brottas ofta med skräck och raseri. 

Dessa känslor skiljer sig mycket i intensitet från rädsla och ilska. Rädslan för att återuppleva 

traumat gör att många drar sig undan och lever ett mer begränsat och fattigt liv menar 

Horovitz (a.a.). Miljöer som påminner om traumat kan upplevas som farliga och undviks i stor 

utsträckning. 

  

    Avskärmning 

När personer känner vanmakt för att kunna förändra situationen hamnar de i ett tillstånd av 

uppgivenhet. En traumatiserad person flyr fara genom att förändra sitt medvetandetillstånd. 

Ibland kan en individ avskärma sig genom att hamna i någon slags likgiltighet när den borde 

känna vrede och skräck. Händelserna registreras i medvetandet men intrycken kan bli 

avtrubbade. Individen kan ha känsla av att de befinner sig utanför sin kropp och allt uppfattas 

i slow-motion och de har en känsla av att de drömmer och skall vakna snart. Herman (1998) 

menar att känslan av likgiltighet och passivitet är ett naturligt skydd mot outhärdlig smärta. 

Traumat kan även framkalla förändringar i reglering av endorfiner, som har samma verkan på 

kroppen som opiater fast på ett naturligt sätt. En hel del traumatiserade missbrukar alkohol 

och narkotika för att just uppnå tillståndet av avskärmning. Alkohol används i stor 

utsträckning för att kontrollera raseriutbrott, sömnstörningar, mardrömmar och irritabilitet.  

Forskning (Theorell, 2003) visar att ca 560 000 har fått flyktingstatus i Sverige mellan 1986- 

2001. En del av dessa flyktingar har upplevt traumatiska händelser i sina länder. Alla 

flyktingar har inte utvecklat PTSD utan en större andel har klarat s.k. självläkning (a.a.) Det 

finns siffror som tyder på att 20- 30 % eller ca 100 000 av flyktingarna har PTSD som varken 

har fått någon diagnos eller hjälp för att bearbeta sina traumatiska upplevelser 

(stressmottagningen.com/posttr.php).  Forskning visar att de första tre åren efter ankomsten är 

kritiska. De symptom traumatiserade flyktingar upplever i stor utsträckning är oro, ångest, 

ängslan och sömnsvårigheter (Folkhälsorapporten, 2001). Vogel (2002) menar att många 
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flyktingar utsätts för andra psykiska påfrestningar även efter flykten såsom osäker framtid 

eller ovishet om nära anhöriga eller vänner som stannade kvar i hemländer. 

       Forskningen (Sideris, 2002; Pedersen, 2002; Horton, 1999) visar att kvinnorna som 

flydde krig och flyttade till andra länder i stor utsträckning visar symptom på PTSD. Förutom 

förlusten av nära anhöriga och vänner har de drabbade kvinnorna också förlorat hem, arbete, 

social identitet och socialt nätverk. Det gör att banden till det gamla bryts och människorna är 

tvungna att bygga upp nya kontakter med grannar, arbetskamrater och andra människor i den 

nya omgivningen vilket kan vara mycket svårt i början. Psykologiska men hos kvinnor och 

barn som kommer från Kroatien och Bosnien och Hercegovina och som har PTSD är att de är 

mer tysta och tillbakadragna än män, från samma områden, som har PTSD menar Horton 

(1999). Han menar vidare att det tar två till tre generationer innan symptomen på PTSD 

upphör. Även Pedersen (2002) och Lundin (1998) menar att vissa traumatiska upplevelser 

lämnar djupa spår hos människor såsom depression, ångest och alkoholmissbruk även 40- 50 

år efteråt. Lundin i menar vidare att människorna som överlevde terrorbombningar, Hiroshima 

och olika koncentrationsläger uppvisar symptom på traumarelaterade tillstånd 40 år efter 

händelsernas slut. 

   Enligt Hjern (1995) fungerade hjälp till traumatiserade flyktingar i början och mitten av 90- 

talet på det viset att personalen arbetade i team som bestod av neurologer, psykiatriker, 

psykologer och socionomer med olika terapeutiska vidareutbildningar. Dessa specialister 

skräddarsydde en behandlingsplan för varje patient. Patienter informerades vid första mötet 

om vilka behandlingsmöjligheter som fanns. Anmälan kunde göras via anhöriga, vänner, 

handläggare eller patienten själv. Insatserna kunde variera men oftast inkluderades både 

medicinska och terapeutiska behandlingssätt. Forskning (Scott & Palmer, 2000) visar att 

många människor som uppvisar symptom på PTSD behöver lång tid på sig till att bearbeta 

traumatiska händelser. Författarna (a.a.) menar att det kan handla om ”chronic adaptation”. 

Det finns människor som försöker återuppbygga sina liv genom att börja om från den tiden de 

upplevde som lycklig, som var innan traumat. 

  Phelps, Forbes och Creamer (2008) och Duke, Allen, Rozee & Bommaritto (2008) har tittat 

på sambandet mellan PTSD och PTNMs (post traumatic nightmares) och menar att PTNMs är 

ett symptom på PTSD. De menar vidare att människor med PTSD ofta upplever rädslan för att 

gå och lägga sig på kvällarna, tänker ofta på traumat när de ligger vakna i sängen och har 

svårigheter att somna om efter mardrömmarna vilket gör att deras sömnrubbningar förvärras. 

Symptom på PTNMs är komplexa och måste studeras utifrån individernas individuella 

respons på mardrömmar relaterade till sömnmönster, mardrömmarnas symboliska betydelse 

och upprepning, menar författarna.   

 

Copingsstrategier  

 

Lazarus & Folkman (1984) och Antonovsky (1991) menar att det finns ett kognitivt och 

fysiologiskt mönster hur människor reagerar på stressfulla situationer. När individen ställs 

inför olika situationer görs först en bedömning om situationen är hotfull eller ej och om den 

kräver någon form av aktiv hantering. Det kallar Lazarus för primär bedömning-1. Om 

situationen uppfattas som hotfull och farlig uppkommer ett spänningstillstånd som ger ökad 

psykofysiologisk aktivitet.  Nästa steg kallar Lazarus för primär bedömning 2. Här bedöms 

stimuluskaraktär och olika lösningar granskas. 

    Lazarus och Folkman (1984, s. 141) definierar coping som ”constantly changing cognitive 

and behavioural efforts to manage specific external and/or internal demands that are 

appraised as taxing or exceeding the resources of the person”. 

Copingsstrategier hjälper personer att hantera stress. Antonovsky (1979) menar att 

copingsstrategier bara kan studeras utifrån historiska kulturella och situationsspecifika 
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kontexter. Adaptiva copingsstrategier reducerar stressreaktioner. Lazarus och Folkman (1984) 

delar copingsstrategier i två kategorier: problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. 

Emotionsfokuserad coping innebär strategier som hjälper individen hantera känslor som är 

kopplade till den stressfulla situationen. Individen kan inte förändra själva situationen utan sin 

inställning till den. Generellt använder individen emotionsfokuserad coping när det inte finns 

något annat att göra, för att minska den ångesten som kan drabba henne i hotfulla och 

stressfulla situationer. Problemfokuserad coping syftar till att minska kraven i den stressfulla 

situationen. När individen använder problemfokuserad coping, övervägs fördelar och 

nackdelar, alternativa lösningar hittas för att sedan ageras.  

    Vilka copingsstrategier som används är individuellt. Forskning (Carver, Scheier & 

Segerstrom  2010) visar att optimister använder mer problemfokuserad coping när stressorer 

är kända och kontrollerbara, medan emotionsfokuserad coping används när stressorer är 

okontrollerbara som t.ex. vid trauma. Carver et al. (2010) menar vidare att människor som har 

positiva förväntningar om framtiden använder fler adaptiva sätt än människor som har 

negativa förväntningar. Optimister använder överlag mer effektiva copingsstrategier än 

pessimister. 

 

Den salutogenetiska modellen 

 

Antonovsky (1991) har studerat människor under många år och upptäckte att många forskare 

koncentrerar sig på vilka faktorer som gör människor sjuka, s.k. patogenetiskt synsätt. 

Antonovsky inriktade sig istället på att hitta faktorer som hjälper människor förbli friska 

oavsett vilka katastrofer eller trauman de upplevt i sina liv. Han kallade detta för 

salutogenetiskt synsätt. Antonovsky (Tamm, 2002) studerade människor utifrån deras 

livssammanhang och menade att varje människa har sin historia, hon ingår i en samhälls- och 

kulturell krets och har bestämd ålder och kön. Enligt det holistiska synsättet är varje människa 

självbestämmande och kan själv avgöra på vilket sätt hon vill leva och vad som är viktigt för 

henne. Antonovsky (a.a.) menar att olika stressorer, biologiska eller personliga som 

livshändelser och sjukdomar är ständiga hot för balansen. Han menar vidare att människan 

hela tiden är i rörelse mellan hälsa och ohälsa och ställer frågan ”hur kan en människa som är 

utsatt för stora påfrestningar behålla en god hälsa?” Det är möjligt bara om människan gör 

tillvaron begriplig anser Antonovsky. Han kallar salutogenetiska modellen för KASAM 

(sence of coherence). För att uppnå en känsla av sammanhang KASAM behöver vi 

 Comprehensibility – begriplighet (att olika situationer är begripliga) 

 Manageability- hanterbarhet (att olika situationer kan hanteras) 

 Meaningfulness- meningsfullhet (att det är meningsfullt att hantera olika situationer) 

Begriplighet enligt Antonovsky (1991) syftar på i vilken utsträckning en människa upplever 

inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt begripliga. Han menar att stimuli som vi får varje 

dag uppfattas antingen som information (ordnade stimuli) eller brus (oordnade stimuli). En 

människa som har en hög känsla av begriplighet sorterar stimuli i information som är 

begriplig dvs. går att ordna och förklara. Det kan förekomma icke önskvärda situationer som 

död, krig och misslyckanden, men människan som har känslan av begriplighet kan ändå göra 

de begripbara. Hanterbarhet definieras som grad till vilken en människa upplever att det står 

resurser till förfogande med vars hjälp de krav som ställs kan mötas. Hanterbarhet menar 

Antonovsky (a.a.) kan syfta på resurser som är under ens egen kontroll eller som kontrolleras 

av andra behöriga – ens make, hustru, vänner, Gud, läkaren, någon som individen kan räkna 

med och som hon litar på. Meningsfullhet innebär att individen upplever att livet har en 

mening och att åtminstone en del av problemen som individen stöter på är värda engagemang 

och hängivelse. Antonovsky betraktar meningsfullhet som motivationskomponent vilken 
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syftar till i vilken utsträckning individen känner att livet har en känslomässig innebörd. Det är 

graden av meningsfullhet som avgör hur individen hanterar svårigheter i livet. 

    Sammanfattningsvis visar forskningen (Akhavan och Bildt, 2004; Arbetslivsfakta, 2003; 

Theorell, 2003; Baksi, 1999) att invandrarkvinnorna har generellt sämre hälsa än andra 

grupper i samhället. Forskare (Lazarus, 1999; Währborg, 2002; Theorell, 2003) menar att 

hälsa reflekterar balans mellan biologiska, psykologiska och sociala enheter.  Flera forsknings 

rapporter (Pedersen, 2002, Eriksson et al., 2004 och Theorell 2003) tyder på att flyktingarnas 

hälsa är beroende av många faktorer: upplevelserna i hemlandet, upplevelserna i det nya 

landet, socialt nätverk, copingsstrategier och KASAM .  

Syftet med det föreliggande arbetet är att få en djupare förståelse för några invandrarkvinnors 

upplevelse av kriget i hemlandet och de konsekvenser detta förde med sig i det nya hemlandet 

med tanke på hälsa och sociala relationer. I fokus kommer följande frågeställningar att vara: 

 Vilka konsekvenser har krigsupplevelserna fått för kvinnornas hälsa och sociala 

relationer? 

 Vilka konsekvenser har krigsupplevelserna fått för etablering i det nya landet? 

 Hur uppfattar kvinnorna livskontrollen idag? 

 

 

 

Metod 

 

 

Intervjupersoner 

 

I föreliggande studie ingick sju personer, kvinnor mellan 36-50 år gamla, som har bott i 

Sverige mellan 13- 18 år. Ytterligare tre kvinnor tillfrågades att ingå i studien, men när syftet 

förklarades så tyckte de att de inte ville bli påminda om krigshändelserna. Deltagarna i studien 

kommer från Balkanområdet och lever med sina familjer i olika delar av södra Sverige. Alla 

förvärvsarbetar förutom en person som inte har något arbete för tillfället. Tre av dem har 

någon avslutad högskoleutbildning, medan en har läst på högskolan men inte har någon 

examen. De tre sista kvinnorna arbetade inom vården, två inom barn och 

ungdomsförvaltningen, en inom industri och en hade inget arbete. Bara en av kvinnorna var 

änka med två barn och övriga var gifta och hade barn. Kvinnornas släktingar och nära 

barndomsvänner var spridda över hela världen. 

   Första kriteriet om att ingå i studien var att intervjupersonerna var kvinnor som upplevt krig. 

Det andra kriteriet var att intervjupersonerna skulle vara öppna om att tala om sina 

upplevelser och sina erfarenheter av krig, sina relationer med andra människor samt vilka 

konsekvenser krigsupplevelserna hade fört med sig. Samtliga talar bra svenska.  

     

Material 

 

Det material som användes för att samla data för studien var ett informationsbrev, bandspelare 

och en intervjuguide med olika teman som var relevant för studiens syfte. Intervjuerna var 

semistrukturerade och utgick från olika teman. Genom användandet av semistrukturerade 

intervjuer fick deltagarna utrymme att få själva berätta om sina upplevelser. 

De teman som diskuterades var: 

 Bakgrundsfakta - Familjeförhållanden, yrke och ålder 

 Krigsupplevelser – Intervjupersoners ålder när kriget började och upplevelserna i 

samband med krigets början, med speciellt fokus på vilket sätt kriget förändrade 

livssituationen 
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  Livet i Sverige – Hur upplevdes Sverige vid flytten? Hur upplevs Sverige nu? 

 Hälsa – Intervjupersoners upplevelse av den egna hälsan  

  Socialt nätverk – Intervjupersoners upplevelse och värdering av socialt nätverk  

  Känsla av sammanhang – Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

 

Procedur 

 

Intervjupersonerna valdes via det så kallade ”snöbollsurvalet” (Kvale, 1997) genom 

kontakter. Det var det enda möjliga urvalet med tanke på att det handlade om en speciell 

grupp av kvinnor som hade upplevt krig. Det fanns inga register över målgruppen och därför 

var snöbollsurvalet det enda alternativet. Intervjupersonerna tillfrågades personligen via 

telefon i mars 2010 angående medverkan i studien. Syftet med studien förklarades samt 

anonymiteten garanterades. Sedan förklarades också frivillighet att delta i studien och 

rättigheten att avbryta. Samtliga fick tid på sig att fundera om de ville ingå i studien. De 

uppringdes igen i april och tillfrågades åter igen om medverkan i studien. Sju tackade ja och 

tre tackade nej. Alla intervjuer spelades in på band och skrevs ut ordagrant. Intervjuerna tog 

ca 45 min. Det språk som användes i intervjuerna var svenska, men det förekom några ord på 

kroatiska när kvinnorna hade svårt att formulera sina känslor på svenska. Intervjuerna ägde 

rum, efter kvinnornas önskemål, på olika ställen: fyra i intervjupersonernas egna hem och tre i 

författarens hem. Vid intervjutillfället förklarades syftet med studien igen, samt ytterligare 

frågor hänvisades till uppsatsens handledare. Alla intervjupersonerna erbjöds att få läsa 

utskriften för att kontrollera och göra förändringar, men ingen valde att göra detta.  

Etik 

  

Analys 

 

Intervjuerna behandlades som levande samtal och analyserades med ”ad hoc metoden” som är 

den vanligaste formen av intervjuanalys (Kvale, 1997). Intervjumaterialet lästes några gånger 

för att få ett allmänt intryck. Nästa steg var att göra djupare tolkningar av olika yttranden och 

sedan hittades olika mönster som framgick tydligt i samtalet, men även andra mönster som 

inte var så tydliga från början.  Föreliggande studie tolkades utifrån hermeneutisk 

tolkningsanalys, där texten tolkades först utifrån textens helhet, i enlighet med den 

”hermeneutiska spiralen”. Sedan tolkades de enskilda delarna som sedan relaterades till 

helheten. Lämpliga citat valdes och presenterades i resultatdelen för att tydliggöra kvinnornas 

upplevelser. Framtagna mönster kom därefter att problematiseras i diskussionsdelen. Utifrån 

resultatet går det emellertid inte att dra några generella slutsatser, eftersom ett generaliserbart 

och representativt urval inte har tillgodosetts. 

 

Etiska aspekter 

 

Etiska avgöranden sker under hela intervjuprocessen menar Kvale (1997). Det är viktigt att 

etiska frågor tas upp redan i början av processen och följs fram till slutrapporten menar vidare 

Kvale. Han menar att det är viktigt att intervjuade personers konfidentialitet garanteras redan 

från början och att all information som kan äventyra anonymitet måste avlägsnas. Å andra 

sidan menar Kvale att undersökningspersonernas rätt till skydd är förenad med etiska och 

vetenskapliga dilemman som till exempel intersubjektiv kontroll och möjlighet för andra 

forskare att återskapa resultatet. En annan etisk aspekt som måste uppmärksammas är enligt 

Kvale att forskare måste tänka på den möjliga skadan för undersökningspersonerna när det 

gäller frågor som väcker känslorna. Forskaren är skyldig till att tänka igenom de möjliga 

konsekvenserna, inte bara för de personer som deltar i undersökningen utan även för gruppen 
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de representerar menar vidare Kvale. En annan etisk aspekt som är viktig att tänka på är att 

forskningsintervju inte är någon terapeutisk intervju, utan det görs i syfte av förvärvande av 

kunskap. Intervju är däremot samtal där data framkommer i ett mellanmänskligt förhållande 

mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale, 1997). 

 

 

Resultat 

 

Krigsupplevelser 

 

Oroligheterna i Balkanområdet pågick i några år innan inbördeskriget började. Många 

människor levde under de här oroligheterna men när vapenkonflikten började var många 

förvånade över att det kunde inträffa i Europa i modern tid. En kvinna kommer ihåg att hon 

upplevde ilska mot hela världen som tillät att kriget kunde utbryta ” jag kände ilska, ilska mot 

människor, mot världen som kunde tillåta detta i vår moderna värld.” De flesta hade 

förväntningar om att någon skulle ingripa innan det gick för långt. Kvinnorna i föreliggande 

studie var optimister och ville inte tro att krig kommer att utbryta. Samtliga kvinnor var 

mycket överraskade över händelserna som följde eftersom de växte upp och bodde i ett 

multikulturellt samhälle där alla hade frihet att utöva sin religion. Många blev förvånade över 

att kriget började på grund av en ”religionskonflikt”. Känslorna som var mest påtagliga var 

förvåning och besvikelse. Många var förvirrade och rädda och visste inte var de skulle ta 

vägen. De flesta var tvungna att lämna allt och fly till länderna som tog emot flyktingarna. 

Många fick informationen genom släktingarna som har bott utomlands en längre tid. De flesta 

av kvinnorna i föreliggande studie hade kusiner som bodde i Sverige en längre tid, så Sverige 

var ett självklart val för många av dem. Några av dem hade intention att åka till Tyskland men 

det var svårare att komma in i Tyskland än i Sverige. Kvinnorna var mellan 18 och 32 år 

gamla när kriget började. De var i olika skeden i sina liv men samtliga förknippar kriget med 

rädslan: rädslan för sitt och sina anhörigas liv. En kvinna uttryckte sin rädsla ”det var sådan 

rädsla, rädslan för att man skall dö”. För alla ändrades livet över en natt. Alla intervjuade 

berättade att de hade ett bra liv innan allt hände. De var i alla fall nöjda med livet de hade. 

Krig var något som vände människor mot varandra. Kvinnorna var inte medvetna om vilka 

konsekvenser krig kunde innebära och att människor kunde förändras och mogna så plötsligt. 

En kvinna uttryckte det ” jag tror att jag slutade vara barn, när jag lämnade mitt land”, en 

annan kvinna berättade att hon förändrades över en natt ” från en ung tjej som älskade livet 

och hade många vänner … till en mogen person som är rädd hela tiden, saknar allt, lär sig att 

leva med det mest nödvändiga.” Förutom all trauma som de upplevde förlorade de även 

materiella saker av betydelse. Många har lämnat alla sina tillhörigheter, minnena och annat 

ovärderligt. Kvinnorna kommer också ihåg att under en tid i kriget var de utan mat och 

hygienartiklar vilket förvärrade den rädslan som de redan hade. 

Några kvinnor i föreliggande studie har drabbats av förlusten av nära anhöriga. En av 

kvinnorna har förlorat sin svärfar och en kusin och en annan har förlorat sin bror. Samtliga har 

förlorat någon vän eller någon som de kände. Kvinnan som förlorade sin bror var 18 år 

gammal (hennes bror var 19) och kommer ihåg den känslan, den skräcken hennes familj 

kände när de var tvungna att lämna huset utan att veta var hennes bror hade tagit vägen. Hon 

sa ”jag kommer fortfarande ihåg mammas uttryck när vi var förvisade från vårt hem. Mamma 

hade ett hemskt ansiktsutryck… som undrade var hennes barn var. Han var bara 19 år. Varje 

gång jag tänker på vårt hus eller är där nere på semester och besöker huset… då är det alltid 

den bilden framför mig… mammas ansiktsuttryck. Jag kan aldrig glömma det, det är omöjligt, 

jag försöker men nej, det går inte”. De fick veta att han blev dödad en månad efter de 

lämnade sitt hem.  
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   Samtliga kvinnor tyckte att det var traumatiskt att lämna allt och bara ge sig i väg i det 

okända. Alla trodde att det bara blir tillfälligt och att de kommer tillbaka till det gamla livet 

och minnena. En kvinna beskrev känslan när hon lämnade sin hemstad ”Först och främst var 

jag tvungen att lämna min familj, mina vänner och mitt land. Det var det värsta jag hade varit 

med om. Jag tror att jag dog på något sätt, eller en del av mig dog på något sätt.” De flesta 

kvinnorna i föreliggande studie berättar att de försöker glömma allt som har hänt men att det 

är omöjligt.    Kvinnorna använder olika försvarsmekanismer för att glömma allt som hade 

med kriget att göra, några även använder uttrycket ”förträngning”. 

 

Livet i relation till de tidigare krigsupplevelserna 

 

De flesta kvinnorna i föreliggande studie kom till Sverige på grund av att de hade någon som 

har bott i Sverige en längre tid, eller på grund av misslyckande att ta sig till Tyskland. Det har 

förekommit att ingen av kvinnorna visste något mer om Sveriges asylpolitik eller 

socialsystem förutom att flyktingarna kunde komma hit. De flesta var desperata att få komma 

långt ifrån krigshändelserna, bomberna, rädslan och även hungern. Samtliga var rädda för att 

bli tillbakaskickade när de kom till Sverige. Det förekom mycket desinformation om att ingen 

som har varit i ett annat land mer än 24 timmar hade rätt att stanna i Sverige. De kunde inte 

slappna av, de var rädda delvis för att bli hemskickade och delvis för anhöriga som var kvar i 

kriget och som de inte hade någon information om.  All oro gjorde att några kvinnor inte alls 

tyckte om Sverige. De tyckte att allt var olikt hemlandet. De hade svårt att kommunicera, de 

hade inga pengar och var inte säkra på att de fick stanna. Några av kvinnorna hamnade i norra 

Sverige under hösten och vintern. De var rädda och deprimerade på grund att det var mörkt 

hela tiden. De var i flyktingförläggningar som var gamla militärbaser och inte anpassade för 

att ta emot så många flyktingar. En kvinna berättade att de var 12 stycken i ett rum och några 

tiotal delade på ett badrum.  De andra kvinnorna kunde inte njuta av Sverige på grund av alla 

oroligheterna som de upplevt. En kvinna beskrev de första upplevelserna av Sverige ”det var 

hemskt tycker jag, som att komma till en annan planet”. Även framtiden var osäker ”hela 

framtiden blev oviss, några planer existerade inte utan det som hände var att bara finnas” sa 

en annan kvinna. 

    Idag lever samtliga kvinnor vanliga liv i Sverige. Samtliga har familjer. Några är säkra på 

att Sverige är deras hem idag. En kvinna uttryckte det som alla mer eller mindre berättade 

”Det är mitt hem. Jag fick mina barn här. Jag har inte ett annat hem och inte mina barn 

heller.”  En kvinna funderar fortfarande på om hon gjorde ett bra ”val” när hon kom till 

Sverige. Hon skulle gärna försöka flytta någon annanstans men är rädd för konsekvenserna. 

En kvinna sa att hon funderar på att flytta till hemlandet när hon blir äldre och när barnen 

skaffar sina familjer.  En vanligare aspekt är att kvinnorna faktiskt ser Sverige som sitt hem. 

På frågan ”Vad är bra med Sverige”? sa en kvinna ” Den trygghet som jag har och sedan är 

det människor. Människor är trevliga. Det finns inget som är otryggt.”  

    Det som fungerar sämre med Sverige är att många i Sverige ser alla invandrare som en 

homogen grupp, fast invandrare är så olika och de har också kommit på grund av olika skäl 

menade intervjuade kvinnorna. Vidare framkom att de flesta inte är nöjda med bemötandet av 

svenskar och att svenskar dömer ut invandrarna på grund av brytningen. En kvinna uttryckte ” 

Man bedöms utifrån brytningen. Så fort man börjar fråga någonting och de hör brytningen 

uppfattas man som mindre intelligent” Bemötandet påverkar kvinnorna negativt och gör att 

de inte mår bra. Det som de flesta av de intervjuade vill förändra i Sverige är just respekt mot 

alla grupper och informationsutbyte om olika grupper av invandrare så att människor lär sig 

av varandra. En kvinna betonade: 

 
 ”Jag skulle vilja förändra de här förutfattade meningarna om invandrare. Vi är också olika sorter. Visst 

finns det många som utnyttjar systemet, lever på socialbidrag, de är sjukskrivna men kanske inte sjuka. Jag 
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vill inte generalisera. Ibland känner jag att svenskar ser oss som mindre värda. Det är inte alla men många 

tyvärr. Men vi är oavsett brytningen eller hudfärgen just bara människor:” 

 

Under intervjun har det även förekommit att kvinnorna blir osäkra på många saker i Sverige, 

även på sin föräldraroll. En av kvinnorna har svårt för att anpassa sig till det svenska 

samhället. Hon tycker att hon måste förändras för att inte påverka sina barns anpassning i det 

svenska samhället. Kvinnan kom till Sverige för 18 år sedan, har fått sina barn i Sverige och 

hon är 41 år gammal. Hennes funderingar var: 
 

 ”Det tycker jag att oavsett hur mycket man försöker uppfostra sina barn, på något kanske 

gammaldags sätt, är det ändå mycket mer samhället som uppfostrar de. Det är samhället som styr 

de mer än vi föräldrar. Upp till viss ålder, kanske tills de är 14 kan föräldrar påverka de mycket, 

men senare blir det annorlunda. Vill man fortfarande vara med sina barn och ha en bra relation 

måste vi som föräldrar förändra oss jättemycket och smälta in i detta samhälle, annars är barnen 

utanför och annorlunda.”  

 

Hälsa 

 

Samtliga kvinnor upplevde att hälsan förändrades efter att de kom till Sverige. Några av de 

har tydliga fysiska sjukdomar men de flesta är säkra på att kriget och upplevelserna kring 

kriget har påverkat deras hälsa. Några kvinnor menar att förutom upplevelserna har även 

åldern gjort att hälsan förändrats. Viktigt att nämna är att tre av kvinnorna arbetar inom 

vården och har kunskap inom det psykosomatiska området. Fyra av kvinnorna äter någon 

medicin regelbundet medan de tre övriga äter någon medicin ibland.  En av kvinnorna har 

panikångest, hon berättade ”det kom plötsligt för åtta år sedan… jag vet inte varför… jag tror 

att allt som jag upplevde påverkar mig”. En annan har problem med hjärtat och högt 

blodtryck och det har gjort att hon måste äta medicin regelbundet. Hon är rädd för framtiden 

och hur hennes sjukdom kommer att förändras ju äldre hon blir. Två av kvinnorna har dåligt 

immunförsvar, en har en reumatisk sjukdom och en annan har en njursjukdom. Båda två har 

regelbunden kontakt med sjukvården. De kvinnor som känner sig fysiskt friska uttrycker att 

de har psykiska problem. En kvinna berättade ”jag är fysiskt frisk, tror jag, bara psykiska, jag 

har psykiska problem” 

    Samtliga har olika slags sömnproblem. Några har problem att somna på kvällarna, medan 

några upplever att de ofta vaknar under natten. Tre av kvinnorna äter sömnmedicin 

regelbundet och tre äter ibland. Bara en kvinna äter ingen sömnmedicin men upplever att hon 

inte sover bra. Alla har mardrömmar och drömmar som upprepas. Drömmarna som upprepas 

har i flesta fall någon återknytning till krig eller döden. En kvinna beskrev ”Jag drömmer ofta 

samma drömmar eller drömmar som fortsätter, som en serie. När jag drömmer så vet jag 

precis hur långt jag kom i drömmen förra gången och sedan fortsätter det”, vidare berättade 

samma kvinna ”Jag drömmer om människor som dog, både de som stod mig nära men även 

de som jag kände till /…/ Jag blir inte så rädd i sömnen men jag känner ett väldigt obehag 

när jag vaknar och tror hela tiden att mina drömmar varnar mig för någon fara som kommer 

att inträffa”.  

    Även andra kvinnor berättar att de ofta drömmer om kriget och krigshändelserna. De 

drömmer om flygplan som bombarderar, människor som skjuter på varandra och människor 

som vill döda de eller någon närstående. En kvinna berättade också att hennes mardrömmar 

handlar mest om kriget och det forna livet, men hon drömmer även drömmar som är 

realistiska” När jag bodde där nere så hade jag inga barn, men i drömmarna är det samma 

situation som från kriget att jag springer för livet men nu har jag mina barn med mig. Det är 

hemskt, som på filmerna.” 
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    När mardrömmarna inte handlar om krig handlar de om anhöriga som är långt borta. En 

kvinna berättade att om något händer någon av hennes anhöriga som är långt borta har hon 

mardrömmar om det. En annan kvinna berättade att hon har föräldrar som är långt borta och 

att hon ofta drömmer mardrömmar om att det kommer att hända de något hemskt men hon är 

borta och kan inte hjälpa de på något sätt. 

    På frågan om de har problem med koncentrationen svarade samtliga positivt. Samtliga 

upplever att de inte kan koncentrera sig på aktiviteter som t.ex. läsa några sidor från en bok 

eller titta på långa filmer. En beskrev nästan det som andra sa mer eller mindre ”Tidigare 

kunde jag typ läsa en bok per dag, men nu kan jag knappt läsa några sidor. Det är jättesvårt 

att koncentrera sig. Om jag tittar på en film går tankarna åt ett annat håll. Till och med när 

jag är i kyrkan är tankarna någon annanstans.” Koncentrationssvårigheter vållar många 

problem. Några av kvinnorna läser på olika högskolor och har problem med att komma ihåg 

viktiga saker på grund av att de är så okoncentrerade. 

   De flesta av de intervjuade kvinnorna är känsliga för plötsliga ljud eller när någon kommer 

smygande.  De beskrev att de upplever ett obehag när det inträffar. Några var rädda för höga 

röster eller överraskande ljud. En kvinna berättade ”om något ljud är oväntat blir jag väldigt 

rädd”. Några av kvinnorna är rädda för smällare och fyrverkerier.  

    När de blev tillfrågade om de blir lätt irriterade eller arga utan att de har riktiga skäl till det, 

svarade samtliga kvinnor positivt. De upplever att de blir mest arga och lätt irriterade hemma 

för små saker som t.ex. när barnen inte städar efter sig eller om sakerna ligger på ”fel” plats. 

Några upplever att de blir mycket irriterade på arbetsplatserna och att den ilska som samlas på 

arbetet går ut över familjen. En kvinna beskrev det ”det har hänt att man blir arg på barnen 

när man kan skrika eller så, så tänkte man så här behövde du inte göra. Det är de närmaste 

som drabbas först”. Bara en kvinna sa att hon inte blir arg så lätt nu som innan, hon trodde att 

medicinen som hon äter nu gör att hon blir lugnare.  

   På frågan om de sökte eller blev erbjudna någon hjälp för att bearbeta sina upplevelser 

svarade bara en kvinna positivt. De andra tyckte inte om att prata om sina upplevelser med 

främmande människor som inte förstår det de hade gått igenom. Några kvinnor berättade att 

de hade så mycket att göra som att ta hand om familjen, lära sig det nya språket, utbilda sig 

och annat så de hade inte tid till att söka hjälp. Några berättade att om de visste vilka 

konsekvenser på deras hälsa kriget skulle efterlämna skulle de hitta tid och söka hjälp. 

 

Socialt nätverk 

    

Situationen har förändrats för samtliga kvinnor efter kriget. De har förlorat många vänner som 

antingen har hamnat på fiendens sida eller som har flyttat till olika delar av världen. Flera 

intervjupersoner uppgav att de träffade sina nuvarande vänner här i Sverige. Några träffade 

sina vänner i olika flyktingförläggningar medan andra träffade sina vänner genom bekanta 

och olika sammanhang. Samtliga kvinnor uppgav att de är glada och tacksamma över att deras 

vänner finns. Alla kvinnor upplever att de har bra stöd av sina familjer och att det är det 

viktigaste stödet och mest värdefull för deras välbefinnande. Några kvinnor har även nära 

anhöriga, syskon eller kusiner, som idag bor i Sverige. De tycker att det är viktigt ha kontakt 

med anhöriga som de kan prata om barndomen och de fina upplevelserna som de kommer 

ihåg från livet innan kriget. 

    Alla upplever att de har bra socialt nätverk idag. De trivs med sina vänner. De flesta träffar 

sina vänner regelbundet och har kontakt via telefon, Internet eller annat.  En kvinna sa ”jag 

känner mig bekväm med människor jag träffar och har regelbunden kontakt med”. En kvinna 

uttryckte att hon ibland känner att hon har för många vänner och att tiden inte räcker till för 

att träffa alla. Gemensamt för flera är att de umgås mest med människor från hemlandet. De 

tycker att det är fördelaktigt att umgås med människor från samma land eftersom de delar 
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erfarenheter, förstår kulturen och traditioner.  En kvinna berättade att för henne spelar inte så 

stor roll om hennes vänner tillhör en annan folkgrupp utan hon delar människor bara i två 

grupper ”för mig finns det bara människor som är snälla eller inte”. 

   Kvinnorna tillfrågades även om kontakten med svenskar. Bara en kvinna uttryckte att hon 

hade lika djup kontakt med svenska vänner som med vänner som kommer från samma land 

som hon. Övriga kvinnor tyckte inte att de har lika bra vänrelationer med svenskar. Några 

uttryckte sitt missnöje med att inte ha flera svenska vänner. En kvinna sa ”Jag har få svenska 

vänner, men de jag har är vänner för livet, för alltid, men de är för få”. Däremot berättar 

kvinnorna att de kommer bra överens med svenskar på arbetsplatserna och att de trivs men 

några djupare kontakter har de inte blivit. De menar att det är kulturen som är så olika och 

som gör att det inte blir mera umgänge. En kvinna känner sig sviken av några svenska vänner 

vilket gör att hon blir mer försiktig i kontakterna. 

    På frågan om de fortfarande har kontakt med sina gamla vänner uppgav de flesta att de inte 

hade regelbunden kontakt. Några uppgav även att de inte ens visste om deras gamla vänner 

lever men att genom olika sajter via Internet återupptas fler och fler gamla kontakter. Rädslan 

finns också att efter så lång tid och allt som har hänt kan påverka ens relation med gamla 

vänner. En kvinnas uttalande belyser det som andra berättade:  

 
”Med vissa har jag kontakt men inte med alla och det är på grund av att när vi flydde så flydde vi åt olika 

håll. De som hade samma intresse och samma orsak att flytta då har man någonting gemensamt med. Vi 

sökte kontakt om de också sökte kontakt. De som stannade kvar var de som ville att vi skall flytta, med de 

har man inte kontakt, man hade rädslan även att prata med de. Jag tror att den rädslan har lagt sig ner 

nu och att jag kanske skulle kunna ha kontakt med de nu”. 
 

Kvinnorna blev tillfrågade om de kunde ha lika djup kontakt med nuvarande vänner som de 

hade med barndomsvänner. Kvinnorna gav lite olika svar. Flesta uppgav dock att de har bättre 

kontakt med nuvarande vänner på grund av att de har mycket mognare vänrelationer nu och 

värdesätter vänskap på ett annat sätt än när de var yngre. Bara en kvinna uttryckte att hon 

hade mycket mer gemensamt med sina gamla vänner. Hon kunde prata minnen med de till 

skillnad från de nya vännerna när krigsteman hela tiden är närvarande och diskuteras. En sak 

som är gemensamt för flesta kvinnor är att de är mycket försiktigare i mötet med nya 

människor. De vågar inte ”öppna sig” som de flesta uttrycker. De är rädda för att bli svikna 

och utnyttjade. Flera av kvinnorna vill inte ha djupare kontakt med nya människor, de 

distanserar sig redan från början. En kvinna beskrev kontakt med nya människor ”Det är lätt 

att prata om lätta grejer, om vädret och sådant. Men några djupare samtal har vi inte. Jag 

litar inte på människor lika mycket som tidigare. Det tar mycket längre tid, självklart. Jag 

tror att jag är mer försiktig”.  

 

    De flesta intervjuade kvinnorna uppgav att de har någon som de kan anförtro sig till. De 

tycker att det är mycket viktigt att ha någon att dela sina problem med. Några upplever att de 

inte kunde prata öppet med andra tidigare men nu när de är äldre har de behov av att prata 

med någon.  De tycker att det är viktigt med vänner som inte sprider information vidare och 

skvallrar för andra. En kvinna uttryckte sin oro om hon verkligen har rätt att belasta sina 

vänner med sina problem: 

 
”/…/ ibland vill man inte såra någon annan heller. Jag tänker att även andra människor har lika mycket 

bekymmer som jag och då vill jag inte heller att de lyssnar även på mig, jag vill inte belasta de ännu mer, 

när man redan vet att de mår dåligt. Kanske på grund av att man bryr sig vill man inte belasta sina 

vänner?” 

Några kvinnor beskrev att ibland när de stöter på något problem måste de ha tid för sig själva 

och bearbeta problemen innan de pratar om sina problem med sina vänner eller anhöriga. 
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KASAM 

 

Olika frågor om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ställde. På frågan vad hjälper 

dem när de hamnar i någon svår situation svarade samtliga kvinnor att de hämtar kraft från 

sina familjer och sina vänner. En kvinna berättade ”Mina barn är de som räddar mig från det 

mesta, och min man och mina vänner. Jag får kraft från min familj och mina vänner. Annat 

spelar inte så stor roll”. Samtliga kvinnor har olika metoder som hjälper de i olika situationer, 

allt från avslappnande tankar och musik, meditation och tro och be till Gud till att ta en 

cigarett och ett glas vin och lugna ner de röriga tankarna. 

    På frågan vad de tycker om sina liv nu svarade samtliga att de är nöjda med sina liv. Även 

här påpekas betydelsen av familjen, vänner och även arbetet. Några menade att de skulle vilja 

förändra några saker i sitt liv såsom förhållanden till barnen, utbildning och yrke men att de 

ändå är nöjda med livet som de lever just nu. 

    När det gäller frågan om de tänker på framtiden hade de flesta framtidsvisioner. En 

berättade att hon är i ett dilemma om hon borde fortsätta studera eller arbeta. Hon trivdes med 

sitt arbete så det var därför ett svårt beslut. Gemensamt för flera var att de tänker leva i 

Sverige även i framtiden. De flesta av kvinnorna var rädda för framtiden för att de inte kan 

glömma det som hänt tidigare. En kvinna uttryckte sin rädsla om att kriget skulle kunna 

utbryta även i Sverige eller någon annanstans där hon kanske befinner sig. Hon är rädd för att 

hennes barn ska uppleva krig som hon gjorde. 

    Även frågan om meningen med livet ställdes och flesta kvinnorna återigen nämnde 

betydelsen av familjen och att meningen med livet är att ha en fungerande familj.  Flesta 

uttryckte också att människorna måste respekteras för det de är och att ytterligare en mening 

med livet är att hjälpa de som har det sämre ställt än de själva. En kvinna sammanfattade det 

som flesta kvinnor uttryckte ”Det kan vara även att man lär sig trivas med andra som är 

olika en själv och lära sig respektera andra människor för det de är, inte döma utan förstå”. 

Bara en intervjuad kvinna sa att förutom familjen är det också viktigt med de materiella 

behoven d.v.s. ha tillräckligt med pengar för att kunna uppleva sådant som hon tycker om som 

till exempel resa och umgås med familjen. 

    Flera intervjupersoner uppgav att de ser livet som meningsfullt men orättvist ibland. En 

kvinna tvekade lite och hon beskrev: 

 
 ”Ibland tycker jag att det är meningsfullt och det är skönt att man har fått barn och det är det bästa jag vet. 

Men ibland blir jag besviken när någon vän eller någon som jag känner dör, då blir jag jättebesviken och 

undrar hur kan det vara så? Vissa lever tills de är 90 och vissa dör när de är bara 10 – 20. det tycker jag är 

orättvist med livet. Jag hade en vän som dog för ett år sedan. Så tänker jag man typ kämpar hela livet och gör 

sitt bästa och sedan över en natt försvinner man bara. Då blir jag livrädd”. 

 

Att livet är värt att leva bekräftade flesta kvinnorna. När de ser på sina barn vet de att livet är 

värt att leva uttryckte de flesta. Det var bara en kvinna som var osäker på om livet är värt av 

att leva. Hon sa ”kanske 50%”. Det är den kvinna som kände sig sviken av några 

vänrelationer och som mår sämst på arbetet. 
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Diskussion 

 

Syftet med en föreliggande studie var att få en djupare förståelse för några invandrarkvinnors 

upplevelser av kriget i hemlandet och de konsekvenser detta förde med sig i det nya 

hemlandet, med tanke på hälsa och sociala relationer. Med tanke på studiens syfte ställdes 

frågorna kring fem olika teman; krigsupplevelser, livet i Sverige, hälsa, socialt nätverk samt 

KASAM. I diskussionsdelen kommer relevanta teman att lyftas fram, diskuteras och 

problematiseras. De frågeställningar som är i fokus är följande: Vilka konsekvenser har 

krigsupplevelserna fått för kvinnornas hälsa och sociala relationer? Hur uppfattar kvinnorna 

livskontrollen i förhållanden till krigsupplevelserna? 

       

Krigsupplevelser och hälsa 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att krigsupplevelser har lämnat djupa spår på kvinnornas 

psykosomatiska hälsa. Tidigare rapporter (SoS rapport, 2000) visar också att 

invandrarkvinnornas hälsa kan försämras på grund av olika upplevelser i hemlandet samt 

situationen i Sverige. Kvinnorna i föreliggande studie upplevde krig i alla dess former såsom 

direkt vapenkonflikt, hunger, rädsla, döden samt flykten och känner att deras psykosomatiska 

hälsa har försämrats efteråt.  Forskning (Pedersen, 2002; Eriksson et al., 2004; Theorell 2003) 

visar att människorna som upplevt sådana traumatiska händelser har en förhöjd risk för 

psykisk och fysisk ohälsa eftersom hela deras livssituation förändrades snabbt och plötsligt, 

vilket kan leda till att immunförsvaret försvagas eftersom kroppen inte har möjlighet att 

återhämta sig. Detta stämmer väl överens med föreliggande studie. De flesta intervjuade 

kvinnorna har regelbunden kontakt med vården där de behandlas och medicineras för olika 

fysiska sjukdomar. Två av kvinnorna har problem med nedsatt immunförsvar, två har 

hjärtproblem och en har magkatarr.  

När de tänker tillbaka på kriget upplever samtliga att känslorna som de kommer ihåg från 

kriget var rädsla och oro. Rädslan hade hållit i sig i flera år, även den första tiden i Sverige. 

Kvinnorna är även säkra på att även rädslan som de har upplevt har lämnat spår på deras 

psykosomatiska samt sociala hälsa. Resultatet går i linje med forskningen (Augustsson, 2000; 

Glazer, 2005; Vogel, 2002; Gustavsson, 2003) som visar att en sådan långvarig psykisk 

påfrestning kan leda till olika psykosomatiska sjukdomar och kan vara en av förklaringarna 

till varför invandrarkvinnorna har sämre hälsa än svenska kvinnor. 

    I linje med tidigare forskning (Cullberg, 2003) befinner sig kvinnorna i föreliggande studie 

fortfarande i krisens bearbetnings- och/eller nyorienteringsfas. De försöker acceptera 

situationen och hitta nya lösningar. Det verkar som om samtliga intervjuade behöver mer tid 

på sig för att tänka klart och bearbeta sina upplevelser. Det är ingen tvekan om att kriget har 

förändrat deras livssituation på alla möjliga sätt. De flesta har mognat och som en kvinna 

uttryckte det, slutade de vara barn. Utifrån kvinnornas utsagor kan det konstateras att de har 

använt och fortfarande använder olika försvarsmekanismer för att glömma det som har 

inträffat. Försvarsmekanismerna behövs (Freud, 1983; Permer, 1989) för att människorna ska 

klara av svåra påfrestningar och bibehålla jämvikt hos personligheten. De 

försvarsmekanismerna som kvinnorna i föreliggande studie använder sig av är förnekelse och 

bortträngning. De är medvetna om att kriget har lämnat djupa spår, men de försöker på något 

sätt övertyga sig själva att de måste komma över det och glömma det, men de klarar det inte 

ännu. Forskningsrapport (Vogel, 2002) tyder också på att vistelsetiden i Sverige påverkar 

hälsan. De invandrare som bott i Sverige i mindre än tio år rapporterar sämre hälsa än de som 
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bott i Sverige under en längre tid, menar Vogel. Resultatet i föreliggande studie tyder något 

annat. Samtliga kvinnor har bott i Sverige mellan 13-18 år, dock upplever alla att hälsan 

försämrats de senaste åren.  

 

    PTSD och hälsa 

Forskningen (Sideris, 2002; Pedersen, 2002; Horton, 1999) visar att kvinnorna som har flytt 

krig och flyttat till andra länder i stor utsträckning visar symptom på PTSD. Även kvinnorna i 

föreliggande studie visar tecken på PTSD. Ett av dessa tecken är olika sömnsvårigheter. Kolb 

(1982; ref. i Herman, 1998) menar att traumatiska händelser skapar bestående förändringar på 

människans nervsystem, vilket förändrar även sömnmönstret. Detta kan vara ett tecken på att 

människor lider av s.k. överspändhet (Herman, 1998). Även Horovitzs (1986) undersökningar 

visar att traumatiserade personer ofta drömmer om händelser kring traumat vilket också 

framgår i föreliggande studie. Flera av kvinnorna äter sömnmedicin för att kunna sova och de 

vaknar oftare under sömnen. Förutom sömnsvårigheter upplever även kvinnorna sina 

drömmar som hemska och svåra att hantera. De flesta kvinnorna drömmer om 

krigshändelserna antingen så som de har hänt eller om nya situationer och människor, men 

med samma tema: krig och rädsla. Det går i linje med Hermans (1998) forskning som visar att 

människorna kan återfå de bortglömda minnena på många olika sätt, långt efter händelsernas 

förlopp. Denna fas kallar Herman (a.a.) för invasion. Kvinnor i föreliggande studie 

återupplever traumatiska händelser i sina drömmar.  De drömmar som kvinnor beskriver, 

handlar om döden, om att de gömmer sig, om bomber som faller och att de blir jagade av 

någon som vill döda dem. Drömmarna upprepas och de vaknar ofta av skräck och rädsla.  

Resultatet i denna studie bekräftar tidigare forskning (Phelps, Forbes and Creamer, 2008) som 

visar att många som upplevde något trauma har olika sömnsvårigheter såsom svårigheter att 

somna, att de vaknar ofta och har svårigheter för att somna om efter mardrömmarna, vilket 

också kan påverka hälsan negativt . Sömnstörningar kan tyda på att traumatiserade människor 

kan lida av PTNMs, som också är ett symptom på PTSD. Några av kvinnorna berättade också 

att de inte kan titta på filmer som handlar om dödandet, eftersom det påminner om kriget och 

väcker känslorna. Det går i linje med Horovitzs (1986) studie som visar att människor under 

invasion undviker miljöer som påminner om traumat, eftersom de upplevs som farliga och 

väcker upp bortglömda och/eller förträngda minnen. 

    Ett annat tecken på PTSD som kvinnorna i föreliggande studie beskriver är att de är 

lättirriterade, arga, explosiva och ofta fientliga. De flesta menar också att de är överkänsliga 

för plötsliga ljud, höga röster eller smällare och fyrverkerier. Forskning (t.ex., Kolb1982; ref i 

Herman, 1998) visar att det sympatiska nervsystemet kommer ihåg tidigare händelser och gör 

att traumatiserade människor är överkänsliga mot ljud som påminner om traumat. 

Föreliggande studies resultat sammanstämmer inte med forskningen (Folkhälsorapport, 2001), 

där det framhölls att under de första åren efter ankomsten upplever många flyktingar i stor 

utsträckning oro, ångest, ängslan och sömnsvårigheter. Föreliggande studie visar däremot att 

kvinnorna upplever många av dessa symptom även 13- 18 år efter ankomsten vilket bekräftar 

de tidigare studierna av Horton (1999) och Pedersen (2002) som visar att det krävs många år, 

ibland även flera generationer innan symptomen på PTSD upphör.  

    På frågan varför PTSD överförs till nästa generationer finns säkert många förklaringar. En 

av förklaringarna kan vara att de som upplevde något trauma talar om trauman framför sina 

barn och på det sättet överför sina upplevelser till nästa generation. Även rädslan och misstron 

mot andra människor kan kanske överföras till nästa generation. Detta kan vara omedvetna 

processer, men kan ha stor inverkan på nästa generation. 
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    Socialt stöd och hälsa i relation till krigsupplevelserna 

Forskning (Währborg, 2002; Jürisoo, 2001; Rydén och Stenström, 2000) visar att socialt stöd 

har stor betydelse för både det egna välbefinnandet och för möjligheten att handskas med 

hälsoproblem. Socialt stöd ger en direkt påverkan på hälsan via kroppens hormoner och 

försvarssystem. Forskning (Währborg, 2002; Jürisoo, 2001) visar också att människor som 

har dåligt socialt stöd oftare blir sjuka och drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Den 

psykosomatiska ohälsan som kvinnorna i föreliggande studie beskriver kan inte direkt kopplas 

till det sociala stödet de har just nu, eftersom samtliga upplever att de har bra socialt stöd, 

främst familjestödet. Resultatet bekräftar däremot tidigare forskning (Aronsson, 1987; 

Währborg, 2002), som fann att människor som upplevt något traumatiskt är i stort behov av 

det strukturella och emotionella stödet. Tillgänglighet till människor som är viktiga i ens liv 

kan påverka ens psykiska hälsa och trygghet, menar Aronsson (1987). Det håller också 

kvinnorna med om och menar att deras familjemedlemmar och vänner alltid finns till hands 

när de behövs, vilket ger dem trygghet.  

    Herman (1998) menar också att en stödjande respons från omgivningen kan mildra den 

negativa effekten av traumat medan den negativa responsen förvärrar symptomen. Enligt 

Herman (a.a.) är de traumatiserade personerna mycket sårbara och har svårt för att lita på 

människor. Det emotionella stödet söker de i första hand hos familjen, partnern och nära 

vänner, vilket bekräftas av intervjuade kvinnor. Kvinnorna beskriver att de är 

misstänksamma, reserverade och distanserade mot nya människor och känner sig säkrast med 

vänner. Dessa känslor som kvinnorna upplever kan förvärras menar Herman (a.a.) om de 

träffar människor som inte visar förståelse. Det är kvinnorna medvetna om och därför söker 

de sig till människor som de kan lita på. 

    Behovet av det sociala stödet skiljer sig mellan olika kulturer.  Tidigare forskning (Glazer, 

2005) menar att människor från en och samma kultur har samma värderingar, normer, seder, 

kulturella händelser och språk.  Mellan olika kulturer kan stora barriärer finnas och det krävs 

mycket tålamod och förståelse för att etablera ny vänskap i det nya samhället. Forskare (a.a.) 

menar att de kulturella principerna hjälper människor att agera och reagera i olika situationer. 

Även de flesta intervjuade kvinnorna menar att det är viktigt att ha kontakt med människor 

som har samma värderingar och kulturell förståelse.  Forskning (Perski, 2002; Vogel, 2002) 

visar att känslan att tillhöra en grupp, ett socialt system som man betraktar som sitt eget ger 

människor styrka att klara av stora påfrestningar.  Invandrarfamiljer som flyttade långt från 

varandra saknar oftast en nära vän menar Vogel. Dock visar resultatet i föreliggande studie 

annat. De flesta av kvinnorna verkar ha ett stort socialt umgänge och många vänner. 

Kvinnorna umgås i stor utsträckning med vänner som de träffade efter kriget. Få har 

regelbunden kontakt med barndomsvänner. De flesta invandrare som kom från 

Balkanområdet har förlorat gamla vänner och arbetskamrater på relativt kort tid, antingen att 

de blev dödade, flydde eller att de var fiender. Livet och de sociala relationerna förändrades 

snabbt och det kan kanske vara en av förklaringarna till varför samtliga kvinnor har så stort 

behov av ett välfungerande socialt nätverk. Kvinnorna är även i behov av att ha mer kontakt 

med svenskarna, eftersom samtliga upplever att de saknar flera svenska vänner. De flesta 

kvinnorna i studien ville ha djupare kontakt med svenskar men rädslan för missuppfattningar 

har gjort att kvinnorna inte har så många svenska vänner. Vogel (2002) menar att fördelen 

med svenska vänner är att de kan bidra till integrationsprocessen. Men kvinnorna är rädda för 

att de kulturella skillnaderna och bristande tillit eventuellt skulle påverka vänskapen negativt. 

Enligt Herman (1998) är det fördelaktigt att traumatiserade umgås med personer som de litar 

på, speciellt direkt efter trauma, när de är mycket sårbara. Kvinnorna i föreliggande studie 

känner sig fortfarande sårbara fast det har gått så lång tid efter traumat. Den förlorade tilliten 

till människor är kanske den största konsekvensen av kriget på det viset att alla framtida 

relationer granskas noga innan någon vänskap uppstår. Den rädslan kan vara bestående om 
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kvinnorna inte får hjälp på något sätt, där de kanske kan reparera den skadade tilliten som i 

dagens läge kanske inte är möjligt. 

 

Livet i idag i relation till de tidigare krigsupplevelserna 

 

Alla intervjuade kvinnor kom till Sverige under 90-talet. Många som flydde då hade 

intentionen att flytta tillbaka så fort vapenkonflikten upphörde, men konflikten pågick under 

några år och många hade hunnit bilda familj under tiden i Sverige. Anpassningen till det nya 

livet har kanske fördröjts eftersom många väntade på att kriget skulle upphöra så att de kunde 

flytta tillbaka. Karlsson (2004) menar att påtvingade uppbrott med hemlandet, speciellt i 

samband med krig, påverkar människor under lång tid och gör att anpassningen till det nya 

landet tar längre tid vilket bekräftas i föreliggande studie.  Andra faktorer som störde 

anpassningen för de intervjuade kvinnorna under de första åren i Sverige, var att de flesta av 

dem hade sina släktingar kvar i kriget, utan någon kontakt eller vetskap om de levde eller inte. 

Søndergaards (2002) menar att invandrarnas adaption till det nya samhället är i stort sätt 

beroende av deras kontakt med släkten. Han menar att många av invandrarna som väntar på 

någon familjemedlem fortfarande är under stress och kan inte koncentrera sig på något annat. 

Några kvinnor berättar att de inte hade viljan att lära sig svenska eller inte hade märkt att 

Sverige var ett så vackert land, utan de bara tänkte på sina anhöriga som stannade kvar. Detta 

har pågått under en lång period, från några månader till flera år. 

    I linje med tidigare forskning (Lenardt, 2008; Adanu & Johnson, 2009) visar även resultatet 

i föreliggande studie att kvinnorna, efter så många år i Sverige, fortfarande stöter på problem 

och missuppfattningar i kontakt med majoritetssamhällets normer och värdesystem. 

Kvinnorna upplever att de ofta ställs inför olika dilemman. Ett dilemma som några nämner är 

barnuppfostran. De är rädda för att uppfostra barn på sitt eget sätt, utan motvilligt uppfostrar 

de sina barn enligt det svenska norm- och värdesystemet. Det visar på att invandrarföräldrar är 

osäkra i sin föräldraroll i Sverige. Efter sina upplevelser i samband med krig och flytten är de 

rädda för att även förlora kontroll över sina barn, så många av dem uppträder 

överbeskyddande. Enligt forskningen (Pedersen, 2002; Lundin, 1998) tar det många år innan 

alla sår efter traumat har läkt. Kvinnorna i studien visar att de är rädda för att tappa kontrollen 

över livssituationen igen, speciellt när det gäller barnen.    

Kvinnornas livskontroll och hälsa 

Kvinnorna i föreliggande studie har under unga åldrar upplevt krig, flytt till ett nytt land, 

blivit äldre och har olika hälsoproblem. De har haft många skäl till att vara sjuka och 

deprimerade men samtliga tycker om sina liv och har framtidsplaner.  

    Från intervjuerna framgår att kvinnorna använder olika copingstrategier när de hamnar i 

svåra situationer såsom avslappning, att lyssna på musik samt att tänka på lösningar. Samtliga 

använder sig av problemfokuserad coping som enligt Antonovsky (1979)  minskar kraven i 

den stressfulla situationen. Individen definierar problemen, hittar alternativa lösningar, 

överväger fördelar mot nackdelar och agerar sedan, genom att använda sig av 

problemfokuserad coping, menar Lazarus och Folkman (1984). Det gör även kvinnorna i 

föreliggande studie när de först funderar om problemlösning i ensamheten och sedan 

diskuterar problem med sina vänner. Utifrån deras berättelser syns tydliga skillnader på hur de 

löste problem i kriget och hur de löser problem nu. I kriget kunde de inte agera på något annat 

sätt än att använda undvikande copingstrategier som att gömma sig och fly, men idag är de 

mycket starkare och har möjligheten att påverka och förändra stressfulla händelser. Vilka 

copingstrategier som används är individuellt. Forskning (Carver et al., 2010) visar att 

optimister använder mer problemfokuserad coping när stressorer är kända och kontrollerbara. 
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Att undersöka om kvinnorna är optimister var inte studiens syfte men det känns som att 

kvinnorna upplever varje problem som kontrollerbart och att de inte är stressade över saker de 

inte kan förändra. 

    De flesta kvinnorna i föreliggande studie uttrycker att de ser livet som meningsfullt för det 

mesta och att meningen med livet är att ha en välfungerande familj och bra relation med sina 

familjemedlemmar.  Skälen till att kvinnorna ibland inte ser livet som meningsfullt är olika. 

Ett av skälen är att de flesta har förlorat någon närstående antingen i kriget eller efter kriget. 

De tycker att livet är hårt när någon yngre drabbas av en dödlig sjukdom, vilket kanske inte är 

någonting som bara dessa kvinnor upplever utan att det är ett generellt ställningstagande. 

Antonovsky (1991) menar att olika stressorer, biologiska eller personliga som livshändelser 

och sjukdomar är ständiga hot för balansen och människorna som ändå har förmågan att se 

händelserna som begripliga har stark KASAM. Antonovsky menar också att alla icke 

önskvärda situationer som kan förekomma i livet såsom krig, död och olika misslyckanden 

ändå kan göras begripbara om människan har känslan av begriplighet. Utifrån det som 

kvinnorna berättar verkar det som om deras känsla av begriplighet varierar i styrkan beroende 

av vilka händelser det handlar om och hur lång tid det har gått efter händelserna. När de tittar 

bakåt i tiden på krigshändelserna vet de att det som de upplevde har påverkat både deras hälsa 

och relationer med andra människor. När däremot någon ny personlig tragedi eller 

misslyckande inträffar verkar det som att de börjar ifrågasätta meningen med livet, men efter 

en tid så har de återigen stark KASAM. Ett annat skäl till att de inte ser livet som meningsfullt 

är att de blir besvikna och svikna av människor i sin omgivning. En av kvinnorna upplever 

situationen mellan människor på sitt arbete som outhärdligt. Hon tycker att det är svårt se 

någon mening med livet när hon tänker på sin arbetssituation.  

    De flesta kvinnorna i föreliggande studie menar att det finns en högre mening med livet och 

flera berättade att de tror på Gud och att deras tro hjälper dem att hantera svåra situationer i 

livet. Antonovsky (a.a.) menar också att det är viktigt att personer har någon som de kan räkna 

med och lita på i svåra situationer. Enligt Antonovsky kan det handla om partnern, vänner, 

Gud eller någon annan. Kvinnorna i föreliggande studie har flera individer som de kan vända 

sig till, men även sin tro som ger dem styrka i svåra situationer. Tystnad i kyrkan verkar 

avslappnande för kvinnorna, vilket hjälper dem att tänka klart och hitta lösningar till sina 

problem. Detta är ytterligare en av de problemfokuserade coping - samt hanteringsstrategierna 

som kvinnorna i studien använder när de ställs inför olika problem. 

Avslutningsvis visar resultatet i föreliggande studie att samtliga intervjupersoner tror att deras 

upplevelser har lämnat djupa spår på deras psykosomatiska samt sociala hälsa. Deras 

upplevelser av krig har inneburit mycket rädsla, oro, materiella förluster samt förluster av 

vänner och släktingar.  Resultatet i föreliggande studie kan i enighet med tidigare 

forskningsresultat (Augustsson, 2000;  Glazer, 2005; Vogel, 2002; Kumlin, Latscha m.fl, 

2001; Gustavsson, 2003) visa att en sådan långvarig psykisk påfrestning kan leda till olika 

psykiska och fysiska sjukdomar, vilket kvinnorna idag upplever. Kvinnornas 

krigsupplevelser, flytten till det nya landet och alla problem som de har stött på har fått 

negativa konsekvenser för kvinnornas tillit och förtroende för andra människor utanför deras 

vän- och släktingskrets. De upplever att de får det sociala stödet som de behöver från 

människor som delar samma upplevelser. Detta bekräftas även i tidigare studie (Perski, 2002; 

Herman, 1998; Glazer, 2005; Vogel, 2002) som visar att det är viktigt med stöd från 

människor som förstår varandra och som har samma värderingar. Denna misstro mot andra 

människor har lämnat spår på deras relationer med svenskar. Kvinnorna vill ha svenska 

vänner men är rädda för missuppfattningar på grund av kulturella skillnader. När det gäller 

livskontrollen upplever kvinnorna att livskontrollen är situations- och händelsebaserad. De har 

överlevt krig och upplevt olika situationer vilka de inte haft någon kontroll över. Även idag 

ser de livet som meningsfullt, innan någon ny personlig tragedi eller problem inträffar. Så fort 
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något händer börjar de tvivla, speciellt på livets mening.  Å andra sidan har de sina adaptiva 

strategier som hjälper dem att lösa problem. Kvinnorna använder oftast problemfokuserad 

coping som i enighet med tidigare forskning (Lazarus och Folkman, 1984) används när 

situationen uppfattas som kontrollerbar. Kvinnorna i föreliggande studie använder även sin 

religion som hjälper dem att hitta och förstå meningen med livet.  

 

Metoddiskussion  

Med hänsyn till studiens begränsade omfattning kan det vara vanskligt att uttala sig generellt 

om att alla flyktingar mår likadant som kvinnorna i föreliggande studie. Urvalet är inte 

representativt för hela flyktingpopulationen, som tyvärr växer för varje dag. Undersökningen 

bygger på sju intervjuer och kan därför inte generaliseras till större grupper, men intentionen 

var att få bättre förståelse för hur några kvinnor upplever sin psykosociala hälsa 13- 18 efter 

upplevt trauma. En styrka med den föreliggande studien är författarens val att genomföra en 

kvalitativ intervjustudie som enligt Kvale (1997) är att föredra när en djupkunskap om 

människornas livsvärld eftersträvas. Att en semistrukturerad intervju valdes är också studiens 

styrka, eftersom intervjupersonerna kunde tala fritt om sina upplevelser. Ytterligare styrka är 

att forskaren själv har upplevt likadana upplevelser som intervjupersonerna, vilket de 

intervjuade kvinnorna uppskattade. Samtliga intervjuade kvinnor uttryckte att de har mycket 

lättare att tala om krigsupplevelserna med någon som förstår deras kultur och som har 

likadana erfarenheter. 

 Förslag till framtida forskning 

Det finns många aspekter på hur och varför invandrarnas hälsa påverkas av olika faktorer 

såsom upplevelser i hemlandet, upplevelser i Sverige, tillgång till socialt nätverk samt känsla 

av sammanhang. Samtidigt måste påpekas att även andra faktorer kan påverka hälsan som inte 

undersöktes i föreliggande studie, såsom ålder, personliga drag, personlighetstyp, 

kvinnoroller, och många andra faktorer. Detta område är en källa till framtida forskning med 

tanke på att Sverige har blivit ett stort invandringsland och ett tryggt land för många utsatta 

människor. I föreliggande studie förekom att de flesta intervjuade hämtade och fortfarande 

hämtar kraft från sina familjer och sina barn, sina vänner och sin tro. Intressant vore att 

studera icke troende ensamstående kvinnor och män, utan några barn, för att få uppfattning 

om deras möjligheter att läka på egen hand eller få förståelse för varifrån de får kraft att 

glömma traumatiska händelser i sina liv och leva vidare.  

Implikation 

Trots att det finns mycket forskning kring kvinnornas hälsa saknas det ändå en del forskning 

angående traumatiska upplevelser och påföljder senare i livet. Mycket forskning finns kring 

PTSD och soldaternas upplevelser av krig, speciellt efter andra världskriget och framåt. Det 

som saknas i stor utsträckning är hur den civila befolkningen som upplevde något trauma 

upplever sin hälsa åren efter traumat, speciellt de som inte har sökt eller fått någon hjälp att 

bearbeta sina upplevelser. Många tycker inte om att prata om upplevelserna vilket kanske 

påverkar deras psykosomatiska hälsa, men även det sociala livet negativt. Det som är 

angeläget är kanske att alla som kommer i kontakt med traumatiserade har mycket tålamod 

och kunskap om vilka konsekvenser traumatiska upplevelser kan innebära.  

Resultatet från denna studie kan kanske användas inom olika områden. Delvis kan resultatet 

användas inom vården för den personal som träffar traumatiska personer av olika skäl. Det 
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som vårdpersonalen borde tänka på är att de som upplevde något trauma är mycket känsliga 

och misstänksamma mot okända människor. De har svårt att lita på människor som de inte 

känner och det krävs stort förtroende innan de kan tala öppet om sina upplevelser. Detta 

ställer stora krav på vårdpersonalen och kanske behövs många återkommande besök innan 

traumatiserade personer vågar prata om sina upplevelser.  

Resultatet från denna studie kan även hjälpa samhället i stort att förstå vilka konsekvenser 

flyktingskap kan innebära med tanke på hur många flyktingar som kom till Sverige från olika 

delar av världen. Som forskningen visar tar det många år innan symptomen från traumat 

upphör. Det som politikerna kanske behöver tänka på är att det krävs resurser för att hjälpa 

människor på olika sätt innan det går för långt dvs. innan de traumatiserade börjar få 

somatiska sjukdomar, vilket kan kosta samhället mycket mer än om hjälp och information ges 

redan från början. De flesta kvinnorna i föreliggande studie har inte sökt hjälp, men nu i 

efterhand ångrar de sig för att de inte har gjort det. Det framkommer även att de inte kunde 

språket och inte hade någon information om att hjälp fanns och det är de säkert inte ensamma 

om. Det är säkert ett stort antal människor som kom och fortfarande kommer till Sverige som 

inte har någon kunskap om att hjälp finns men måste sökas på egen hand. Att kunna få hjälp 

som är lättillgänglig är av livsvikten för traumatiserade, som inte mår bra och inte kan språket.  
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