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Terapeuters arbete med krigsrelaterat posttraumatiskt stressyndrom

Aida Avdic

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kännetecknas av tre huvudsymptom: 
undvikande, förnekande och hyperspändhet. Även koncentrationssvårigheter, 
ångest, depression, flashbacks och mardrömmar är vanligt förekommande hos 
individer med PTSD. Flyktingar i Sverige som har varit med om krig kan 
uppvisa dessa symptom. Syftet med denna studie är att undersöka terapeuters 
upplevelser av arbete med patienter med krigsrelaterat PTSD. Intervjuer med 
åtta terapeuter utfördes. Gemensamma mönster i deltagarnas svar var att det är 
fördelaktigt att skapa en bra relation till patienter. Det är viktigt att prata om 
krigstrauma och de som får behandling mår bättre. Patienter är präglade av 
sorg och skuld och det är viktigt för dem att känna tillit och trygghet. Kropp 
och själ hänger ihop och det är olika och beroende på många faktorer hur 
individer drabbas av krig. Ofta är det andra svåra upplevelser som förvärrar 
krigstrauma. Terapeuter upplever sitt arbete som roligt samtidigt som tungt och 
anser att det är viktigt med teamarbete.
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Inledning

Sverige är ett land med en stor andel flyktingar, dessa har färska minnen från krig eller 
traumatisk stress. Dessa minnen påverkar deras tankar och känslor för en lång tid framåt. 
Individer reagerar olika men de flesta utvecklar psykiska symtom eller ”lider”. Efter andra 
världskriget har det kommit beskrivningar av människor som upplevt koncentrationsläger, 
våldtäkter och tortyr. Den gemensamma symtombilden som tycktes vara återkommande i 
människors reaktionsmönster efter extrema upplevelser benämndes som PTSD (posttraumatiskt 
stressyndrom). En förutsättning för denna diagnos är att den drabbade har varit utsatt för en 
plötslig, oväntad händelse som oftast innebär livsfara för individen eller närstående person och 
som får den drabbade att känna en överväldigande hjälplöshet, ett psykiskt trauma. Exempel på 
psykiskt traumatiserande upplevelser som är vanliga hos flyktingar är att utsättas för övergrepp 
eller att se sin närstående misshandlas, dödas eller arresteras (Angel & Hjern, 2004). PTSD 
förknippas ofta med krigsupplevelser, 25 procent av dem som överlever häftiga strider och 
nästan två tredjedelar av alla krigsfångar drabbas av PTSD (Osborne, Lafuze & Perkins, 2003).

PTSD-karaktäristika

PTSD är en svår och varaktig ångestladdad känslomässig störning som kan följa efter ett trauma. 
DSM-IV kriterierna för posttraumatiskt stressyndrom är att personen bevittnade hot nära sig, 
reagerar med intensiv rädsla eller skräck och den traumatiska händelsen återupplevs om och om 
igen genom bland annat flashbacks och mardrömmar. Ofta är de stressande händelserna av 
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hemska proportioner som ligger utanför ett normalt vanligt utrymme av upplevelser. Den mest 
gripande traumatiska händelsen som gör djupast intryck är kanske krig och är särskilt 
förekommande även om känslomässiga störningar kan också uppstå efter andra traumatiska 
upplevelser. PTSD karaktäriseras av tre symptomgrupper, återkommande upplevande av den 
traumatiska händelsen, ständigt undvikande av stimuli som kan sättas i samband med traumat så 
som platser, personer eller generell distansiering och förhöjd vakenhetsgrad (hyperarousal) med 
effekter som sömnlöshet kan leda till. För att räknas som PTSD måste symptomen vara i minst 
en månad och orsaka tydliga obehag då de leder till psykiskt lidande och en försämrad eller 
nedsättande yrkesmässig och social funktion (Angel & Hjern, 2004; American Psychiatric 
Association, refererad i Barlow & Durand, 2004; Fried, 2002; Lundin, 1995; Osborne et al., 
2003; Westen, 2002).

Lundin (1995) menar att sorgreaktionen kan utvecklas till patologisk sorg, komplicerade 
ångesttillstånd och egentlig depression. Andra symptom som ofta kan föreligga är generaliserat 
ångestsyndrom, panikångestsyndrom, somatiseringssyndrom, olika förstämningssyndrom samt 
alkoholberoende och drogmissbruk. Sambandet med depression är hög i Sverige. Invandrare är 
en utsatt grupp. För dem kan det sociala nätverket ofta fungera sämre. Många av dem har också 
flyktingbakgrund med många traumatiska upplevelser från hemlandet samt det pågående 
flyktingtraumat (Lundin, 1995).

Orsaker till posttraumatiskt stressyndrom

Faktorer hos individen som inverkar för att utveckla PTSD är biologiska, psykologiska och 
sociala. Den biologiska och psykologiska sårbarheten kan utlösas av trauman. Ju större 
underliggande sårbarhet desto mindre stress behövs för att utlösa störningen (Barlow & Durand, 
2004). Enligt Lundin (1995) är riskfaktorer som kan bidra till en ökad sannolikhet att en person 
utvecklar PTSD bland annat sociodemografiska (barn, äldre, invandrare), biologiska (psykiskt 
långtidssjuka, utvecklingsstörda, handikappade), psykologiska (tidiga traumatiska upplevelser, 
obearbetade traumatiska kriser, personlighetsstörningar, alexitymi) och sociala (vid brist på 
socialt stöd, vid förändrad samhällelig infrastruktur).

Antonovsky (1991) har utvecklat begreppet KASAM som betyder känslan av sammanhang. 
Det är en strategi vid påfrestande situationer vilket avgör huruvida människor behåller sin hälsa. 
KASAM ingår som en del i mer övergripande område av coping, krafter och ansträngningar som 
individen använder för att hantera och bemöta svårigheter i livet. Valet av copingstrategi varierar 
mellan individer även om de utsätts för samma stress. Motståndskraften eller det som gör att en 
del klarar av svåra påfrestningar beror på den utsträckning i vilken de upplever tillvaron som 
meningsfull, begriplig och hanterbar. Ett högt KASAM eller stark copingbenägenhet minskar 
risken för sjukdom och stärker förmåga till positiv livsstil. Personer med stark KASAM 
förbättrar sin hälsa genom sin förmåga att hantera spänningar. Begriplighet handlar om 
upplevelse att omgivningen är ordnad, sammanhängande, strukturerad och förklarlig. 
Hanterbarhet är upplevelse att det står resurser till ens förfogande med hjälp av vilka individen 
kan möta de krav som ställs. Meningsfullhet är vikten av att vara delaktig som medverkande i de 
processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter. KASAM avser en livshållning 
som innebär förmåga att uppleva tillvaron som meningsfull, att individen kan förstå vad som 
händer och vilken roll den spelar samt kunna hantera situationer som är avgörande för hur ens liv 
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utvecklas. KASAM förklarar varför vissa personer har lättare att hantera svåra livssituationer och 
därmed har en mer hälsosam livsstil.

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom

I en undersökning av Herpertz, Langkafel, Senf och Tagay (2005) bland 583 patienter visade det 
sig att 10 procent led av PTSD. Däremot hade bara vissa av dessa fått diagnosen PTSD. Dessa 
patienter uppvisade i större utsträckning depression, ångest och lägre känsla av sammanhang 
jämfört med patienter som inte hade PTSD. PTSD-patienter gick också mer i terapi. Även 
Teegen och Meister (2000) kom fram i sin studie av 269 krigsflyktingar att de som hade PTSD 
upplevde multipla trauman, komorbiditetssymptom och lägre känsla av sammanhang än de som 
inte hade PTSD. Ehntholt och Yule (2006) uppger att unga flyktingar upplever multipla 
traumatiska händelser och stora förluster samt andra stressorer i landet där de bor. Många unga 
flyktingar upplever psykisk ohälsa, inklusive PTSD, depression, ångest och sorg. Medvetenhet 
om relevanta risker och skyddsfaktorer är viktigt. Det är viktigt att dessa individer får stöd och 
hjälp. Kunskap om särskilda behov hos ensamma asylsökande barn, arbete med tolk, kulturella 
skillnader, medicinsk rapportering och vikten av klinisk självhjälp är också nödvändigt.

Flera studier har visat framgång i att behandla flyktingar med PTSD. Vickers (2005) 
undersökte befintliga bevis för lyckad effekt av behandling hos både barn och vuxna. Resultatet 
visade att det är viktigt vid arbete med unga flyktingar med PTSD med samordning av både 
exponering och kognitiv rekonstruktion i olika faser under terapi. Likaså är föräldrarnas stöd 
under terapi nödvändig samt kulturella och språkliga faktorer som är specifika för flyktingar. 
Brunner, Möhlen, Parzer och Resch (2005) genomförde experimentell behandlingsstudie av 10 
flyktingungdomar. Behandlingen innehöll flera element så som individuell-, familje- och 
gruppsessioner och skedde över 12 veckor. Deras resultat visade på en halvering av symptomen 
för de flesta av ungdomarna. Degun-Mather (2001) visade i en fallstudie av en 61-årig 
krigsveteran att kognitiv beteendeterapi kunde hjälpa att bli av med negativa känslor, något som 
ledde till ett ökat samhälleligt engagemang från individen.

Basoglu, Ekblad, Baarnhielm och Livanou (2004) menar att kognitiv beteendeterapi kan vara 
användbar vid behandling av torterade flyktingar trots alla stressorer som upplevs av dessa 
grupper. I en fallstudie där en man fick kognitiv beteendeterapi förbättrades hans psykologiska 
tillstånd och förändringen höll i sig även sex månader efter att behandlingen slutförts. Schulz, 
Resick, Huber och Griffin (2006) visade att det inte finns språkbarriärer i behandlingen och att 
behandling kan ske lika effektivt med tolk. Detta innebär att individer inte behöver lära sig 
språket först för att få hjälp. Behandling av individer med PTSD kan därför ske med stor 
framgång, oavsett om de har ett annat modersmål eller inte. En annan studie visade att självsynen 
hos 14 flyktingar som gick i terapis positiva syn på sig själv inte var relaterad till symptom och 
ändrades inte. Däremot var en negativ syn relaterad och ändrades. Att ha höga värden av positiv 
bild, oavsett negativ bild av sig själv, innebar att patienten hade större chans till rehabilitering 
(Holmqvist, Andersen, Anjum & Alinder, 2006).

Arredondo, Orjuela och Moore (1989) menar att familjeterapi var effektiv med 
centralamerikanska krigsflyktingar eftersom hela familjen drabbas trots att en enskild individ ses 
som patient. Sorg och posttraumatiskt stressyndrom är vanliga erfarenheter hos flyktingfamiljer. 
Terapeuter som jobbar med centralamerikanska flyktingar bör utveckla varma och personliga 
relationer med familjen, förmedla terapi på spanska, vara medvetna om olika roller och 
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förhållanden inom familjer, att uppmärksamma skillnader mellan familjer och att erbjuda kort 
målorienterad behandling.

Det kan vara svårt för terapeuter att arbeta med individer med PTSD. Schnyder, Valach och 
Hofer (1996) gjorde en undersökning angående traumatisk stress där ett frågeformulär 
besvarades av 517 psykiatriker från privata mottagningar och andra behandlare i Schweiz. 
Traumarelaterade störningar var underdiagnostiserade. Patienter som led till följd av våldtäkt, 
olyckor och krig nämndes oftast. Psykiatriker visste mer än andra behandlare om specifika 
behandlingsmöjligheter. Bara 14 procent av deltagare var nöjda med befintlig terapeutisk 
behandling för traumaoffer, psykiatriker uttryckte mer ett behov av förbättring. Majoriteten 
föreslog samarbete mellan institutioner och terapeuter på privata mottagningar vid behandling av 
traumarelaterade störningar. Vidare utbildning önskades också utifrån de två målgruppen.

Candib (2002) argumenterar för att behandlare behöver vara villiga och kunna erkänna smärta 
hos sina patienter med PTSD. Smärtan kan vara uttryck för djup förföljelse de blivit utsatta av 
andra människor. Det är viktigt att terapeuter utsätter sig för patienternas lidande trots att det gör 
ont. Hon menar vidare att det är bra för behandlare att höra dessa historier även om de blir 
medvetna om ondskan för att kunna hjälpa sina patienter. Kinzie (2001) pekar på att det vid 
behandling av PTSD ligger betoning på tekniker. Vikten av terapeut som individ i behandling av 
komplex PTSD hos svårt traumatiserade flyktingar förminskas. Detta arbete färgas av behov av 
att berätta om trauma och terapeutens förmåga att lyssna, patientens behov av stöd och 
terapeutens förmåga att stanna, patientens behov av att ge och terapeutens förmåga att ta emot, 
patientens problem med ondska och terapeutens förmåga att tro på sina patienter.

Varvin (1998) uppgav att en berättelse kännetecknar processen av återupplevande av traumat 
med dess affekter. En viktig del av terapeuters arbete med traumatiserade patienter är 
stabilisering och trygghet vilket hjälper patienten känna sig säker. Beroende på hur stort traumat 
var och ålder och omständigheter i patientens liv vid traumats inträffande kan detta ha mer eller 
mindre allvarlig påverkan på personligheten. Konsekvensen av trauma kan vara fragmentering 
och brist på tillit i andra. I psykoterapi är patienter rädda för återtraumatisering medan de berättar 
och bearbetar deras traumatiska erfarenheter.

Det finns saker som terapeuten bör tänka på i mötet med individer som upplevt trauman. 
Hjern (1995) menade att tortyrskadade människor har upplevt en total kränkning av sin individ 
och känner skuld och skam inför detta. De har också förlorat tilltron till andra människor vilket 
enligt Hjern medför ett behov av att bygga upp tillit genom ett respektfullt och empatiskt 
förhållningssätt, något som kan kräva stort tålamod från terapeutens sida. Sorgen och traumat 
kan leda till både kroppsliga och psykosomatiska besvär hos patienten. Samtidigt måste de 
konfronteras med ett nytt land, nytt språk, ny kultur. På grund av krig och flykt är deras sociala 
stöd begränsat. Bland en del av de traumatiserade flyktingarna finns missnöje med sjukvården. 
Detta kan leda till att vården upplever denna grupp som svåra och besvärliga samtidigt som det 
kan vara betungande att möta alla svåra öden och se följder av trauman. Missförstånd kan uppstå 
på grund av kulturella skillnader. Genom ett respektfullt bemötande och genuint intresse kan 
behandlare överbygga dessa och bygga upp en förtroendefull relation.

Nicholl och Thompson (2004) menade att terapeuter bör tänka på kulturella faktorer som kan 
påverka arbetet som till exempel olikheter och fördomar mellan dem och patienter. Problem i 
deras relation till patienter kan också vara språkmässiga, undanhållande av information, brist på 
tillit, skam, oförmåga att uttrycka sig känslomässigt och stigmatisering av mental sjukdom. 
Trauma hos flyktingar kan vara olika från typiska västerländska trauma och kan därför vara nytt. 
Multipla extremt svåra traumahändelser kan vara gemensamma och kräva komplexa 
behandlingstillvägagångssätt. Användning av standardiserade mätinstrument och 
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behandlingsformer i västvärlden kanske inte kan generaliseras till andra kulturer. Att ha med tolk 
överensstämmer inte med den traditionella terapiformen och kan sakta ner processen. Lyssna på 
traumaberättelser kan vara överväldigande och påverka både terapeuten och tolken vilket de 
måste handskas med. Flyktingar genomgår ofta ytterliggare stressande omständigheter som 
fattigdom, förlorat status, osäkerhet, diskriminering som ställer frågan om psykologiska aspekter 
ska sättas åt sidan för att tillfredsställa de grundläggande behoven. Helhetsbehandling med tanke 
på både praktiska och mentala hälsofrågor är att eftersträva.

Syfte och frågeställningar

Posttraumatiskt stressyndrom uppträder hos individer som varit med om traumatiska upplevelser, 
bland annat under kriget. Men inte alla dessa individer drabbas av detta syndrom. Däremot är ett 
krig ingen erfarenhet som alla är med om under sitt liv. Därför är det intressant att se hur detta i 
sin tur påverkar personen. Samtidigt är det intressant att se hur individer som väljer att arbeta 
med den här problematiken upplever det. Alltså är avsikten att få fram deras tankar och känslor 
kring detta ämne. Många studier har undersökt barn/ungdomar med diagnos PTSD eller 
koncentrerat sig på främst soldater samt hur framgångsrika olika behandlingsmetoder är. 
Däremot har studier från terapeuters sida inte gjorts i lika stor utsträckning, speciellt inte med 
hänsyn till krigsrelaterat PTSD. Därför kommer denna undersökning att inriktas på terapeuterna. 
Denna studie fokuseras även på terapeuter som behandlar vuxna patienter. Trots att en del av 
forskningen ger möjliga förklaringar till att vissa personer utvecklar PTSD eftersträvas 
terapeuters berättelser utifrån deras egna erfarenheter.

Syftet är att undersöka terapeuters upplevelser av arbete med patienter med krigsrelaterat 
PTSD. För att mäta detta kommer terapeuter intervjuas kring sin upplevelse av vuxna patienter 
med PTSD. Frågeställningarna är (a) Hur upplever terapeuter behandlingen de ger sina PTSD-
patienter? (b) Hur upplever terapeuter sina PTSD-patienter som personer? och (c) Hur upplever 
terapeuter att det är att arbeta med patienter med krigsrelaterat PTSD?

Metod

Deltagare

Undersökningen genomfördes bland terapeuter med lång erfarenhet av arbete som behandlare av 
personer med diagnosen posttraumatiskt stressyndrom till följd av krig. Åtta deltagare, fyra män 
och fyra kvinnor, mellan 52 och 66 år från olika specialisttraumamottagningar i fyra städer i 
Mellansverige intervjuades. De flesta är legitimerade psykologer och psykoterapeuter. En är 
psykiatrisjuksköterska och en annan socionom/kurator. Flera deltagare har även utbildat sig i 
handledning, EMDR, KBT, psykodynamik, kognitiv teknik eller gått traumakurser, 
sjukgymnast-, gestaltterapi- och kroppsterapiutbildningar. Några deltagare har arbetat inom 
psykiatri på flyktingmottagningar, landstinget och socialförvaltningen.

Deltagarnas patienter är mestadels vuxna flyktingar som kommit till Sverige på grund av 
krig eller tortyr. Två deltagare behandlar även ungdomar från 16 till 25 år. Könsfördelningen 
mellan patienter hos hälften av deltagare är mer eller mindre jämn. Flera deltagare uppgav att de 
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hade en större andel män tidigare men att det nu är ungefär lika på grund av vårdens satsning på 
kvinnor som blivit systematiskt våldtagna i krig. Däremot har tre terapeuter fortfarande en större 
andel män bland sina patienter. Deras patienter kommer från konfliktområden över hela världen. 
Det har mest varit olika grupper som avlöst varandra.

Instrument som deltagare använder i sina behandlingar är bedömningar, prioriteringar, 
diagnostiska samtal, krisbearbetningssamtal, psykoterapeutiska samtal, skriva dagbok, 
traumafokuserad terapi, medveten närvaro, psykoterapi, samtalsbehandling, psykodynamiskt 
traumabearbetning, narrativ traumaterapi, kroppspsykoterapi (kroppsliga reaktioner), 
psykodynamisk och kognitiv teori som tillsammans kallas systemteori, visualisering och 
exponering. EMDR är en metod som flera deltagare arbetar med där det med hjälp av 
ögonrörelser frigörs de negativa tankarna kring traumatiska minnesbilder hos patienter. En 
deltagare arbetar även med tejpning, bygga upp med figurer en scen för att visa upp den hemska 
händelsen individen varit med om.

Material

Intervjuer baserades på frågor från en på förhand utfärdad intervjuguide (se Bilaga). Det var 
halvstrukturerade intervjuer med delvis i förhand bestämda frågor. Områdena de frågades kring 
var bakgrundsinformation om terapeuter själva och deras patienter, behandlingen de ger sina 
patienter, hur de upplever sina patienter som personer och hur det känns för dem att arbeta med 
krigsrelaterat PTSD. Exempel på frågor inom varje enskilt område var till exempel ”Vilken 
utbildning har du?”, ”Tror du att dina patienter mår bättre än de som inte får någon behandling 
alls och upplever samma symptom?”, ”Hur upplever du människor som du behandlar för 
posttraumatiskt stressyndrom till följd av krig?” och ”Hur känns det för dig att arbeta med denna 
problematik?”. Bandspelare användes under intervjuerna. Utgångspunkten i litteraturen vid 
intervjuutförandet var främst Kvale (1997).

Procedur

Information om bland annat specialisttraumamottagningar i Mellansverige påträffades via 
Internet. Ett personligt besök gjordes hos flera av dessa och i samband med detta lämnades över 
ett brev med information om studien och förfrågan om någon av personalen ville delta i 
undersökningen. Migrationsverket och flera Landsting i Mellansverige kontaktades, dessa 
hänvisade till specialistmottagningar för att finna individer med krigsrelaterat PTSD. Flera 
institutioner/organisationer kontaktades per telefon. Via nätet ficks fram en lista över 
specialistmottagningar för traumatiserade flyktingar i Sverige och personal som arbetar där. 
Därefter kontaktades personer som arbetade på mottagningar i Mellansverige. Ett e-post brev 
skickades med information om studien och förfrågan om de var villiga att ställa upp på intervju. 
Detta resulterade i att åtta terapeuter frivilligt tog kontakt med forskaren antingen via e-post eller 
per telefon och medverkade i studien efter bestämd tid för intervjuer på deras respektive 
mottagning. Intervjuerna tog mellan 25 och 60 minuter var.

Deltagarna tillfrågades innan intervjuer påbörjades om bandspelare kunde användas. De 
informerades om de forskningsetiska principerna såsom informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer, 1990). Undersökningens 
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syfte beskrevs och deltagare meddelades om vilka frågor som skulle ställas och själva 
intervjuförfarandet som Kvale (1997) påvisar med informerat samtycke. Det innebär att personen 
deltar frivilligt och att den som intervjuar avgör hur mycket och när denna information ska ges. 
Deltagarna försäkrades att bandinspelningen var främst för forskarens skull och det betonades att 
ingen kommer att veta vad de har exakt sagt. Intervjun rundades av med att den intervjuade fick 
ytterligare tillfälle att tillägga något eller ta upp frågor som den tänkt på under intervjun. De fick 
också möjlighet att fråga om något var oklart under tiden. Vissa frågor behövdes förtydligas 
ytterligare innan deltagarna kunde ge sina svar. Även följdfrågor fick ställas där forskaren ansåg 
det vara nödvändigt för att deltagarna ska utveckla sina svar. Deltagarna fick ingen ersättning.

Maxwell (1996) menar att bevis för validitet fås genom deltagarnas feedback och på detta sätt 
kan missförstånd undvikas. Bandspelare användes under intervjun i syfte att inget ska bli 
utelämnat. Intervjuer transkriberades för att på detta sätt försäkra noggrannhet i analysen genom 
möjlighet att gå igenom flera gånger allt som sades under intervjuer. Då deltagarna tillfrågades 
om de önskade tillägga något försökte författaren få en så uppriktig bild som möjligt.

Databearbetning

Efter transkriberingen av intervjuerna jämfördes deltagarnas svar med varandra. Meningen var 
att främst hitta likheter, alltså ta fram gemensamma nämnare i deltagarnas svar. För att kunna 
göra detta lästes materialet igenom flera gånger. Vid analys av det som framkommit i 
intervjuerna, vad det uppfattades att deltagarna egentligen sa, inspirerades forskaren av Guvå och 
Hylander (2003) och Kvale (1997). Den insamlade empirin kategoriserades i olika koder. Den 
unika koden kan bestå av ett begrepp eller en benämning från alla empiriska pusselbitar, 
indikatorer. Forskaren kom fram till meningsbärande enheter. Sedan såg forskaren hur dessa 
begrepp förhöll sig till varandra. En jämförelse gjordes vilket ledde till att begreppskategorier 
växte fram. Enheter kopplades samman till dimensioner/teman. Växelverkan mellan vad varje 
deltagare för sig sa och att uppmärksamma likheter i intervjuerna skedde kontinuerligt. Nedan 
följer en gemensam analys av intervjuerna samt diskussion av resultatet.

Resultat

Under detta avsnitt görs en sammanfattning av deltagarnas upplevelser av behandlingen de ger 
sina patienter, sina patienter som personer och sitt arbete med patienter med krigsrelaterat PTSD.

Terapeuternas upplevelser av behandlingen de ger sina patienter

PTSD i samband med krig är en komplex problematik som kräver en sammansatt metodik. 
Denna del delades upp i att skapa en bra relation, att prata om trauma och behandlingseffekter.

Att skapa en bra relation. Deltagare uppgav att det första steget i behandlingen, innan tanke 
på någon särskild teknik, är att de kan skapa en bra relation till patienten. De ska kunna ha tillit. 
Det är inte lätt när patienten har svårt att lita på andra, antingen på grund av krigstraumat eller 
tidigare erfarenheter. Patienten behöver ha fullt förtroende för terapeuten och känna sig trygg.
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Om man ska kunna hjälpa en människa här så måste man först ha den här tilliten, att de 
måste öppna sig för en, eller vi måste känna trygghet i kontakten för att det ska vara 
möjligt. Man måste bygga upp en arbetsallians för att det ska vara möjligt att hjälpa dem 
på rätt sätt för de måste ju samarbeta med dig, samverka med dig, för att ta emot hjälpen. 
(T8)

Terapeuterna försöker också att framkalla någon trygg plats eller situation som patienten kan 
uppleva lugn i. Det handlar om att vara i nuet och komma i balans. Det är också viktigt att ge råd 
till patienter att få ner stressnivån genom att leva ett sunt liv och få in vardagsrutiner. 
Stabilisering är en viktig ingrediens i behandlingen, att finna någon plattform att stå på för 
patienten vars liv är kaotiskt.

Jag jobbar också med att skapa, alltså att hitta, någon plats eller situation som man kan 
känna sig lugn i, avslappningsövning kan man säga, och att hitta en trygg plats för utan en 
trygg plats så är det svårt att komma vidare. Så det är också en viktig del i metoden, det är 
att eller hitta en trygg plats, att ha en typ av avslappningsövningar där man skapar ett 
lugn som motsats till det här väldigt starka stresset som posttraumatiska stressyndromet 
innebär. (T1)

Vid sidan av traumat de utsatts för under kriget kan det vara praktiska eller andra problem 
som ska lösas först, som till exempel familjeåterförening, medicinska problem, ordna 
bostad/jobb eller få kontakt med olika myndigheter, innan fokus kan riktas på själva traumat. 
Vidare menade flera av deltagarna att de ofta måste förklara pedagogiskt för sina patienter att det 
inte är en galen sjukdom de har utan att det rör sig om konsekvenser de upplever till följd av det 
de varit med om. Det är en reaktion på en onormal situation. Inte minst behöver de berätta om 
kroppens reaktioner på stress med bland annat kamp- och flyktmekanismer och förklara varför 
individen reagerar som den gör kanske till och med omedvetet.

Hur man kan hjälpa till så att människor återfår en högre livskvalité, så att säga mår 
bättre, men det där också ordet må bättre vad är det. Så det handlar ju om mer att försöka 
se det här man har varit med om vad det har gjort med en, vem var man förut och vem har 
man blivit på grund av det som har hänt och hur ser jag nu på min framtid…. Är man med 
om fruktansvärt hemska saker så reagerar vi på det på olika sätt och det är inget 
konstigt… Extrema situationer ger extremt lidande. (T5)

Att prata om trauma. De flesta deltagarna påpekade vikten av att prata om det som har hänt. 
Det är viktigt att utsätta sig för det igen och framför allt komma åt undvikande. När patienten 
kommer bort från undvikande och utsätter sig för det den inte törs titta på kan en del gå över då. 
Ibland pratar deras patienter inte med någon annan person än dem, inte ens en anhörig, om sina 
hemska upplevelser. Om patienten klarar av att berätta vad som hänt är det för det mesta bra. 
Samtidigt påpekade vissa av deltagarna att det inte är så enkelt att bara prata om det. Det är inte 
alltid patienten mår så bra att de kan jobba med själva traumat. Att prata om det kanske bara 
förvärrar utan ibland måste de först förstärka resurser eller bygga upp ett försvar hos patienten 
som vill glömma bort de plågsamma minnena.

Flera deltagare uppgav att det är en historia de får fram av sina patienter. Tillsammans går de 
igenom traumat och tar reda på vilken betydelse det haft eller hur det påverkat individen. De 
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försöker att få ihop alla detaljer, tar reda på bakgrundsinformation om personen samt trauma, och 
gör det till en traumafokuserad berättelse. Förhoppningsvis omvandlas traumatiska minnen till 
vanliga minnen istället för att de tränger sig in i personens medvetande och stör hela tiden. Det 
gäller att få tillbaka känslan av kontroll över sitt eget liv. Patienten koncentrerar sig på en hemsk 
händelse och återupplever den gång på gång tills det inte längre är laddat. På så sätt får den 
distans och kontroll över hur mycket som ska komma tillbaka och stoppa det plågsamma.

Så är det ju mer att minnas och sörja… Det här har jag varit med om, det här är ingen ond 
dröm utan det är en realitet… Många människor, tycker jag, har en historia före, och 
sedan en historia i kriget och sedan den människa de blev efteråt. Försöka integrera alla 
de här i en och samma människa, tycker jag, är en viktig uppgift. (T4)

Bearbetad är att det har omvandlats från en traumatisk minnesbild som är fragmenterad 
och som inte riktigt finns något annat än skrik eller ambulansljud eller bombattacker..., 
alltså väldigt osmälta sinnesintryck, och så till en berättelse. (T2)

Behandlingseffekter. Nästan alla terapeuter menade att människor som går i terapi mår bättre 
än de som upplever samma svåra PTSD-symptom och inte får någon hjälp. Trots att individen 
varit med om krig behöver den dock inte alltid gå i terapi för att hantera det. De kanske har varit 
med om krig men inte råkat värst ut och kan hantera det bättre då. De kanske har stöd från sin 
omgivning eller andra förutsättningar som gör att de klarar sig bättre. I stort är deltagare mest 
positiva till att prata om det i terapi i alla fall.

Hur stor framgång deltagare har i att hjälpa sina patienter varierar mycket. En del blir hjälpta 
snabbt, det räcker kanske med några gånger och de mår bättre. Delvis beror det på vad 
patienterna själva vill, deras motivation samt hur lång tid de får. Behandlingstiden varierar 
mycket, allt från någon enstaka gång till flera år. För det mesta kommer patienter till dem genom 
landstinget. Då rör sig oftast om tidsbegränsad behandling efter avtal/kontrakt, till exempel 15-
20 behandlingstillfällen på en timme ungefär. De brukar komma överens med patienter om vad 
som är rimligt och när de ska avsluta behandlingen. Om det finns behov eller resurser styr också 
om det blir någon uppföljning. När behandlingen är avslutad tar de ibland själva kontakt med 
patienter för att höra hur de mår men oftast inte. I vissa fall brukar patienter höra av sig själva 
efter ett tag om det hänt någonting nytt och de behöver hjälp av en terapeut och vänder sig då 
helst till en de redan känner. De har väldigt stor hjälp av att komma tillbaka till samma person.

En del av patienterna blir inte hjälpta av terapin beroende på att det är andra problem som till 
exempel barndomstrauma som förstärker krigstrauma. Andra svåra händelser som de varit med 
om kommer oftast upp i terapi och måste då också behandlas. Ibland har det också hänt andra 
saker efter kriget. Till exempel kommer de till Sverige med förhoppningar om en bättre framtid 
men det visar sig inte vara lätt här heller. Det kanske händer någonting hemskt igen som gör dem 
påminda om krigstrauma eller utlöser känslor som förknippas med det vilket leder till att de mår 
ännu sämre. Ofta byggs det på med nya trauman som hakar fast i krigstrauma, de går in i 
varandra eller påverkas av varandra. Med flera trauman som läggs på varandra blir det svårare. 
Att behandla komplex PTSD tar mycket längre tid eftersom det krävs mer arbete.

Ju flera trauman man har på varandra då blir det ofta svårare. Man kan inte säga att det 
ena eller den andra är värre utan tillsammans blir det värre…, alltså trauma påverkar 
personligheten. Det är precis som att du först får du ett sår i hjärnan, för det är ju i 
hjärnan det händer saker på grund av stark stress, och sedan kommer ett nytt trauma. Då 
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är det precis som att man river upp och då är det mycket svårare att läka igen…. Så blir 
det en del av ens personlighet också. (T1)

Terapeuternas upplevelser av sina patienter som personer

Hur terapeuter upplever sina patienter som personer kännetecknas av symptom, 
migrationsproblem, riskfaktorer/skyddande faktorer och personliga egenskaper.

Symptom. Terapeuter bekräftade de typiska PTSD symptomen hos sina patienter och la till 
några andra benämningar. Det finns olika typer av symptom som terapeuterna nämnde så som 
oro, spändhet, ilska och andra känslor, misstro, sorg, skuld, koncentrationssvårigheter och 
somatiska kroppsliga symptom. Ilska kan skapa problem både inom patientens familj och för
terapeuten själv under behandlingen. De är ofta deprimerade, saknar framtidstro och mår väldigt 
dåligt. Deltagare uppgav att deras patienter upplever det som att de är i fara. Trots att de befinner 
sig i Sverige och inte behöver vara rädda längre känner de ändå som att de är fortfarande i krig.

Deras patienter misstror andra eftersom de tappat tillit till andra människor. Detta beror oftast 
på att de blivit förrådda. De kan därför inte lita på någon. Det kan även vara så att de känner sig 
utnyttjade och uppleva att andra bara kräver saker av dem som de inte klarar av.

Det finns ofta en obearbetad sorg, att de inte sörjt klart. Deras patienter uttrycker sorg över att 
de förlorat mycket, både familj/släktingar och ägodelar. De har ofrivilligt gått igenom stora 
förändringar i och med att de fick lämna sina hem och liv, sitt språk, kultur och identitet och 
bosätta sig i ett annat land vilket hanteras på olika sätt. De undrar mycket vems mening det var, 
varför det var just de som drabbades eller varför det var just de som överlevde och om de kunde 
gjort någonting för att förhindra det hemska som hände dem och runt om i deras omgivning.

Deltagarnas patienter känner ofta skuld. De har skuldkänslor för någonting som de inte har 
anledning att känna skuldkänslor för. Några deltagare menade att det är skuldkänslor som 
förvränger bilden och håller igång det jobbiga psykiska tillståndet och är också en annan viktig 
del som de måste arbeta med. De uppgav att många människor efter hemska upplevelser har 
uppfattningar att de gjort något fel och undrar om de kunde gjort någonting för att förhindra det.

Krigstraumat sätter sig i kroppen, patienter känner stressen och spänningar genom kroppsliga 
symptom. Först ett tag efter att de kommit till Sverige, kanske efter flera år, kan de känna av 
besvär. Trauma kan få effekter långt senare i livet då den plötsligt dyker upp. Symptom kommer 
tillbaka när de inser vad de varit med om då deras försvar blir nedsatt och de inte längre är på sin 
vakt. Traumat går in på djupa nivåer och påverkar nervsystemet.

Ofta är de väldigt oroliga, det finns en stark oro, spända, stark spänning, stora problem 
med att koncentrera sig på det som man skulle behöva koncentrera sig, att göra någonting 
som man behöver göra, lätt irriterade, att man väldigt lätt blir arg vilket också skapar 
problem om man har en familj, det är väldigt irritabelt att bli arg, ofta deprimerade, att de 
har svårt att tro att det ska bli bra någon gång. (T1)

Viljan att bli trodd är väldigt återkommande. Det här kan du inte förstå för du har inte 
varit med om något sånt här, det har de rätt i, återkommande. Längtan, speciellt de som 
har förlorat så mycket sörjer att de hade det så bra, att det inte finns någon möjlighet att 
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bygga upp det på samma sätt, hus och bra jobb och familjen skingrad i olika delar av 
världen. Stor sorg för det, tycker jag är återkommande. (T4)

Migrationsproblem. Ett annat inslag gällande flyktingar som kommit till Sverige till följd av 
krig är att de möter oförståelse i samhället. De blir ifrågasatta av till exempel lärare om varför de 
inte kan lära sig språket, socialsekreterare för att kunna få försörjningsstöd eller sina arbetsgivare 
om varför de inte kan arbeta. Några deltagare menade till och med att något annat trauma som 
inträffar här ibland upplevs av deras patienter som värre än kriget. De kanske har en idealiserad 
syn på Sverige och sedan är de med om en händelse som motsäger det. Det kan handla om 
rasism eller diskriminering som upplevs av patienter. Vissa deltagare kallade det för en skörhet
för påfrestningar som finns inom patienter eller känslighet för nya kränkningar. Dessutom är det 
andra faktorer som handlar om till exempel uppväxtmiljö eller kulturella mönster som kanske 
också behöver vägas in i problematiken.

Ibland är det värre nästan också när de kommer här i Sverige och bemöts av myndigheter 
och arbetsgivare eller vad det nu kan vara i den mån de har någon arbetsgivare, ofta har 
de inte det utan de har socialsekreterare som snålar… Men det blir ofta väldigt 
traumatiska händelser kring deras kontakter när det gäller försörjning. De, 
socialsekreterare, nej vi betalar inte ut något socialbidrag om du inte, du måste gå i SFI, 
och de kanske inte klarar SFI. Alltså det här är jätteknepigt. (T3)

Riskfaktorer/Skyddande faktorer. Det beror ju väldigt mycket vad individen har ”med sig i 
bagaget” om PTSD utvecklas eller inte. Hur individen var rustad mentalt spelar roll. Trygg 
uppväxtmiljö ger bättre förutsättningar och därmed klarar individen av svårigheter bättre. Inre 
sårbarhet eller psykologisk sårbarhet, en viss skörhet sedan förut, gör individen känslig för 
påfrestningar. Men att vissa drabbas hårdare kan även ha att göra med våldets art och hur länge 
det har varat. Enligt deltagare är det alltså personens egen upplevelse av en hemsk händelse, hur 
den uppfattar den, samt andra omständigheter som till exempel uppväxten, tryggheten, 
anknytningspersoner, socialt stöd, andra hemska händelser, biologi eller sårbarheten som avgör 
hur mycket och svårt det påverkar personen. Anledningen till att en del ändå klarat sig bra 
igenom kriget var att de hade behållit någon känsla av jag och kontroll. De kanske hade en stark 
politisk eller religiös övertygelse eller upprätthållit någon slags medvetenhet om tid, haft rutiner 
och inte låtit sig försvinna som gjort att de stått ut jämfört med dem som blev överraskade. I 
samband med detta nämnde flera deltagare Antonovsky:s begrepp känsla av sammanhang.

Det beror ju väldigt mycket på hur det såg ut när man drabbades, var det andra 
tryckfaktorer i människans liv typ inre sårbarhet, hur mycket hade du av skydd omkring 
dig i form av bra nätverk, var du inne i en skilsmässa, var du arbetslös. (T4)

Personliga egenskaper. Terapeuterna menade att deras patienter endast är offer för 
omständigheter. Men de ser dem även som överlevare, och inte bara offer, eftersom de trots allt 
klarat sig hit levande och önskar få hjälp. Deltagare ser inte sina patienter som avvikande på 
något sätt och har beskrivit dem bland annat på följande sätt:

Som du och jag förutom att de är plågade av de här minnena… De flesta är friska, 
normala, sunda människor som vill bli friska så fort som möjligt, vill vara bidragande i 
samhället. (T4)
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Det som är gemensamt för alla deltagare är att de menade att det inte går att uttala sig 
generellt eller hundraprocent säkert om varför deras patienter drabbats så hårt. Det beror på flera 
samverkande delar. Alla människor överhuvudtaget har olika personligheter, det beror från 
person till person. Det kan bara ha varit otäcka händelser den ena efter andra de upplevt, att de 
annars haft det ganska tryggt med bara haft otur att drabbas.

Jag anser inte att det är några speciella personer eller människor som råkar ut för det här 
då utan att vi alla under krig och tortyr kan få såna svårigheter sedan. (T6)

Man kan prata om att det finns olika villkor för olika människor, man kan inte säga att 
kriget upplevs lika av alla. (T1)

Terapeuternas upplevelser av sitt arbete med patienter med krigsrelaterat PTSD

Terapeuternas upplevelser av sitt arbete kan sammanfattas i negativa och positiva aspekter samt 
möjligheter och hinder. Men det var oftast med blandade känslor som deltagare berättade om hur 
det känns för dem att arbeta med krigsrelaterat PTSD. Ibland uppgav de att det är svårt, jobbigt, 
tungt och krävande. Samtidigt upplevde flera att det även är roligt, utmanande, spännande, 
tacksamt, tillfredsställande och givande. Flera av deltagarna ansåg att det är mycket lärorikt och 
intressant att träffa människor från många olika länder och kulturer. Alla hade plikttrogenhet 
medan flera påpekade att det också måste kännas meningsfullt för dem. Flera deltagare uttryckte 
att det är viktigt med handledning då arbetet upplevs som mest jobbigt, främst känslomässigt.

Det är skakande upplevelser men samtidigt så är det också utmanande och lite annorlunda 
och vill man lära sig mer och klara mer så. För mig känns det helt okej. Jag är lite 
intresserad av traumaproblematiken också… Då har jag ju fått möjlighet att titta vad jag 
kan bidra så att säga ute i samhället. (T7)

Det är meningsfullt att arbeta, att det finns hjälp att få, men det är klart också tungt för 
behandlare för att man delar de här svåra känslor och på ett plan också ofta hjälper 
patienten bära det. Så att det är viktigt att vi som behandlare får handledning…. Det är ju 
det här tunga å ena sidan men å andra sidan tycker jag, jag har hela världen kommer in 
här i rummet…. Jag har fått lära mig hemskt mycket… fast jag suttit här i stolen. (T6)

Du ska ju liksom bygga upp den här personen du möter, du är ju med, du får höra hela 
historien, du är en del i det. Det är svårt, det är därför vi har också svårt få folk i min 
yrkeskategori att vara intresserade av det här området, men det vill jag säga att det är 
tacksamt arbete, det är det som gör att man orkar. (T8)

Negativa aspekter. Det negativa i arbetet var mest att det är svårt att finna meningen när 
arbetet inte går framåt eller patienten inte går att kontakta eller att det ibland blir för mycket. Då 
menade de främst att det handlar om svåra trauman och att det är tungt att möta människor med 
hemska historier.



13

Jag mår inte så bra av det, kan jag säga, när det är för mycket eller om jag har för många 
så att säga som tar mer än vad de ger eller när jag får ut någonting själv av att arbeta med 
det…. Då det blir mera meningsfullt men det är inte alltid man klarar det om det sitter 
någon stum person som inte ger svar eller liksom då man inte får så mycket kontakt. (T3)

Det är ganska tung problematik…. Vissa tror verkligen inte att det kan hjälpa, då är det 
väldigt tungt, men om den personen… tycker att det här ska hjälpa mig då känns det ju, då 
känns det bra men det är ofta ganska förtvivlade personer man möter..... Jag har nog gett 
dig en bild av att posttraumatiskt stressyndrom efter krig inte är lätt att jobba med, dem 
jag har träffat som har varit ordentligt traumatiserade tycker inte jag att jag lyckats med. 
(T1)

Positiva aspekter. Vissa terapeuter betonade mer den positiva sidan, till exempel att det är 
meningsfullt att försöka hjälpa och få komplexa fall att arbeta med. Att få träffa personer från 
andra kulturer och andra delar av världen med andra typer av problem och historier sågs också 
som fördelaktigt.

Jag tycker ju att det är roligt, det låter ju inte klokt kanske…. Jag tycker det här är 
jätteroligt, träffa människor från precis hela världen och jag lär mig jättemycket. (T5)

Det här är världens bästa jobb, ja det tycker jag, har svårt att tänka mig något annat. Jag 
känner att jag gör ett meningsfullt arbete, människor blir bättre och det tycker jag är 
härligt som vårdare att kunna få uppleva det. Sedan gillar jag det internationella 
perspektivet. Jag tycker jag får tillbaka väldigt mycket, jag får alla människors 
erfarenheter som jag lär mig av. (T4)

Möjligheter och hinder. Terapeuterna såg både möjligheter och hinder i sitt arbete. Vissa 
deltagare menade att bara det att patienter kan komma till dem för att prata om det och att de kan 
erbjuda dem hjälp är en stor möjlighet. En sak som nästan alla tog upp var teamarbete, antingen 
att de tyckte att det redan är bra eller att de behöver det mer. Samarbete mellan olika proffesioner 
skapar en trygghet för patienten. Enligt vissa deltagare räcker det inte bara med några få 
specialistverksamheter utan det är även andra institutioner som kan bidra också. När olika 
aktörer som till exempel försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten samarbetar 
med dem finns det möjlighet att fixa lösningen för individen. De påpekade också att det borde 
uppmärksammas mer av läkare att vissa kroppsliga symptom hos flyktingpatienter kan vara 
tecken på PTSD. Det är viktigt att individer får sin diagnos och blir hänvisade på ett bra sätt till 
den psykiatriska hjälp de kan få.

Svårigheter deltagare såg var främst i patienter själva. Isolering och ensamhet som är en 
vanlig bild för dem gör att det påverkar återhämtandet negativt. Terapeuterna uppgav vikten av 
socialt stöd som är en viktig faktor i att individer ska må bättre. Vidare kan hinder vara att 
patienter inte vill bearbeta det de varit med om, att de har brist på motivation. Brist på resurser 
upplevdes också som ett hinder. Eftersom det brukar ta tid att vinna patientens förtroende 
upplevdes även tiden som nackdel ibland. Det finns inte tillräckligt tid att etablera en kontakt då 
den tar snabbt slut vid tidsbestämda behandlingar. Vissa deltagare menade att samhället förnekar 
att denna problematik finns. De redan nämnda migrationsproblemen, som upplevd 
diskriminering från patientens sida och oförståelse de möter i samhället, och andra sociala och 
praktiska problem kan också lägga en skugga på behandlingen.
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Det finns ett stort behov av att prata om det massiva extrema trauma man varit utsatt för i 
nöd. Det finns så mycket tystnad i samhället omkring vad som har hänt. Människor är 
isolerade vad gäller upplevelser, alltså de har ingen att tala om vad de har varit med om, 
eftersom det är extremt massiva psykiska trauman…. Det händer mycket under en 
behandling, det är anhöriga som far illa i hemlandet, det är barn, det är många 
migrationsproblem alltså, hur man integreras i vårt samhälle…. Migrationsproblem som 
gör att traumabearbetningen kan ju komma, inte komma i första rummet. (T8)

Det beror kanske på andra saker, om de lyckas integrera i samhället, om de lyckats skapa 
sig ett meningsfullt liv, om de har någorlunda bra bostadsförhållanden, någon 
sysselsättning som känns meningsfull. Alltså det är såna faktorer som jag tror är viktiga, 
som jag egentligen tror är viktigare på ett sätt men… det är egentligen det som skulle vara 
ordnat först innan folk kommer hit på behandling. Det går liksom inte med psykologiska 
eller andra sådana här behandlingsmetoder fixa såna saker. (T3)

Gemensamma drag i terapeuternas svar

Deltagarna hade en del upplevelser gemensamt även om de uttryckte det på olika sätt. Alla eller 
nästan alla terapeuter visade liknande mönster gällande (a) att det är fördelaktigt att skapa en bra 
relation till patienter, (b) att individer som får hjälp av terapeuter mår bättre än de som upplever 
samma svåra symptom och inte går i terapi eftersom det är viktigt att prata om det, dock säger 
terapeuterna att vissa klarar sig ändå mest utifrån KASAM, (c) att alla människor är olika och det 
är individuellt beroende på många omständigheter hur (hårt) de blir drabbade av krig, (d) att 
deras patienter upplever främst sorg och skuld och diverse kroppsliga symptom på grund av 
krigstrauma och det är viktigt att de känner tillit och trygghet, (e) att det ofta är många andra 
hemska upplevelser som samverkar med krigstrauma och (f) att deras arbete är roligt samtidigt 
som tungt och det är viktigt med teamarbete.

Diskussion

Sammanfattningsvis kan det sägas att deltagare lyfte fram både positiva och negativa sidor i sitt 
arbete. Positiva saker var att det är tacksamt och att de gör skillnad. Negativa saker var 
påfrestande traumaberättelser och tillkommande problem för flyktingar vid sidan av krigstrauma. 
Behandling handlar mest om individuell anpassning efter bedömning av vad personen behöver i 
den mån det finns resurser och engagemanget. Vissa patienter blir helt återställda eller 
förbättrade medan andra förblir i samma tillstånd trots terapi. En bra relation mellan terapeuten 
och patienten verkar vara grundförutsättningen, tillsammans med viljan/motivationen, för att 
behandlingen ska lyckas. Deltagarna bekräftade de typiska PTSD symptomen hos sina patienter 
som inte sällan påverkar kroppen. De upplevde sina patienter främst som medmänniskor som 
enbart är plågade av sina krigserfarenheter och därför behöver deras hjälp och stöd. Några 
benämningar de gav sina patienter är känsliga, sköra, sårbara, offer och överlevare. Det kan 
sägas att de ser både styrka och svaghet hos sina patienter. Sorg och skuld var inslag hos deras 
patienter som nästan alla deltagare angav. Samtidigt såg de inte sina patienter som ”annorlunda” 
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eller ”onormala” utan att de bara råkat ut för extremt hemska händelser som de flesta människor 
inte skulle bli helt likgiltiga inför. Terapeuter såg på sitt arbete som roligt och givande som står i 
kontrast till att det är svårt och krävande problematik. Det var också viktigt att det ska kännas 
meningsfullt.

Resultat av denna undersökning var kanske inte överraskande, särskilt vikten att prata om 
trauma är vad deras arbete går ut på. Många av terapeuters upplevelser framgick även i 
forskningen av Hjern (1995), Ehntholt och Yule (2006) och Nicholl och Thompson (2004), det 
vill säga att flyktingpatienter upplever multipla traumatiska problem i landet de flyttat till och att 
terapeuter måste ta hänsyn till alla aspekter av problematiken. Terapeuters beskrivningar av sitt 
arbete, främst gällande de negativa aspekter som svårighet att höra patienters berättelser och 
vikten av en bra relation mellan terapeuten och patienten, stämmer överens med vad Candib 
(2002), Hjern (1995), Kinzie (2001) och Varvin (1998) kom fram till. Samarbetet mellan olika 
aktörer påpekades också av Schnyder, Valach och Hofer (1996). Barlow och Durand (2004) hade 
beskrivit orsaker till PTSD på liknande sätt som deltagare. Deltagare la däremot inte lika stort 
vikt vid vilken behandlingsmetod som används för att nå framgång som vissa forskare som till 
exempel Vickers (2005), Brunner et al. (2005), Degun-Mather (2001), Holmqvist et al. (2006) 
och Basoglu et al. (2004) som var inriktade på speciella metoder. Terapeuter i denna 
undersökning använde sig av flera behandlingsmetoder. Likaså var inte arbetet med tolk i fokus 
hos de flesta deltagare som hos Schulz et al. (2006).

Att patienter upplever sorg bekräftades av Hjern (1995), Lundin (1995), Ehntholt och Yule 
(2006) och Arredondo, Orjuela och Moore (1989). Vikten av att patienter ska känna tillit och 
förtroende för terapeuten, eftersom de har blivit svikna, påpekades också av Hjern (1995). Vissa 
deltagare kopplade ihop en del av deras patienters berättelser med Antonovsky:s (1991) känsla 
av sammanhang. Till skillnad från Teegen och Meister (2000) och Herpertz et al. (2005) menade 
deltagare att en del av deras patienter hade tack vare känsla av sammanhang ändå klarat sig bra 
trots konsekvenserna med PTSD. Till och med deras egna synsätt på arbete präglades av 
meningsfullhet, som ingår som en del i KASAM. Individen måste först se en mening med och 
förstå någonting för att kunna hantera det. Att ha varit med om traumatiska händelser under ett 
krig sätter sina spår. Ens livssyn och personligheten förändras i och med dessa erfarenheter, 
förmodligen mest till det negativa. Likaså är det inte helt lätt för terapeuter att återuppleva 
patienters smärtsamma minnen, helst då undvikandet måste brytas. En positiv aspekt för 
terapeuterna är att de även lär sig från sina patienter. En sak som var märkbar är att de trots de 
upplevda negativa effekterna såg med glädje på sitt arbete. Deltagarna verkar trots allt acceptera 
sitt arbete för vad det innebär och fortsätter även då det känns jobbigt.

Svagheter i studien var att urvalet i denna undersökning var inte så stort att det kan med 
säkerhet sägas hur alla terapeuter som arbetar med krigsrelaterat PTSD upplever sitt arbete. Å 
andra sidan kan frågan ställas om samma respons hade fåtts om deltagarnas patienter varit med 
om någon annan hemsk upplevelse som till exempel en naturkatastrof. Det går bara att spekulera 
i detta eftersom det är svårt att uttala sig om det utan någon empirisk prövning. Det hade varit 
intressant att studera närmare könsskillnader, finns det skillnader i hur terapeuter ser på patienter 
utifrån könen samt finns det någon skillnad i deras synsätt beroende på vilket kön de själva 
tillhör. Att intervjua terapeuter som arbetar med barn som uppvisar PTSD-symptom efter att ha 
varit med om krig och deras upplevelse och erfarenheter är ett annat förslag för framtida 
forskning. Likaså skulle det vara viktigt med en undersökning om hur personer som upplevt ett 
krig hanterar de traumatiska händelser de varit med om och vilka coping-strategier de använder 
efter att de fått framgångsrik professionell hjälp och mår bättre.



16

Vissa av deltagarna känner varandra genom sitt arbete. Risker finns i att intervjua personer 
som redan är bekanta med varandra. Dessa är inte anonyma eftersom både forskaren och 
arbetskollegor till dem vet vilka de är. Citat har därför återgetts utan inbördes ordning så att inte 
ens deras medarbetare kan ”lista ut” vad de exakt har sagt om deras upplevelser. Maxwell (1996) 
menar också att intervjun påverkas alltid av intervjuaren och intervjusituation. Det gäller att vara 
vaksam på vilket sätt detta sker och inverkar på slutsatser som dras. Dessa slutsatser var alltså 
egna tolkningar av deltagarnas berättelser och kanske inte representerar en ”riktig” bild av hur 
det egentligen är. Enskilda åsikter hos deltagare har ibland fått utelämnas till förmån för det flera 
sa eftersom det var likheter i deras svar som skulle tas fram.

Avslutningsvis kan det sägas att PTSD utan tvekan är en svår problematik att såväl arbeta 
med som uppleva själv. Det är förståeligt att terapeuter upplever både fördelar och nackdelar 
med sitt arbete. Trots en negativ sida av det hela finns ändå en slags hopp hos deltagarna om att 
deras insats räknas. De ser positivt på sitt engagemang, de försöker åtminstone göra det till något 
positivt. Det ska också uppmärksammas i samhället att många flyktingar lider av PTSD till följd 
av krig vilket hindrar dem att vara deltagande, bland annat genom att ge sig ut på 
arbetsmarknaden, och hur viktigt det därför är att de får professionell hjälp.
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Bilaga - Intervjuguide

Hur gammal är du?
Vilken bakgrund har du?
Vilken utbildning har du?
Vilken befattning har du?
Vilken åldersgrupp behandlar du för krigsrelaterat posttraumatiskt stressyndrom?
Vilken könsfördelning är det bland dina patienter?
Varifrån kommer dina patienter?

Vilken behandling ger du?
Vilka metoder/strategier använder du i ditt arbete?
Hur nöjda är dina patienter?
Vilka effekter av behandlingen blir det?
Tror du att dina patienter mår bättre än de som inte får någon behandling alls och upplever 
samma symptom?
Är det tidsbegränsad behandling eller livsåtagande?
Gör du någon uppföljning efter att behandlingen är avslutad?

Hur upplever du människor som du behandlar för posttraumatiskt stressyndrom till följd av krig?
Är det något speciellt som de har gemensamt?
Vad är det som skiljer dem från andra människor?
Hur bearbetar de andra svåra händelser i deras liv?
Skulle du säga att vissa är mer sårbara än andra eftersom inte alla drabbas lika svårt trots att de 
varit med om kriget?

Hur känns det för dig att arbeta med denna problematik?
Vilka möjligheter och hinder ser du i ditt arbete?


