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Sammanfattning 

En positiv eller negativ livsinställning, djur, natur, tro och utbildning, 

är det faktorer som har skyddande egenskaper? Personerna som fått 

behandling professionellt, har bearbetat händelserna de varit med om 

bättre än de som inte har fått hjälp med bearbetning.  De personer 

som har en positiv livsinställning, i kombination med att de fått 

professionell hjälp av någon, har bearbetat de traumatiska händelser 

de varit med om bättre, än personer som har en negativ 

livsinställning, eller inte fått professionell hjälp. Några av personerna 

som intervjuats har även haft stor hjälp av att vistas ute i naturen 

tillsammans med sina hundar. Hundarna har varit ett stort stöd 

mentalt och en god vän som lyssnat när de mått dåligt.  

Nyckelord: Traumatiska händelser, skyddsfaktorer, livsinställning, 

hantering. 
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What makes people handle traumatic incidents different from one another? 
1 

Emma Eklund, Helena Lingmar 

Örebro University 

 

Abstract: 

A positive or negative approach to life, animals, nature, faith and 

education, are those factors with protective characteristics? Persons 

that have got professional treatment, have processed the experienced 

incidents, better than those who have not received help to process the 

incidents. Those who have a positive approach to life, combined with 

professional treatment, have processed traumatic experiences better 

than persons with a negative approach to life, or those with no 

professional treatment offered. Some of the interviewed persons have 

gained a lot by spending time with their dogs in nature. The dog has 

acted as mental support and a good friend, who has listened when the 

person has been depressed and in need of support. 

 

Keywords: Traumatic incidents, protective factors, approach to life, 

way of handling. 
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Vad är det som gör att människor hanterar traumatiska händelser olika? 

En nalle, ett husdjur eller någon att krama. Det som gör oss trygga, hjälper det oss att hantera 

svåra, saker bättre? En kunskap, profession eller en stark tro, en positiv eller negativ attityd. 

Är det saker som påverkar, hur vi hanterar jobbiga saker vi möter i livet? 

Vad är en traumatisk händelse? 

En traumatisk händelse kan upplevas på många olika sätt och är individuellt från person till 

person. Alla personer som upplever de effekter ett trauma kan ge utvecklar inte PTSD (Post 

Traumatic Stress Disorder). Även om upplevelserna är svåra och personen mår väldigt dåligt 

utav dem. För att få diagnosen PTSD ska en person enligt diagnosmanualen DSM-IV 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders), ha bevittnat, upplevt eller 

konfronterats med en eller flera traumatiska händelser som inneburit hot mot den fysiska 

integriteten av sig själv eller andra samt död eller hot om död eller allvarlig skada. Personen 

ska också ha reagerat med hjälplöshet, rädsla eller skräck. De traumatiska händelserna kan 

återupplevas på så sätt att personen ser bilder, har tankar, drömmar eller att personen känner 

att traumat händer om och om igen. Personen reagerar då med att försöka undvika känslor, 

tankar eller samtal som är associerat med traumat. De som upplevt ett trauma får svårt att 

somna, svårt att koncentrera sig och kan bli irriterade och få vredesutbrott (American 

Psychiatric Association 2000). Fokus i denna uppsats är upplevda traumatiska händelser och 

hur de hanteras. 

Forskning och skyddsfaktorer 

Tidigare forskning har undersökt betydelsen av olika skyddsfaktorer. Ingen forskning har 

hittats som tar upp alla de skyddsfaktorer som sökts fakta om. Skyddsfaktorer kan vara olika 

saker, och ha olika betydelse för olika personer. Det kan vara tro, utbildning, socialt stöd 
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vilket innebär gemenskapen med vänner, familj och arbetskamrater. Bearbetning tillsammans 

med andra människor är också en skyddande faktor. Vistelse i naturen och umgänge med djur 

har även det betydelse som skyddsfaktor. 

Tro och livsinställning som skyddande faktorer 

”Four Noble Truths of Buddhism:  

1. Life is suffering, essentially painful from birth to death. 

2. All suffering is caused by ignorance of the nature of reality and the resultant craving, 

attachment, and grasping. 

3. Suffering can be ended by overcoming ignorance. 

4. The way to relief from suffering is the Noble Eightfold Path (right views, right 

intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right – mindedness, 

and right contemplation).” 

Fritt översatt innebär betydelsen att: 

Livet är fyllt av uppoffringar och goda gärningar. Lidande beror på ignorerande av naturen 

och den tillhörighet vi har. Lidandet kan upphöra när ignorans upphör. Vägen till befrielse 

från uppoffringar finner vi genom att följa rätt val, att ha rätt intentioner, att ha ett gott språk, 

att utföra rätt handlingar, att ha en försörjning av rätt slag, att anstränga sig på rätt sätt, att ha 

rätt sinnelag och rätt inställning (Snyder & Lopez, 2007). 

Buddhistisk filosofi handlar om: att livet innehåller prövningar man måste ta sig 

igenom och hantera. Det som är avgörande för ens Karma (orsak och verkan) är, hur man 

väljer att hantera de prövningar man utsätts för. Det påverkar hur många liv en person måste 

leva innan Nirvana, som är det slutgiltiga målet, kan uppnås. Den starka tron och vetskapen 
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att livet är en prövning, medför att personer med stark buddhistisk tro tar sig igenom saker 

med inställningen att de skall klara av det på bästa sätt. Det är en mental copingstrategi 

(överlevnadsstrategi) med starkt skyddande egenskaper som har en positiv påverkan på 

enskilda individer och hela samhällen, eftersom alla individer lever efter samma övertygelse 

som religionen medför (Hussain & Bhushan, 2011). 

 Att tänka positivt är bra och det hjälper oss på många olika sätt i livet. Vi blir 

mer flexibla, vi hittar lättare lösningar på våra problem och desto mer positiva vi är, ju mer 

villiga är vi att hjälpa andra. Vi har lättare att ta bra och kloka beslut med en positiv 

livsinställning (Snyder & Lopez, 2007). Positivt tänkande hjälper oss även att förebygga 

sjukdomar, vi blir mer motståndskraftiga och mer välmående ju mer positiva tankar vi har 

(Palmer, 2003, ref. i Snyder & Lopez, 2007). 

Utbildning ger en annan uppfattning om vad en traumatisk händelse är 

Det finns skillnader i hur personer uppfattar vad en traumatisk händelse är. Personer med 

utbildning, där förståelse och kunskap om traumatiska händelser ingår, har en annan 

uppfattning om vad trauma är än vad personer utan utbildning har. En baksida med det är att 

en person som har större kunskap om traumatiska händelser kan få större kroppslig påverkan. 

Inkomst har en betydelse för utveckling av PTSD, personer med låg inkomst påverkas lättare 

än vad personer med hög inkomst gör (Lilly et al., 2009). 

Betydelsen av socialt stöd 

Det har visat sig att personer som har svårt att bli friska från PTSD, har hög negativ och låg 

positiv attityd och livsinställning. Fel socialt stöd är också avgörande för om dessa personer 

blir friska. Negativt (ömkande, daltande) socialt stöd har mer påverkan för att en person blir 

kvar i PTSD, än vad frånvaron av positivt socialt stöd har för att tillfriskna. Kvalitén på det 
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sociala stödet personen får, har stor betydelse för förbättring och tillfrisknande (Robinaugh et 

al., 2011). 

Professionell räddningspersonal 

Efter den stora diskotekbranden i Göteborg gjordes undersökningar på hur brandmän, poliser, 

sjuksköterskor och ambulanssköterskor klarat den psykiska stress de utsatts för. Nästan alla 

hade haft som copingstrategi att distansera sig från sina känslor och bara jobba snabbt och 

effektivt. Sjuksköterskorna kände en frustration över att inte räcka till, då det fanns fler 

skadade än vad det fanns sjuksköterskor. Arbetet för brandmännen gick i första hand ut på, att 

få ut alla människor som levde, och därefter även de som redan dött. Mot slutet fanns det en 

brandman som stannade upp och såg sig omkring, och sen grät han, när han insåg hur många 

unga döda människor det låg utanför. Ingen brandman ville ge upp förrän alla var ute, de 

skulle få ut alla hur trötta de än var, det var viktigt för dem. Några dagar efter branden hade de 

alla på sina arbetsplatser samtal med sina chefer för att få ventilera denna händelse. Det 

visade sig då att flertalet hade minnesluckor från kvällen, de sa att de ”slagit på autopiloten” 

och bara gjorde vad som förväntades. Detta kan liknas vid en professionell psykisk dissociativ 

störning (de stängde av känslorna och utgick helt från kunskap och behov). För brandmännen 

var det viktigt att de kom och åkte hem som ett helt lag, att alla klarade att genomföra det som 

var tvunget att göras. De berättade också att det var viktigt för dem att få prata av sig med 

varandra och med chefen, att idrotta tillsammans och få bearbeta detta. Denna undersökning 

visar att brandmännen klarade sig bäst. De led minst av alla av stress och sömnlöshet.  Detta 

troligen för att de jobbar som ett lag och att de på brandstationen lever väldigt tätt ihop. 

Undersökningen visar också att erfarenhet spelar in, de yngre brandmännen visade lite högre 

stressymtom än vad de äldre gjorde (Folkesson, 2003).   
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Bearbetning och vikten av stöd 

Att prata om det vi är med om, tillsammans med de som upplevt samma händelse och att 

berätta för andra utomstående, vad vi gått igenom skapar processer inom oss. Processandet 

som berättandet innebär och att vi sätter ord på händelserna vi varit med om, påverkar vår 

bearbetning av det vi genomlevt positivt. Möjligheten att gå vidare ökar och gör oss redo att 

leva vidare (Snyder & Lopez, 2007). 

 Att läka efter traumatisk påverkan kan endast ske i relation med andra 

människor. Återuppbyggnad av mänskliga känslor, trygghet, tillit, närhet och självständighet 

kan aldrig ske i ensamhet, detta sker endast i sammanhang där människor vi kan lita på finns. 

Det är först när en person själv bestämmer sig för, att åter ta makt över sitt liv som ett 

tillfrisknande kan börja ske. Med stöd och hjälp av personer runt omkring, att få råd och att ta 

emot råd, hjälper endast när personen själv bestämt sig för att göra något för att påverka sin 

situation och ta sig ur maktlösheten. Det är svårt för personer som upplevt traumatiska 

händelser att be om professionell hjälp. När de väl gör det, handlar det om att frivilligt ta hjälp 

av någon kunnig person, att skapa en relation. En ömsesidig överenskommelse där 

terapeutens roll är att förmedla kunskap och hantera maktbalansen så patienten klarar av att ta 

till sig det terapeuten förmedlar utan att känna sig utnyttjad (Herman, 2007). 

Djur och natur påverkar människors välmående 

Att vistas i naturen och att vara tillsammans med djur, har en läkande och förebyggande effekt 

för människors välmående. Känslan av samhörighet och trygghet tillsammans med djur gör 

oss lugna och trygga. När vi klappar djuret frigörs oxytocin (enkelt förklarat, 

välmåendehormon) i våra kroppar, det har framförallt visat sig tillsammans med hundar. Det 

som händer i kroppen påverkar vår förmåga att läka, både själsligt och kroppsligt. Människor 
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som har tappat förtroendet för andra människor, har ibland bara ett djur att ty sig till. 

Kontakten med djuret påverkar läkningen och självförtroendet kan öka och med tiden kan 

förtroendet för människor komma tillbaka och personen törs åter ta kontakt med nya 

människor. Människor som umgås med djur kommer i och med det oftast ut i naturen, 

livskvalitén ökar och den fysiska aktiviteten det innebär att vistas i naturen påverkar 

människors välmående. Vi blir gladare och positivare och känner att livet har en mening. 

Människor som umgås med djur, både sina egna och de djur som ingår i någon form av 

behandling och terapi, blir gladare, mindre stressade, får mindre ångest och aggressivitet. 

Behovet av mediciner minskar också för personer som umgås med djur (Håkansson, 2009).  

Trygghet och anknytning 

Ambulanssjukvårdare har sett att nallar har en lugnande effekt på barn som är med om 

olyckshändelser. Barnen får en nalle av ambulanspersonalen, när ambulansen kommer till 

olycksplatsen och får på det sättet något annat att tänka på (www.dt.se, 2011). 

 I en studie där pojkar med inlärningssvårigheter och beteendeproblem deltog, 

undersöktes om det fanns en skillnad i, hur tre olika grupper knöt an till en riktig hund, en 

leksakshund eller en snäll vuxen kvinna i en stressfylld situation. Cortisolnivåerna (cortisol, 

stresshormon) mättes före, under och efter att pojkarna fick de instruktioner de behövde veta 

om, för deltagandet i studien. I gruppen där pojkarna var med hunden var cortisolnivåerna vid 

start högre än i de andra två grupperna. I grupperna där pojkarna var med leksakshunden och 

den vuxna kvinnan ökade cortisolnivåerna mer än vad den gjorde för gruppen som var 

tillsammans med hunden. Vid den sista mätningen var cortisolnivån lägst för pojkarna i 

gruppen som varit tillsammans med hunden. Det som framkom var också att cortisolnivån 

sjönk mest för de pojkar som hade närmst kontakt med hunden, genom att klappa och stryka 

hunden mer än de övriga gjorde. Att cortisolnivåerna var högre i början för gruppen med 
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pojkar som träffade hunden än för de andra grupperna antar man har att göra med högre 

förväntan hos de pojkarna än de övriga. Det viktigaste för att stressnivån skulle minska var 

alltså hur nära pojkarna kom hunden, inte själva närvaron av hunden (Beetz, et al., 2011). 

Negativitet är smittsamt, ändra tankemönster 

Att sprida den positiva psykologin är viktigt för oss människor, då en stor frågeställning är: 

varför är negativitet mer smittsamt än positivitet? Ett bra tillvägagångssätt är, att byta ut några 

negativa tankar i taget mot positiva tankar (Snyder & Lopez, 2007). Det handlar om att lära 

om, att bryta negativa tankemönster och skapa positiva tankemönster i stället. KBT (kognitiv 

beteendeterapi), används och är en väl fungerande behandlingsmetod i förändringsarbete 

(Andershed, Andershed, Söderholm Carpelan, 2010). 

Syfte 

Syftet med denna C uppsats är få fördjupad kunskap om hur olika personer möter, hanterar 

och bearbetar traumatiska händelser de är med om. Från böcker, forskningsrapporter och 

intervjuer finna kunskap och ta reda på fakta om olika typer av skyddsfaktorer som finns.  En 

skyddsfaktor kan vara familj, vänner, attityd, tro, utbildning, gemenskap, natur och husdjur, 

det i din närhet som skänker dig trygghet och stöd. Socialt stöd kan vara både positivt och 

negativt. Med negativt menas exempelvis att någon daltar eller ömkar dig. Vikten av hur få 

eller flera skyddande faktorer ihop med, en positiv eller negativ livssyn har betydelse för hur 

traumatiska händelser hanteras. Ta reda på betydelsen och påverkan av flera samverkande 

skyddsfaktorer tillsammans, kontra enskilda skyddsfaktorer. 

Metod 

Den metod vi valt att använda för denna uppsats är en kvalitativ studie.  Genom intervjuer, 

där mötet med individen är det som skapar förutsättningar och svar på de frågor som ställs. En 
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egen frågemanual skrevs och den användes som grund att utgå ifrån, den var lika för alla 

personer som intervjuades. Varje individ fick följdfrågor utifrån det som kom fram i 

intervjun. Följdfrågorna skiljde sig åt för de olika personerna som intervjuats.  Det avgjorde 

att studien blev en kvalitativ studie i stället för en kvantitativ.  

 De personer som har deltagit i våra intervjuer har själva anmält sig att delta. 

Genom att generellt fråga i våra personliga loggar på Facebook, om några ville vara delaktiga 

i att tillföra forskningen något och delta i en intervju för en C uppsats i psykologi. De som 

ville ställa upp på intervju fick höra av sig till oss. Detta för att få den information vi ansåg 

vara nödvändig och för att personerna själva skulle kunna avgöra om de ville vara delaktiga. 

Den information de fick efter de anmält intresse till oss, via ett personligt meddelande eller 

öppet om de själva valde det. Var ett meddelande där det framgick den information de 

behövde, för att avgöra om de var fortsatt intresserade av att delta i de planerade intervjuerna. 

För att kunna delta i intervjun var de tvungna att ha varit med om något som de upplevt 

väldigt traumatisk. Det skulle ha påverkat dem så de exempelvis känt rädsla, djup sorg, 

ångest, eller upplevt händelsen i form av minnesbilder under en tid. Minimiåldern för 

deltagande var 18 år. Intervjun skulle göras av två personer och den beräknade tidsåtgången 

till intervjun skulle vara 1-2 timmar.  Intervjuerna planerades, att genomföras under vecka 13 

och 14, 2012.   

 Platsen för intervjun valdes tillsammans med personen som skulle bli intervjuad, 

då det var viktigt att de kände sig bekväma vid tillfället. Det gavs också information om vad 

syftet med intervjun var, att samla information till vår C uppsats i psykologi. Varje person 

blev lovad att deras identitet skulle vara anonym för utomstående.  Efter intervjun skulle mer 

information ges och de som deltog fick löfte om att få ta del av uppsatsen när den var färdig. 

De personer som efter informationen ansåg sig uppfylla kriterierna för deltagandet i intervjun, 
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fick informationen att de skulle bli kontaktade när det var bestämt hur många som skulle 

intervjuas. I slutet av vecka 11, 2012, togs kontakt igen och tider bokades in med varje person 

för de intervjuer som skulle göras.   

Det som blev avgörande för vilka som kom med i studien var om de hade ändrat 

sig om deltagandet, om de hade möjlighet den tiden de fick föreslagen för sig och vilken ort 

de bodde på. I möjligaste mån samordnades intervjuerna till samma ort under en och samma 

dag. I planeringen bestämdes ett intervjupass på förmiddagen och ett intervjupass på 

eftermiddagen. Den tid som avsattes i planeringen för varje intervju var två timmar. Platserna 

som valdes för intervjuerna, gjordes ihop med den som skulle intervjuas och bestämdes till en 

neutral plats. Intervjuerna gjordes vecka 13 och 14, 2012, under avslappnade förhållanden och 

trevlig samvaro i kombination med fika.  

 Totalt genomfördes sju intervjuer, tre män och fyra kvinnor blev intervjuade, 

alla personer har fått andra namn och en annan ålder än vad de har i verkligheten, detta för att 

skydda deras identiteter.  ”Pelle, 42 år”, ”Fredrik, 50 år”, ”Sven, 71 år”, ”Liza, 40 år”, 

”Patricia, 45 år”, ”Agnetha, 41 år”, ”Gunnel, 61 år”. 

 De traumatiska händelser som våra intervjudeltagare har varit med om, har 

skiftat i typ och antal. Många av händelserna är av mycket otäck och obehaglig karaktär. 

Uppväxtförhållanden med mobbing, misshandel och alkohol. Den duktiga familjen som klarar 

allt och utåt visar en sida att allt är bra. Mordförsök av styvfar och sexuella övergrepp av nära 

anhörig, förlusten av en bror och att växa upp utan en far. Misshandel i samboförhållande, 

förlusten av ett barn, förlusten av en mor, skilsmässa beroende på otrohet och förlust av bästa 

vän i samband och som orsak till det. Förlust av en hund. Flera personer har utvecklat 

depression och PTSD diagnos har getts till en person (se Tabell 1). 
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Tabell 1 

Sammanställning av det som framkommit vid intervjuerna. 

 ”Pelle” ”Fredrik” ”Sven” ”Liza” ”Patricia” ”Agnetha” ”Gunnel” 

Ålder 

 

”42 år” ”50 år” ”71 år” ”40 år” ”45 år” ”41 år” ”61 år” 

Trauma 

under 

uppväxttiden 

 

 

 

 

 

 

 

Mobbing  

 

Uppväxt 

med 

psykisk 

och fysisk 

misshandel 

 

- Mobbing  

Sexuella 

övergrepp 

Uppväxt 

med 

alkohol, 

misshandel 

Mordförsök 

- Uppväxt i en 

familj som 

håller en 

fasad utåt 

 

Förlust av 

bror 

Uppväxt 

utan far 

Trauma som 

vuxen 

 

 

 

Skilsmässa Förlust av 

son 

Förlust av 

mor 

Skilsmässa pga 

otrohet 

Svek av vän 

Misshandel 

Förlust av 

mor 

 

Förlust av 

hund 

Problematiskt 

förhållande 

- 

Hur länge 

sedan 

 

 

1980 talet  2002 och 

bakåt i 

tiden 

2002 2001 och 

bakåt i 

tiden 

2004 2011 och 

bakåt i tiden 

1950 talet 

Bearbetning 

gjord 

 

Ja Ja Ja Delvis Delvis Ja Nej 

Tid för 

bearbetning 

 

 

 

ca 20 år 

sammanlagt 

1 år  

 

ca 4 år - Akuta fasen 

1 år 

Bearbetar 

fortfarande 

1,5 år - 

Typ av hjälp 

 

 

Professionellt KBT Beteendevetare Psykolog 

Kurator 

Vänner Kurator - 

Påverkad 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Depression 

 

 

 

Vanlig 

nedstämdhet 

periodvis 

Diagnos Symptom Diagnos Vanlig 

nedstämdhet 

periodvis 

Diagnos Diagnos 

PTSD 

 

- Diagnos - - - - - 

Övrigt 

 

- - - - - Ätstörningar - 

Anser sig må 

bra nu 

Ja Ja Ja Nej Ja Delvis Nej 

 

Resultat 

För att det slutliga resultatet bättre skall kunna förstås, följer först en sammanfattning av alla 

intervjuer fråga för fråga. Sist har en bedömning av alla personer som intervjuats gjorts.  På så 

vis ges en överblick av alla personer som intervjuats. 
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-Hur är du som person? Har Du en negativ eller positiv livsinställning?   

”Pelle, 42 år”, ”Positiv – går in i nya saker, det här klarar jag av. Jag litar på människors 

förmåga att återhämta sig. Nu som vi bor, nära umgänge med grannar, trevligt. Liknar de 

man har när man växer upp. Man slipper boka träffar, det blir spontanare.” Vår bedömning 

av livsinställningen utgår från intervjun i sin helhet: ”Pelle” har en positiv livsinställning. 

”Liza, 40 år”: ”Positiv – tror att allting, alltid löser sig förr eller senare, det som inte dödar, 

härdar. Jag har varit nere på botten i det svarta och vänt så kan jag känna att livet kunde 

vara mycket värre än det är just nu. Jag har fått en väldigt stark självkänsla eftersom jag har 

varit tvungen att jobba upp den. Jag skiter fullkomligt i vad folk tycker.” Vår bedömning av 

livsinställningen utgår från intervjun i sin helhet: ”Liza” har en i grunden negativ 

livsinställning men försöker att vara positiv. 

”Sven, 71 år”: ”Positiv – jag ser positivt på livet, sällan jag gnäller. Att ta mig ur det hela, det 

första jag gjorde var att informera min chef på jobbet, jag skulle nog inte fungera som 

vanligt. En stor hjälp att jag var så öppen. Att tänka negativt till mig själv hjälpte inte. 

Nyårsafton bestämde jag mig, det är jag själv som styr, att jag bestämde mig, gjorde att det 

lättade.”  Vår bedömning av livsinställningen utgår från intervjun i sin helhet: ”Sven” har en 

positiv livsinställning. 

”Patricia, 45 år”: ”Positiv – När det händer saker som man inte vet hur det ska bli är jobbigt, 

då skapar jag mig en bild att det ska bli bra. T.ex. aktuellt med en ny chef, vi trodde en 

person, en kollega, vi fick veta att det inte blir hon, kollegor, katastrof, inte bra. Så kan ni inte 

resonera, vi måste utgå från att personen kommer lyssna på oss och tar tillvara vår kunskap. 

Känslor är inte jobbigt jag är inte rädd för att bli ledsen och att visa det. Efter jag varit 
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ledsen ett år, sörjt, sen kände jag att det var dags att skaffa en ny hund.” Vår bedömning av 

livsinställningen utgår från intervjun i sin helhet: ”Patricia” har en mycket positiv 

livsinställning. 

”Fredrik, 50 år”: ”Jag försöker ha en positiv livsinställning, det är svårt att beskriva, jag 

försöker se en mening i allt. Jag har varit negativ och såg förut en negativ mening med saker. 

KBT viktig, slutade med alkohol, förändrade livssituationen. Om jag inte hade haft den resan 

jag haft, hade jag inte varit där jag är idag. Resan har format mig till den jag är. Fick jag 

göra om mitt liv, skulle jag nog vilja göra om det på samma sätt.” Vår bedömning av 

livsinställningen utgår från intervjun i sin helhet: ”Fredrik” har haft en i grunden negativ 

livsinställning och han är medveten om det. Han har förändrat livsinställning från att vara 

negativ till att bli mer positiv. Det är något han fortsättningsvis måste arbeta med för att 

upprätthålla. 

”Gunnel, 61 år”: ”På sätt och vis har jag en positiv livsinställning, men jag är väldigt 

pessimistisk, rädd för saker. Tar det försiktigt, tror alltid att det ska hända saker. Livet går 

vidare men jag kan inte förlåta mig. Besviken, i kyrkböckerna stod han inte som far, jag hade 

i kyrkböckerna ingen far. Känner avundsjuka inför att träffa min bror, han har haft en far 

som inte jag haft, mina barn har inte haft en morfar. Tänk om jag ska ta kontakt med en 

psykolog, jag är sjukpensionär.” Vår bedömning av livsinställningen utgår från intervjun i sin 

helhet: ”Gunnel” har en negativ livsinställning men är själv omedveten om det. 

”Agnetha, 41 år”: ”Ganska positiv livsinställning, född optimist blivit negativ på vägen. 

Halva glaset fullt, ser det positiva i det lilla. Måste hålla skenet uppe för barnen. Ta hand om 

mig själv för att ta hand om barnen. Hela livet tagit åt mig vad andra tyckte, det har påverkat 

mig mycket. Nu ska jag tänka – skit i mig. Borgerlig familj, blå, jag är svarta fåret, jobbar i 

psykiatrin.” Vår bedömning av livsinställningen utgår från intervjun i sin helhet: ”Agnetha” 
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har en negativ livsinställning men är medveten om det och arbetar med att ha en positiv 

inställning. 

Sammanfattning: Flera av de personer vi intervjuat har en mer negativ livsuppfattning än 

vad de själva uppfattar att de har. Några av personerna har en positiv livsinställning och en 

person har en mycket positiv livsinställning. 

-Beskriv kortfattat den eller de traumatiska händelser du upplevt.  

”Pelle, 42 år”, ”Grundskolan slutet 80 talet, inte bli accepterad för den man är, inte duga, 

mobbing. Psykiskt, verbalt, fick inte vara med.” 

”Liza, 40 år”: ” Morfar dog nyligen – tankar, sexuella övergrepp vid 17, mordförsök av 

styvfar, moder självmord, misshandel av sambo, barn närvarande. Misshandel hemma under 

uppväxten. Mobbing i skolan.” 

”Sven, 71 år”: ”Gift i 30 år, nästan, tre barn, aktiva i frikyrkoförsamling, en dag sa hustrun 

jag vill skiljas, jobbigt men lite beredd. Jag började luska, min absolut bästa kompis som hon 

vänstrat med. Det blev lite för mycket, då mådde jag pyton, nerkörd.” 

”Patricia, 45 år”: ”Vår förra hund som vi var tvungna att ta bort, hunden var10 år började 

äta dåligt, veterinären, livmoder, nej, njurar, nej, jag tycker du ska bort hunden sa 

veterinären. Jag kan inte ta bort hunden för den äter dåligt. Jag vill veta vad det är för fel om 

hon ska avlivas, annars gör jag det inte. 70 fästingar kan det vara llichia, nej inte det. 

Magsår? Ja kanske det (veterinären konstig, min åsikt) hunden sämre med tiden. Förtroendet 

slut för veterinären. Annan veterinär, säger direkt cancer, jag trygg med det. Hunden sämre, 

magrare, mår dåligt blir sjuk. Försöker få henna att äta allt jag kan tänka mig. Det jag och 

hunden gick igenom, jag såg hur hon tynade bort, frustration, panikkänsla, ät, bara hon äter 

så blir hon bättre, men jag fick inte henne att äta. Min tanke, hur mår föräldrar som har barn 
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med anorexi? Detta var så ångestskapande för mig att se hunden tyna bort. Att inte vara 

trygg med den profession som skulle kunna detta.” 

”Fredrik, 50 år”: ”Uppväxt, min sons bortgång och min mammas bortgång. Uppväxten – 

kortfattat, en familjs som hade allt utom kärlek, aggressioner i familjen togs ut på mig, i alla 

fall farsan. Misshandel, inget dög. Jämförelse farsan, gudfadern, familjen mot världen. Jag 

fick mycket stryk när jag inte gjorde som han ville. Syrran o brorsan fogade sig. Mamma vet 

inte riktigt, fogade sig? Vågade inte? Gjorde pappa rätt? Mamma mjuk och kärleksfull. 

Sonen, mer en traumatisk upplevelse i intervaller, hela situationen. Akut sjuk, förkylning, 

trodde vi, andningsuppehåll på akuten, mycket apparater under två dygn. Intensiven två 

veckor - chocktillstånd, en annan del, sjukhusvistelse o utsluss ca 1 år, ovisshet. Hemma 1 år, 

för oss” normalt” inte för andra, när han dog, utan förvarning lika snabbt han blev sjuk. 

Hjärnhinneinflammation. 2 år när han dog. 3 mån när han insjuknade. Mammas bortgång, 

inte lika traumatisk på det sättet, inte lika nära. 57 år lungcancer, ej rökt. Fysiskt hur hon såg 

ut, hur hon förändrades, cellmediciner, från snygg kvinna till hopskrynklat russin. På slutet, 

det gick fort. Diagnos oktober2001, död april 2002. Frisk före, sökt för låret? Tumör, som 

visade sig kom från lungorna. Kraftigt angripen när det upptäcktes. Cellgiftsbehandlingar 

hjälpte inte, fyra stycken.” 

”Gunnel, 61 år”: ”1968 miste jag min bror, jag var 18 han var 21, jag har ännu inte kunnat 

förlika mig med att han är död, hur gärna jag än velat, har jag inte drömt om honom en enda 

gång. Han var njursjuk länge, sedan 12-13 årsåldern, han fick en njurtransplantation 1968, 

mamma frågade om jag skulle åka och hälsa på när han var nyopererad – nej det gör jag i 

morron, men då hade han dött. Det har jag aldrig kunnat förlåta mig själv. Vi hade sån fin 

kontakt, jag tror han var ledsen att jag inte kom och hälsade på när han var nyopererad. 

Säger alltid hejdå, ger en kram, väntar inte till i morgon, har utvecklat ritualer, måste vinka 
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åt min son och barnbarn som bor i Göteborg efter ett visst sätt. Det är sorgligt att inte få ta 

farväl av en människa. Min pappa, jag har aldrig träffat min pappa, han lurade min mamma, 

han hade redan en familj som hon inte visste om. Hon blev gravid, med mig och min 

tvillingbror. Vi fick aldrig prata om pappa, han var en stor slusk. När jag sökte upp honom 

levde han inte längre. Jag har fortfarande saknaden av en far, jag kan inte läsa böcker, se på 

tv om berättelser far dotter relation. Min mor gifte sig med en man, men det var aldrig en 

pappa för oss. Jag växte upp med mamma, mormor, morfar, mostrar, morbröder, aldrig haft 

en vanlig familj. När jag berättar om min uppväxt, är det ingen som tror mig. Litet hus 3 rum, 

10 personer, toa ute, is på golvet på vintern. Fattigt.” 

”Agnetha, 41 år”: ”Allt är sammankopplat på något konstigt sätt. Livsöde på 40 år som dragit 

ut på tiden. Familj som håller skenet upp. - nu ler vi, sa mamma på pappas begravning, jag 

var 15 år, hålla skenet uppe. Nyligen orkade inte, alltid visa utåt en positiv sida. Det blev för 

svårt att hålla fasaden uppe. Att jobba inom psykiatrin och inse att man behöver hjälp, 

depressiv känns lite konstigt. Min särbo, provat sambo, strul, slut med buller o bång, mannen 

kommer tillbaka. Fått ätstörning, 8 mån, hjälp på klinik, depressionsdiagnos, gick ner 39 kg 

nu gått upp 10 kg. Märkligt vad folk säger, förut vad fin du är, nu vad bra att du gått upp. 

Från 95-63 kg, på kort tid. Efter depressionsdiagnosen gick jag ner mig helt, inget berörde 

mig positivt längre. Jag hade så ont i hela kroppen, spänd av depressionssymptomen. Svårast 

var att få livet med barnen att fungera. Barnen varannan vecka, det gick att få att fungera. 

Dottern blev lite nervös, kramig, mamma mår du bra nu. Måste hålla skenet uppe för barnen. 

Ta hand om mig själv för att ta hand om barnen. Läkare föreslog antidepressiva, ville inte 

pga. jobberfarenheten, läkaren frågade – vad säger du till dina brukare? Nu nedtrappning, 

inte kul att ta medicin, biverkningar. Suicidtankar, gråtattacker, diarré, förstoppning, 

sömnbesvär, Propavan (insomningstabletter), biverkningar. Släppte efter 2 mån ca. Började 
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komma tillbaka till livet. Började känna glädje igen, konstaterade att jag kände en riktig 

känsla. Utlösande faktorn var det struliga förhållandet. Hela livet tagit åt mig vad andra 

tyckte, det har påverkat mig mycket. Beror på familjen, hålla skenet uppe. Nu ska jag tänka – 

skit i mig. Jobbet påverkades, alla tyckte, jobbigt. Barnens pappa alkoholist, 11 år, hålla 

skenet uppe, det ska se bra utåt. Man får inte prata om saker. Förhållandet slut när jag 

ställde krav. Bara jag som gör saker. Räkningar går inte in i en magisk värld. Jag kunde inte 

äta, det gick inte. Jag sprang bara för att komma ut, enklare att hantera problemen då.” 

Sammanfattning: Det som framkommit vid intervjuerna är att de traumatiska händelser som 

upplevts har varit av mycket skiftande karaktär. Uppväxtförhållanden med mobbing, 

misshandel, alkohol, ”duktiga familjen”, mordförsök av styvfar och sexuella övergrepp av 

nära anhörig, förlusten av en bror och att växa upp utan en far i en annorlunda familj. 

Misshandel i samboförhållande, förlusten av ett barn, förlusten av en mor, skilsmässa 

beroende på otrohet och förlust av bästa vän i samband och som orsak till det. Förlust av en 

hund. 

- Hur länge sedan, hände detta? 

”Pelle, 42 år”, ”Mellanstadiet, kan ha varit för att mamma var lärare på skolan, det var då ok 

att ge sig på mig på skolan, mamma fick inte veta.” 

”Liza, 40 år”: ”Senaste 2001(misshandel av sambo) och bakåt för de övriga.” 

”Sven, 71 år”: ”Tio år sedan.” 

”Patricia, 45 år”: ”Åtta år sedan. Det kanske låter konstigt att jag tar upp något som är så 

länge sen, jag har tagit bort fler hundar sedan dess, människor jag älskat har dött, men jag 

har lättare att hantera saker som man vet att man måste acceptera, det är jobbigt men jag 

måste. Saker som jag inte vet jag vad det är, svårare att hantera, jag har inte gjort vad jag 
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kan, fortsätta kämpa, svårt att ge upp. Har du dåligt samvete? -Ja, undrar om jag missade 

något, tänk om jag hade tagit bort livmodern, då kanske det inte hade blivit så. Jag har inte 

dåligt samvete som många kanske tycker jag borde tagit bort henne tidigare, jag har inte 

dåligt samvete för att jag har kämpat till jag såg att hon själv hade släckt lågan, jag hade inte 

förlåtit mig själv om jag hade gjort det tidigare.” 

”Fredrik, 50 år”: ”Senast 2002 (moderns bortgång) och bakåt för det övriga.” 

”Gunnel, 61 år”: ”1950 talet.” 

”Agneta, 41 år”: Senast 2011 (problematiskt förhållande) och bakåt för de övriga.” 

Sammanfattning: Tidspannet som förflutit mellan de händelserna som har upplevts och 

nutid, har varit mellan ett till sextio år. 

-Vad kände du under och efter händelsen?  

”Pelle, 42 år”, ”Svårt att säga så långt tid efteråt, tomhetskänsla, jobbigt, svårt att vara 

ensam, vill inte vara ensam, efter separationen, att inte ha någon, klättrade på väggarna, 

saknaden, att vara omtyckt av någon, självkänslan låg, inget alternativ för mig att fortsätta 

vara själv.” 

”Liza, 40 år”: ”Rädsla, panik, jag tappade fotfästet i tillvaron. – Hur visade det sig? 

Intuitionen, svårt att lita på sina egna uppfattningar, tvivel på sig själv och sitt eget värde. 

Svårt med personlig gränssättning, egna, hålla mina egna gränser låta andra personer 

trampa över gränsen. Generellt eftersom det är flera olika händelser. -Hantering, har 

tidigare händelser påverkat hanteringen av det som hänt senare? Uppväxten har påverkat att 

det varit svårt att veta om det har varit rätt eller fel det som hänt. Mammas självmord, på 

grund av allt som hänt kanske jag haft lättare att hantera det än vad personer som inte vuxit 

upp med det här hade klarat.” 
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”Sven, 71 år”: ”Först en otrolig sorg, jag var ingen ungdom 59 år, jag hade mentalt börjat 

sett ett pensionärsliv tillsammans framför mig. Nu såg jag istället ett ensamt liv i en liten etta 

framför mig. Tänkte inte på att jag hade barn och barnbarn, jag kände hat gentemot honom 

och henne. Nu kan vi ses tillsammans allihop med barn och barnbarn. Mina barn skulle 

aldrig få höra mig säga något ont om deras mor.” 

”Patricia, 45 år”: ”Under händelsen var det ett försvar säkert, glaskupa runt mig och hunden, 

jag vet inte vad som hände med resten av familjen det kunde jag inte ta in just då, det kunde 

jag med nästa hund. Efter jag varit ledsen ett år, sörjt, sen kände jag att det var dags att 

skaffa en ny hund.” 

”Fredrik, 50 år”: ”Uppväxt, flydde, flyttade hemifrån när jag slutade nian. Tog emot, flydde, 

flytten en befrielse. La det bakom mig då. Sonen – där hände det något, annorlunda känslor, 

jag fick någon sjuk tanke att jag skulle återförenas med honom i himlen, började göra 

destruktiva ödesutmanande saker, testade bilens förmåga på motorvägen, två plogbilar på 

motorvägen, emellan dem i snöröken testade jag att köra, och det gick bra, Var det ett 

självmordsförsök? -Sökte existentiella svar, gudstro innan, arg för att gud tagit honom ifrån 

mig. Sökte guds uppmärksamhet, ta mig också. Destruktivt sätt att söka svar. Då kändes det 

inte sjukt, nu förstår jag fortfarande hur jag tänkte, jag hade hanterat det annorlunda idag. 

Då kändes det som det enda rätta. Mamma – Tomhet, först, under några år kände jag ett 

ansvar mellan mig och brorsan, syrran. Hålla ihop familjen som mamma gjort. Äldst av 

syskonen. Viss tomhetskänsla finns fortfarande både för sonen o mamma. Mamma och jag 

stod varandra ganska nära. Idag, tänker jag inte längre på dem med sorg. Tänker mer på vad 

sonen gav mig, morsan kan jag tänka mer på att jag önskar hon fått se det som händer i mitt 

liv idag.” 
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”Gunnel, 61 år”: ”Jobbigt att gå i skolan och inte ha en pappa, man skämdes, det gick inte att 

säga att man inte träffat sin pappa. Min mamma blev inte accepterad, ogift med barn. Visste 

dina klasskamrater om det? -När mamma gifte om sig, fick jag låtsas att han var min pappa. 

En gång kallade jag honom pappa, jag visste inte om jag skulle våga. Men det var bara en 

gång. Han har alltid varit snäll. Min lillasyster född 1961 hans allt, det har känts att det varit 

skillnad. Han var på sjukhus, min syster var bortrest, jag ringde sjukhuset, förklara vem man 

var, sa att jag var hans dotter, han trodde det var min syster, han blev upprörd, så fick jag 

inte göra någon mer gång. Jag fick inte vara dotter då heller. Har fantiserat om hur det skulle 

få vara att träffa min pappa, om han skulle krama om mig. Jag har tre halvbröder vet jag. 

Har tagit kontakt med en av bröderna som jag skall träffa i vår. Han har vetat om oss syskon 

(bröderna två bortadopterade) utan att ta kontakt efter pappas bortgång. Jag var 25 år när 

jag ville ta kontakt och söka upp min pappa, som tyvärr redan gått bort. Han var 65 år när 

han dog. Känner avundsjuka inför att träffa min bror, han har haft en far som inte jag haft, 

mina barn har inte haft en morfar. Fast det har de haft i min styvfar.” 

”Agnetha, 41 år”: ”Under händelsen mest manisk, energi, sprang runt, efteråt all energi 

försvann, allt blev soppatorsk, inget kvar att ge, orkade inte bry mig. Under- Köpte boxen 

med Buffy the vampire och såg Dexter. Spelade zombiespel, skjuta, avreagerande. I det 

maniska, underhålla och behaga alla. När ska jag vara glad? Extremt lång stubin, bra i mitt 

jobb, tålamod till förbannelse, men i helgen blev jag arg. Mannen skulle hämta mig och laga 

mat. Men han kom inte, han låg och sov. Men han hade köpt tulpaner, det var svårt att vara 

arg då, ogillar att jag inte kan få vara arg. Kvinnor ska vara starka, sen orkar man inte 

längre. Pärs att släppa ansvaret, barnens pappa dricker när han har dem, svårt, barnen 

älskar sin pappa, vet inte hur jag ska göra, en dag kommer barnen välja. Jag kan inte ta allt 

ansvar, lägger skuld, han har också ett ansvar han måste ta. Det blev för mycket. Terapeuten, 

vi har pratat om apor, vilka som är mina och andras. Plocka bort andras ansvar.  Många har 
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tyckt en massa om vårdnad osv. Fungerar någorlunda, stöttar varandra, dialog finns nu. Ska 

jag vara polis resten av livet? Det orkar jag inte.” 

Sammanfattning: Det personerna vi intervjuat har alla reagerat individuellt och på olika sätt. 

Upplevelserna under och efter händelserna har varit: en tomhetskänsla, svårigheter att vara 

ensam, övergivenhet. Rastlöshet, känslan att inte vara omtyckt av någon, låg självkänsla, 

rädsla, panik, fotfästet i tillvaron tappades. Manisk, överaktivitet, energilöshet, känslor 

avstängda, känslor av skam, tog emot och flydde. Gjorde destruktiva ödesutmanande saker, 

svårt med personlig gränssättning och sorg. Känslan av att befinna sig i en bubbla, avskärmad 

från omgivningen. Behov av att avreagera sig känslomässigt genom aggression, att behaga 

eller underhålla andra. 

- Har Du bearbetat händelsen? 

”Pelle, 42 år”, ”Ja det tycker jag att jag har gjort, ett tillfälle tog jag upp ämnet när jag 

jobbade som lärare i en klass, det berörde mig väldigt, känslomässigt. Inget agg mot de som 

mobbade mig. Jag litar på människors förmåga att återhämta sig. Effekten har varit att jag 

inte haft nära vänner under skoltid.” 

”Liza, 40 år”: ”Till viss del men ej färdigt, väntar på att få komma med i en psykoterapigrupp. 

Har gått tidigare vid flera tillfällen hos psykolog och kurator. Jag har kunnat tala om det med 

min man, han tyckte inte jag hade bearbetat klart och han som är läkare har remitterat mig 

till psykoterapi. Min man har haft en helt annan uppväxt, kärnfamilj, han har svårt att förstå 

helheten i det jag har var med om. Det som är jobbigt är att behöva träffa släkten nu när 

morfar dött, konfliktfyllt pga. det som hänt. Släkten vet om övergreppen men har alla utom en 

valt att inte tro på mig. Jag tar inte med mig känslorna i det jag berättar, distanserar mig 

antagligen.” 
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”Sven, 71 år”: ”Jag har använt min berättelse i ledarskapsutbildning jag jobbat med. Hundar 

är otroliga när man mår dåligt, de bryr sig om mig oavsett vad jag är eller har på mig. Kände 

mig sviken av min frikyrkoförsamling. Nu aktiv i svenska kyrkan. Min tro har inte försämrats, 

den har inte förändrats, det som skiljer sig är människor. Ja jag har bearbetat, vi har talat om 

det min f.d. hustru och jag, det var en tragedi men det var nog det bästa som hände, vi mår 

bra nu var för sig. Gick på ytterligare föredrag, som hölls av beteendevetare, att tänka 

negativt till mig själv hjälpte inte. Nyårsafton bestämde jag mig, det är jag själv som styr, att 

jag bestämde mig, gjorde att det lättade, jag började ha mer kontakt med folk igen, började 

umgås.” 

”Patricia, 45 år”: ”Ja det tycker jag, på mitt eget sätt, inte gått professionellt jag har pratat 

med människor jag har förtroende för. Vad gör man när man går i skogen och försöker 

acceptera det som hänt? Gå i skogen, med hundarna och komma fram till att det är så här. 

Processar, ”vara sin egen terapeut”.” 

”Fredrik, 50 år”: ”Ja, 1 års terapi. Jag har frågat min terapeut senare, var jag så sjuk? – Du 

är den sjukaste människan jag haft att göra med (terapeutens svar). Inget hopp om livet, ville 

bara dö, min bubbla, ingen mening med något. Min bubbla var världen, de som sa annat var 

idioter.” 

”Gunnel, 61 år”: ”Nej” 

”Agnetha, 41 år”: ”Ja det tycker jag nog, terapin, vad reagerar jag på och varför. 

Medberoende alla ska vara glada. Ta ställning för mig själv, nej det här vill jag inte. Kan 

säga nej till kompisar nu med. Kuratorn på ätstörningskliniken släppte mig nyss, återbesök i 

vår. Gick två ggr/vecka. Elak terapeut, ställde krav. Kollade mina utbildningar och utgick 

ifrån det. Jobbigt att gå där, rotar fram saker som gör ont. Huvudet kändes som en ballong 



[24] 
VAD GÖR ATT MÄNNISKOR HANTERAR TRAUMATISKA HÄNDELSER OLIKA? 

 

när jag gick där ifrån, aha upplevelser, jobbigt. Gav mig svåra uppgifter att göra, KBT, saker 

att göra hemma. September till nu. Försökte få tid i juni förra året, psykolog, men det gick 

inte, hon kände min f.d. sambo. Han är utbildad psykolog. MI – Motiverande samtal. 

Mindfulness kan jag också, mer avslappning anser jag.” 

Sammanfattning: En person uppgav att bearbetning inte gjorts, någon orsak har inte angivits. 

Övriga uppger att de har bearbetat helt eller delvis vad de varit med om. Bearbetning har 

gjorts både utan och med professionell hjälp. Det har kommit fram att egen motivation har 

styrt beslutet att bearbeta vad som hänt. Naturen, hundar och tro har haft inverkan på hur 

bearbetning har gjorts. Flera av de som intervjuats har också en insikt om hur dåligt de har 

mått.  

-Hur tror du det som hänt dig har påverkat dig som person? 

”Pelle, 42 år”: ”Påverkat länge i livet, vad har folk tyckt bakom min rygg, det kanske har tagit 

20 år. Har inte stört, själva händelsen har nog kanske inte påverkat, kanske, eller har allt 

påverkat, skola, yrke, betyg osv. Att jag flyttade osv. Ändra hela livets händelsekedja, tror inte 

vi ska gå in på det.” 

”Liza, 40 år”: ”Kunde inte hantera, behövde bara trycka undan utifrån övergreppen, 

destruktivt leverne, jag själv var inte viktig, sex med vem som helst. Efter mammas bortgång, 

ännu destruktivare, stor alkoholkonsumtion utökades med droger. Blev du alkoholist? Ja, det 

kan man lugnt säga. Beroende av metadon, en medicin som används som drog, överdoserade 

med flit, självmordsförsök som upptäcktes och avbröts av andra personer. Metadon – medicin 

som skrivs ut för knarkare för att inte ta heroin. Jag tycker metadon skall observeras om den 

skall användas som medicin. Jag fick tag på metadonet via min sons pappa, som hade fått det 

utskrivet som medicin. Jag stal det och blandade upp det med vatten för att det inte skulle 
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märkas. Jag är väldigt stark mentalt, tål svårigheter – positivt, en annan positiv sak är att jag 

har fått en väldigt stark självkänsla eftersom jag har varit tvungen att jobba upp den. Jag 

skiter fullkomligt i vad folk tycker.” 

”Sven, 71 år”: ”Det har gjort mig mer lyhörd, för hur andra människor har det och varför 

människor reagerar som de gör, jag dömer inte människor lika lätt längre.” 

”Patricia, 45 år”: ”Hur, jag vet att det har påverkat mig? Det har jag inte tänkt på. Mer 

ödmjuk, givit mig en erfarenhet av hur en situation i livet kan göra att jag blir så fokuserad 

att fullständigt överleva den situationen och få med mina kära i det.” 

”Fredrik, 50 år”: ”Idag är jag nog mer som jag var i mina tankar som när jag var barn. Jag 

har fått tillbaka mina grundvärderingar och grundattityder som jag hade i 8-9 års ålder. 

Efter terapin har jag hittat tillbaka till mig själv. Trygget i mig själv, mitt egenvärde. Om jag 

inte gått i terapi hade jag nog inte levt idag, supit ihjäl mig eller tagit livet av mig.” 

”Gunnel, 61 år”: ”Jag vet inte, jag kanske inte hade varit hönsmamma, ska någon av mina 

barn göra något måste de ringa mig när de är tillbaka, dottern ska ut med hästen t.ex. Om 

dottern inte svarar i telefonen så förstorar jag händelsen och ser ett scenario, med barn som 

vaknar utan sin mamma. Dottern ringde från sonens telefon. Telefoner som inte fungerar gör 

mig tokig. Min syster är lugnare, jag är rädd och nervös, jag kanske inte hade varit det. 

Saknaden finns hela tiden efter pappa dotter relationen.” 

”Agnetha, 41 år”: ”Väldigt många jobbiga aha upplevelser om hur jag är och varför jag gör 

saker som inte är så smickrande. I stället för att ta ställning för sig själv. En sak att ställa upp 

för folk en annan sak att göra som andra vill. Påverkat jobbet när det kom ut att jag hade en 

depression, kollegor en del har tyckte en massa saker, det gynnar inte mig att fundera på 

sånt.”  
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Sammanfattning: Alla som vi har intervjuat, har påverkats av den eller de traumatiska 

händelser de varit med om. Det har funnits både positiv och negativ påverkan på personerna.  

Några har farit väldigt illa av det som de varit med om, alla har inte känslomässigt tagit sig ur 

det som upplevts medan andra har gjort det. De som känslomässigt har tagit sig igenom det 

som upplevts har tagit lärdom av det och ser på saker med andra ögon än tidigare. Flera 

uppger att självkänslan har stärkts av det som genomlevts. 

-Hur lång tid tog det dig att bearbeta detta? 

”Pelle, 42 år”, ”Påverkat länge i livet, vad har folk tyckt bakom min rygg, det kanske har tagit 

20 år.” 

”Sven, 71 år”: ”I princip fyra år innan jag förstod att den som mådde mest dåligt var jag.” 

”Patricia, 45 år”: ”Akuta fasen ett år, bearbetar fortfarande. Klart med bearbetning då gråter 

man inte, där är jag inte ännu. Mer distans efter ett år.” 

”Fredrik, 50 år”: ”Beror på hur man ser det, bearbeta började när jag fyllde 15, utifrån 

händelserna varierande resultat fram till terapin. 1992-2008 drev jag ett stort företag med 20 

anställda. Allt har varit en karusell. Bearbetningen mellan 2008-2009, krävde en total 

omorganisation av mitt liv. Jag la ner allt det året. Var du sjukskriven då? -Ja.” 

”Agnetha, 41 år”: ”ca 1,5 år.” 

Sammanfattning: Tiden för att bearbeta det som våra intervjupersoner varit med om har 

skiftat. Några har bearbetat kortare tid än vad andra har gjort. Några bearbetar fortfarande. 

”Gunnel” har inte svarat på frågan då hon inte har bearbetat händelserna ännu. 
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-Lever du med händelsen inom dig fortfarande? På vilket sätt? 

”Liza, 40 år”: ”Nej de är nedtryckta, jag tänker inte på dem på det sättet, Kommer stick 

påminnelser ibland. Men det är inte samma sak som att leva med dem hela tiden.” 

”Gunnel, 61 år”: ”Tänker på det hela tiden, när jag lägger mig på kvällen, kan fortfarande 

gråta över att min bror är borta och att jag aldrig fått ha en pappa. Tänk om jag ska ta 

kontakt med en psykolog, jag är sjukpensionär. Har fyllt i papper hos försäkringskassan. 

Enligt handläggaren såg hon i pappren att jag var deprimerad, men hon höll inte med om 

det.”  

Sammanfattning: Av sju personer är det två personer som svarat på frågan, om de lever med 

händelsen inom sig fortfarande. En av dem gör det ibland, medan den andra personen gör det 

hela tiden. De andra fem har bearbetat händelserna så pass att de inte tänker på dem längre. 

”Gunnel” berättade, att handläggaren på försäkringskassan såg i pappren, att ”Gunnel” var 

deprimerad, men att hon inte höll med om det. En handläggare på försäkringskassan får inte 

göra den bedömningen, det får endast en legitimerad läkare eller en legitimerad psykolog göra 

genom att ställa diagnos. ”Gunnel” funderar på om hon ska ta kontakt med en psykolog. 

-Anser du dig må bra nu? 

”Pelle, 42 år”, ”Jajjemen, det känns bra.” 

”Liza, 40 år”: ”Nej det gör jag inte, men däremot eftersom jag varit nere på botten i det 

svarta och vänt så kan jag känna att livet kunde vara mycket värre än det är just nu. 

”Sven, 71 år”: ”Jaa, jag mår bra, jag njuter av livet. Jag bor bra, naturen är nära, skog.” 

”Patricia, 45 år”: ”Ja.” 

”Fredrik, 50 år”: ”Ja, så bra som jag mår nu har jag inte mått i hela mitt liv.” 



[28] 
VAD GÖR ATT MÄNNISKOR HANTERAR TRAUMATISKA HÄNDELSER OLIKA? 

 

”Gunnel, 61 år”: ”Nej.” 

”Agnetha, 41 år”: ”Ja, jag har bra och dåliga dagar. Det finns inget som heter jag mår bra 

nu, det gäller att hitta en balans för mig. Jobbar full tid igen, helt sjukskriven tre månader, 

sen upptrappning, 25,50,75, 100 %. Kuratorn på kliniken, tror depressionen funnits en längre 

tid, kanske från uppbrottet med barnens far.” 

Sammanfattning: Två personer uppger att de inte mår bra medan övriga fem personer 

uppger att de mår bra, de flesta uppfattar sig mycket välmående. 

-Har du fått någon hjälp att hantera händelsen?  

”Pelle, 42 år”: ”-Professionell hjälp pga. separationen har hjälpt men inte specifikt för det 

här. Vem anförtrodde du dig till, om du inte kunde anförtro dig till din mamma? Ingen tror 

jag, det fanns ingen. -Letade du efter någon, eller låg det i din natur att dölja? Har berättat 

som vuxen, i min familj är man tålig. Min förra partner släppte jag inte in. Körde skiten ur 

relationen, jobbade. Nu har jag bestämt att i den här relationen ska jag prata.” 

”Liza, 40 år”: ”Kunde inte hantera, behövde bara trycka undan utifrån övergreppen, 

destruktivt leverne, jag inte viktig, sex med vem som helst, vartefter delvis efter terapier, men 

allt är inte bearbetat. Efter mammas bortgång, ännu destruktivare, stor alkoholkonsumtion 

utökades med droger. Blev du alkoholist? Ja, det kan man lugnt säga. Beroende av metadon, 

en medicin som används som drog, överdoserade med flit, självmordsförsök som upptäcktes 

och avbröts av andra personer. Metadon – medicin som skrivs ut för knarkare för att inte ta 

heroin. Jag tycker metadon skall observeras om den skall användas som medicin. Jag fick tag 

på metadonet via min sons pappa, som hade fått det utskrivet som medicin. Jag stal det och 

blandade upp det med vatten för att det inte skulle märkas.” 
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”Sven, 71 år”: ”Ja, det har jag fått, när jag började förstå att jag behövde hjälp. Först ville 

jag inte släppa in folk. Har du gått hos terapeut? – ja beteendevetare på jobbet, då tog jag 

beslutet, jag bestämde mig att göra något.” 

”Patricia, 45 år”: ”Vänner.” 

”Fredrik, 50 år”: ”KBT, vad gjorde vännerna under alla åren? Folk vet egentligen inte hur 

man mår, fasader visas upp. Två personer klev fram, den ena räddade livet på mig, den andra 

fick mig att söka behandling. Jag hade aldrig kunnat jobba som jag gjorde utan folk runt 

omkring mig, har jag förstått idag. 2008-2009, KBT två ggr i veckan ½ år, 1 ggr v ½ år.” 

”Gunnel, 61 år”: ”Nej det har jag inte.” 

”Agnetha, 41 år”: ”Kurator på vårdcentral, och på ätstörningsklinik.” 

Sammanfattning: ”Gunnel” har inte fått någon hjälp att bearbeta och hantera händelserna 

som upplevts. Hon lever fortfarande med händelserna inom sig. ”Liza” svarar att hon inte 

kunnat hantera händelserna men har tidigare svarat att hon delvis bearbetat med professionell 

hjälp. Övriga som intervjuats har fått hjälp. Både professionell hjälp och hjälp av vänner är 

det som kommer fram i svaren. 

-Finns det fler saker som har hjälpt dig hantera den traumatiska händelsen du varit 

med om? 

”Pelle, 42 år”: ”Tiden, livet, går det bra hanterar man det bra, går det inte bra är det svårare 

att hantera. Om man tio år senare vill stämma skolan för det som hänt, har det inte gått bra i 

livet.” 

”Liza, 40 år”: ”Medicin, det mesta har nog hänt i mitt huvud, inga djur, mannen är allergiskt. 

17-18 årsåldern hade vi djur, då hade jag en häst, det var nog en hjälp. På vilket sätt tror du 
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det var en hjälp?  Det hjälper att vara nära något levande som man älskar, man kan prata 

utan att få svar, när jag var liten hade vi hund som låg i sängen, och jag tog på promenader, 

hunden fick följa med när jag rymde som liten. Inga djur förutom katt i vuxen ålder.” 

”Sven, 71 år”: ”Ja, folk i kring mig, min tro har varit en hjälp, besviken på folket men tron 

har hjälpt, hunden har varit min medicin.” 

”Patricia, 45 år”: ”Gick i skogen, processade. Hur mycket har de andra hundarna betytt? 

 -Jättemycket.” 

”Fredrik, 50 år”: ”KBT viktig, slutade med alkohol, förändrade livssituationen. Tidigare, 

krökade, jobbade och tränade, på elitnivå.” 

”Gunnel, 61 år”: ”Jag har fått en bra familj eftersom jag har växt upp i en konstig familj, en 

snäll man och jag har kunnat ge mina barn det de behövt. Jag är för mycket att ställa upp på 

barn och barnbarn. Äldsta dotterns barn två dygn, jag är trött. Hon har varit sjuk, kan hon 

vara hos dagis, jag stålsatte mig för att säga att de borde vara hemma. Det känns som hon 

utnyttjar mig. Jag säger oftast ja fast jag inte orkar. Jag är sjukpensionär, tror de att jag är 

hemma för att det är kul. Min kropp är slut. Förut syntes det på mina armar då förstod de att 

jag hade ont. Men nu syns det inte längre. Svårt med gränsdragning, jag skulle behöva prata 

med någon för att jag ska lära mig att mina barn ska klara sig utan dem, för att jag ska tycka 

att jag ska vara en perfekt mamma. När jag har bokat något kan jag säga nej, jag ändrar inte 

för att hjälpa dem. Nödlögn för att det är svårt att säga nej.” Vår bedömning är: att Gunnel 

inte har hanterat händelserna alls. Hennes försök att finnas för sina egna barn som 

kompensation för sin uppväxt, gör det svårt med gränssättning och det mår hon dåligt av. 

”Agnetha, 41 år”: ”Det har hjälpt att jag jobbar inom psykiatrin, jag har gjort insatsplaner 

för mig själv. Jag har satt upp mål för mig själv, en konstruktiv sak per dag, t.ex. att diska. En 



[31] 
VAD GÖR ATT MÄNNISKOR HANTERAR TRAUMATISKA HÄNDELSER OLIKA? 

 

kreativ sak per dag, ex köpa en blomma, en sak per dag som gjorde mig glad, det var 

svårast.”  

Sammanfattning: Människor, djur, natur, mediciner, tro, egen insikt och yrkeskunskap har 

haft betydelse, för hur de personer vi intervjuat har hanterat den eller de traumatiska händelser 

de varit med om. 

- Finns det saker som påverkat dig att hantera händelsen sämre än du önskat du gjort?  

”Pelle, 42 år”: ”Önskar att man varit lika intelligent då som nu då hade det varit lättare att 

ordna. Valt andra vägar i livet. Börjat plugga tidigare.” 

”Liza, 40 år”: ”Ja, eftersom jag är uppväxt med alkoholister hade jag lätt att ta till alkoholen 

för att döva känslorna, man mår bättre i stunden.” 

”Sven, 71 år”: ”Det som gjorde det värre var att dottern samtidigt hade sitt problem. Jag 

kände mig sviken av övriga kompisar, det påverkade att jag inte kom ur det så snabbt, jag 

kände mig ensam, jag inbillade mig att kompisarna i församlingen skulle varit en hjälp men 

det var de inte.” 

”Patricia, 45 år”: ”Det var otydligt, det hade det inte blivit om jag fått veta tydligare vad det 

handlat om.” 

”Fredrik, 50 år”: ”Nej, märkligt. Varför märkligt? Om jag inte hade haft den resan jag haft, 

hade jag inte varit där jag är idag. Resan har format mig till den jag är. Fick jag göra om 

mitt liv, skulle jag nog vilja göra om det på samma sätt.” 

”Gunnel, 61 år”: ”Vet inte, det är väl att jag inte gick till min bror på lasarettet, då kanske jag 

hade tagit hans död på ett annat sätt. I många år har jag drömt om att jag letat efter honom i 

sjukhuskulvertarna. Jag kommer vilse, det tar stopp. Jag har inte varit där sedan dess.” 
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”Agnetha, 41 år”: ”Fortfarande människor som lägger sig i, och har åsikter, familjen har inte 

stöttat som de kanske skulle, det här får du inte gå ut med. Min bror har ringt och varit som 

vanligt. Förvånande att folk har så mycket åsikter. Bättre att de bryr sig när det är 

allvarligt.” 

Sammanfattning: Alla utom ”Fredrik” uppfattar att det finns saker som påverkat hur de 

hanterat vad de varit med om sämre än de behövt göra. Det är både deras eget och andras 

agerande som kunde varit annorlunda för att hanteringen skulle varit bättre än den varit. 

- Har du utvecklat depression eller PTSD efter den eller de traumatiska händelserna du 

varit med om? 

”Pelle, 42 år”: ”Nej inte av den anledningen, vanlig vårnedgång, olika perioder när man mår 

mer eller mindre bra. Situationer när jag inte kan bestämma själv – nedgång. När jag kan 

bestämma själv påverkar positivt.” 

”Liza, 40 år”: ”Depression fram och tillbaka sedan 20 årsåldern det jag kommer ihåg. Lite 

mer åt det manodepressiva hållet, allt eller inget.” 

”Sven, 71 år”: ”Jag var nog deprimerad ett tag efter händelsen tror jag. Om jag inte hade 

varit på de här föredragen på jobbet vet jag inte var jag hade hamnat, för då mådde jag långt 

ifrån bra. Levde nästan dubbelliv ett tag, chef driva en verksamhet, hålla masken, kväll 

hemma deppig, ensam.” 

”Patricia, 45 år”: ”Nej, inget som har med det att göra, ibland är det tyngre perioder i livet, 

för alla.” 

”Fredrik, 50 år”: ”Jag var ett kronvrak från sonen dog 1996 till 2008 när jag fick hjälp, då 

upptäcktes depression och PTSD.  Frisk nu men har mina dippar, byggt en grund jag står 
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stadigt på även när det blåser, verktyg som gör att jag slipper falla för djupt. Allt är 

hanterbart idag, jag kan tillåta mig vara låg när jag är låg, glad när jag är glad. Acceptera 

mig som jag är.” 

”Gunnel, 61 år”: ”Depression har jag haft.” 

”Agnetha, 41 år”: ”Depression och ätstörningar.” 

Sammanfattning: Några av de personer som deltagit i vår intervju har utvecklat och 

diagnostiserats för depression och en person har även diagnostiserats för PTSD. Några har 

haft depressiva symptom och har det ibland i perioder men anser att de flesta människor har 

det. Utöver depression och PTSD har även diagnosen ätstörning getts till en person. 

- Fyller sociala medier, exempelvis Facebook , någon slags funktion för dig om du har 

varit med om något som är svårt och jobbigt att hantera? 

”Pelle, 42 år”: ”Nej, väldigt sällan, man väljer sina ord där. Fasaden är tydlig, ett modernt 

sätt att visa den fina sidan. En del klarar inte det, en del visar upp mer – starkt. Personligen 

gör jag inte det. Skriver om positiva saker.” 

”Liza, 40 år”: ”Det fyller ut tiden, skratt, distraktion. Fyller en otrolig social funktion, man 

träffar folk.” 

”Sven, 71 år”: ”Jobbiga saker ventilerar jag inte på Facebook men gärna positiva. Facebook 

är ett bra media annars, många möjligheter.” 

”Patricia, 45 år”: ”Jag känner en styrka i hjärtan och styrkekramar och får en känsla att 

någon bryr sig om mig just nu. Att människor menar det som de skriver.” 

”Fredrik, 50 år”: ”Nej, Facebook, jag har ett speciellt förhållande till Facebook, jag försöker 

inte visa för mycket, inte som klagomur. Använder den som uppmuntran, positiv. Har ett antal 
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personer på Facebook som jag är stödperson till, mina statusar skall uppmuntra dessa 

personer. Statusarna är genomtänkta när jag skriver dem.” 

”Gunnel, 61 år”: ”Ja, kommunikation, min tvillingbror och jag är tajta, min bror och jag 

utanför familjen tillsammans, hans familj och jag, det är min familj sen mamma gick bort, det 

är min riktiga familj. Jag har kontakt med hans barn på Facebook, det hade jag kanske inte 

haft utan Facebook. Vi snackar med varandra.” 

”Agnetha, 41 år”: ”När jag mådde som sämst var jag inte ute på Facebook, det fanns inget att 

berätta. Sen när jag var tillbaka, upptäckt att jag varit saknad. Peppande. Personer varit 

stöttande t.ex. på mail som bor på andra sidan jordklotet.” 

Sammanfattning: Sociala medier, som Facebook, fyller för en del personer, en viktig 

funktion när de upplevt något som är svårt och jobbigt att hantera. Medan andra tänker sig för 

och inte ventilerar negativa saker öppet, utan visar en positiv sida utåt. 

Bedömning av personerna som intervjuats:  

”Pelle” har en positiv livsinställning. Han har påverkats, av det han varit med om men har 

med tidens gång, livserfarenheter och terapi bearbetat och gått vidare i livet efter de 

traumatiska händelser han varit med om. Han anser sig själv må bra och vår bedömning är att 

det stämmer. 

”Liza” har en i grunden negativ livsinställning men försöker att vara positiv. Hon är 

påverkad, av de allvarliga traumatiska händelser hon varit med om och har fått diagnos på 

depression. Delvis har hon lyckats bearbeta det hon varit med om men bearbetningen är ej 

färdig. Vår bedömning är att det finns ett stort behov av att bearbeta det som upplevts för att 

kunna gå vidare i livet. Hon anser sig själv inte må bra och vår bedömning är att det stämmer. 
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”Sven” har en positiv livsinställning. Han har påverkats av det han varit med om, han har 

egen insikt om att han har påverkats och använder det till sin fördel. Med motivation, hjälp av 

hunden och terapi har han bearbetat det han varit med om och gått vidare i livet. Han anser sig 

må bra och vår bedömning är att det stämmer. 

”Patricia” har en mycket positiv livsinställning. Hon är påverkad av det hon varit med om 

och hon är medveten om det. Delvis har bearbetning gjorts och den pågår fortfarande. Stöd av 

vänner, hundar och naturen ihop med sin positiva livsinställning är av betydelse för hur hon 

gått vidare i livet efter det som upplevts. Hon anser sig må bra nu och vår bedömning är att 

det stämmer. 

”Fredrik” har haft en i grunden negativ livsinställning och han är medveten om det. Han har 

förändrat livsinställning från att vara negativ till att bli mer positiv. Han har påverkats av de 

svåra traumatiska händelserna han varit med om. Diagnos på depression och PTSD. Med 

hjälp av KBT och en förändring av livssituationen, har han väl bearbetat det som upplevts och 

gått vidare i livet. Han anser sig må mycket bra nu och vår bedömning är att det stämmer. 

”Gunnel” har en negativ livsinställning men är själv omedveten om det. Hon är mycket 

påverkad av det hon varit med om och har inte alls bearbetat det som hänt trots att det har gått 

sextio år. Hon har fått diagnos på depression. Enligt vår bedömning finns ett stort behov av att 

bearbeta händelserna som upplevts . Att få hjälp att hitta strategier för sitt eget välmående för 

att kunna gå vidare i livet behövs också. Hon anser sig inte må bra och vår bedömning är att 

det stämmer och att hon far illa av att ej ha bearbetat det hon har upplevt. 

”Agneta” har en negativ livsinställning men är medveten om det och arbetar med att ha en 

positiv inställning. Hon har påverkats av det hon varit med om. Diagnos på depression och 

ätstörning.  Bearbetning har gjorts med hjälp av terapeut. Hon har hjälp av sin yrkeserfarenhet 
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för att hitta goda strategier för sig själv. Motivationen att ta hand om sig själv, för att kunna ta 

hand om barnen är en strategi med positiv effekt för tillfrisknandet. Hon anser sig delvis må 

bra och vår bedömning är att hon arbetar med måendet för att kunna må bra. Ett fortsatt behov 

av stöd av terapeut finns enligt vår bedömning, då det annars finns risk för tillbakagång i 

tillfrisknandet. 

Det som framkommit vid våra intervjuer är: 

De personer vi mött har varit med om olika traumatiska händelser, varav en del liknar 

varandra.  

 Några av personerna vi intervjuat har haft stor hjälp av att vistas ute i naturen 

tillsammans med sina hundar. Hundarna har varit ett stort stöd mentalt och en god vän 

som lyssnat när de mått dåligt. 

 Fler starka skyddsfaktorer tillsammans är bättre än få eller svaga skyddsfaktorer. 

 Skyddsfaktorer är av betydelse för att vi ska kunna hantera traumatiska händelser. 

 En persons livsinställning har betydelse för hur de traumatiska händelser som upplevts 

hanteras. Personer med positiv livsinställning har lättare att inse att något måste göras 

för att förändra sin situation. De har lättare att hitta de skyddsfaktorer som kan hjälpa 

dem att gå vidare med bearbetning. 

  Utbildning och erfarenhet inom det beteendevetenskapliga området har vi också 

uppmärksammat har en viktig betydelse. 

 Det som är gemensamt för alla personer vi intervjuade är att de oavsett typ av trauma, 

har blivit påverkade av det de varit med om. Både ur positiva och negativa synvinklar.   
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 Det finns inga generella lösningar som passar alla människor i hur de hanterar de 

traumatiska händelser de varit med om. 

 Individuella lösningar måste göras för att passa personen som skall hantera den 

traumatiska händelsen som upplevts. Det finns däremot skyddsfaktorer som har en 

positiv effekt för många. 

 Alla personer har behov av skyddsfaktorer oavsett vilken livsinställning de har. De 

personer som har en positiv livsinställning, i kombination med att de fått professionell 

hjälp av någon, har bearbetat de traumatiska händelser de varit med om bättre än 

personer som har en negativ livsinställning, eller inte fått professionell hjälp.  

 En positiv livsinställning är en starkare skyddsfaktor än vad en negativ livsinställning 

är. 

 Personerna som har utvecklat depressiva symptom utifrån det de varit med om, har 

gjort det före den hjälp de fått. De personer som har tagit sig ur, eller är på väg att ta 

sig ur de depressiva symptomen, har gjort det först efter att de har fått professionell 

hjälp. Personerna som har fått behandling professionellt har bearbetat de händelser de 

varit med om bättre än de som inte har fått hjälp med bearbetning.   

 Tiden i sig har ingen funktion, för om den traumatiska händelsen som upplevts har 

bearbetats alls. Om bearbetning görs, har tiden som går betydelse. 

 De skyddsfaktorer som lättast kan hjälpa en människa att hantera traumatiska 

händelser är, positiv livsinställning, terapi och ett positivt socialt stöd. Ytterligare 

skyddsfaktorer kan ha individuell betydelse. 
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 De personer som är kvar i sina depressioner, eller fortfarande har depressiva symptom, 

är de som inte alls har bearbetat de händelser de varit med om eller de som fortfarande 

går i behandling där bearbetning pågår. 

 Sociala medier, t.ex. Facebook, har visat sig ha viss betydelse. Det som avgör, är hur 

personen väljer att använda sig av mediet.  

 Traumatiska händelser går ej att jämföra, personer upplever saker på olika sätt. 

Däremot finns det traumatiska händelser som har större påverkan på en persons 

integritet än vad andra händelser har. Hanteringen kan ta olika lång tid beroende på 

vad som upplevts och vilken hjälp som erbjudits. 

 Flera av de personer vi intervjuade, menar att det var först när de bestämde sig för att 

själva göra något åt sin situation, som det började ske en förändring.  

 Personer, som varit med om fler traumatiska händelser i livet, har en annan 

uppfattning om vad traumatiska händelser är. Människors referensbild förändras när 

de varit med om fler och för dem allvarligare händelser. Det ”Liza” varit med om 

bekräftar detta. 

Diskussion 

Människor är individer med olika sätt att hantera det som upplevs. För att hantera de 

traumatiska upplevelser vi är med om har det en betydelse om vi har en positiv livsinställning 

i stället för en negativ. Personer med en positiv livsinställning har lättare att hitta redskap för 

att göra något åt sin situation. De skyddsfaktorer som finns att tillgå har också betydelse, fler 

skyddande faktorer tillsammans har betydande effekt för läkning efter de traumatiska 

händelser som upplevts. Det är inte typen av skyddsfaktorer i sig eller antalet som spelar roll, 



[39] 
VAD GÖR ATT MÄNNISKOR HANTERAR TRAUMATISKA HÄNDELSER OLIKA? 

 

utan det faktum att det finns skyddsfaktorer som gör att vi bättre kan hantera traumatiska 

händelser.  En del behöver någon att prata med för att må bättre, andra upplever att de mår 

bättre om de är i närheten av djur.  Vistelse i naturen har en effekt på personers välmående. 

Naturen i kombination med djur och motion har positiv betydelse. Det är skyddsfaktorer som 

förstärker effekten positivt av varandra.   

 Socialt stöd, om det är av positivt slag, har en god effekt för hantering av de 

händelser personer varit med om, medan ett negativt socialt stöd inte fungerar väl. Sociala 

medier som t.ex. Facebook, har för en del personer en betydelse när de skall hantera de 

händelser de varit med om. Det som är avgörande för det, är hur de väljer att använda sig av 

sociala medier.  Sociala medier kan förstärka skyddsfaktorn, socialt stöd, på både ett negativt 

eller ett positivt sätt.   

 Generella lösningar som passar alla människor finns inte. Individuella lösningar 

måste hittas som passar varje individ. Däremot finns det gemensamma skyddsfaktorer som 

har en positiv effekt för människor och är av stor vikt för enskilda individer. Det är att ha en 

positiv livsinställning, att få professionell hjälp att bearbeta de händelser som upplevts och att 

ha ett positivt socialt stöd. Personer med en positiv livsinställning har dock lättare att ta till sig 

de skyddsfaktorer som finns tillgängliga, att förstå sina egna behov av skyddande faktorer.  

 De personer vi intervjuat som inte gått vidare efter den eller de traumatiska 

händelser de varit med om har utvecklat strategier för att överleva. Känslor trängs undan för 

en del, andra fokuserar känslorna på något specifikt i stället. En del personer utvecklar 

jargonger, tuff attityd gentemot andra. De som inte tycker lika i frågor som personen själv, är 

inte värda något. Motivation och insikt styr när människor är redo att ta tag i sina problem, en 

del personer gör det snabbare än andra, en del gör det aldrig. För människor som är en fara för 

sig själva behövs det mer än ett positivt socialt stöd för att de skall komma till insikt om att de 
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måste göra något åt sin situation, kanske en allvarlig händelse som ett självmordsförsök. Det 

går aldrig att tvinga någon att gå till en terapeut för att få hjälp men ibland är det i princip det 

som måste till för att människor skall inse att de behöver hjälp. En positiv livsinställning är en 

stor faktor för, hur personer hanterar de traumatiska upplevelser de är med om. Det 

tillsammans med ytterligare skyddande faktorer är det som avgör hur en människa överlever. 

  När känslor är obearbetade inom oss har vi svårt att känslomässigt engagera oss 

i andra människor. Relationer till andra, kärleksrelationer, relationer till våra barn, kan bli 

svåra och ibland helt omöjliga. Ju mer händelser någon upplevt som är obearbetade, där 

känslorna stängts av för att överleva, är de som påverkas mest negativt. Vi tycker oss se hos 

”Gunnel” att obearbetade händelser utöver depression har visat sig med kroppsliga symptom 

(hon är förtidspensionerad med en utsliten kropp), det är något vi valt att inte undersöka 

vidare, då det inte är vår huvudsakliga inriktning i denna studie. 

 För ”Fredrik” har KBT haft en betydande effekt för tillfrisknandet. 

Terapiformen har haft den effekten att den negativa livsinställningen förändrats i positiv 

riktning. Trots svåra traumatiska händelser både i barndomen och i vuxenlivet, med 

diagnoserna depression och PTSD som följd. Livsinställningen kan förändras om personen 

har en vilja till förändring. KBT är en väg att göra förändringen på. Fler av de personerna som 

intervjuats, har en negativ livsinställning och skulle kunna förändra den med rätt hjälp.

 Vid slutet av intervjun med ”Patricia” sa hon något tänkvärt: ”Personer som inte 

ger upp tar sig vidare i livet, personer som inte tar sig vidare har gett upp. Det handlar om 

att ta ansvar, att förstå att man har ett val. Så länge en person har ett val, kan den inte bli 

utnyttjad. Det finns tre sätt att göra något åt sin situation – hantera, lämna eller acceptera.” 

Det stämmer väl med det som framkommer i de intervjuer som gjorts och även i de fakta som 

gåtts igenom och tillsammans har det betydelse. 
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 Att aktivt bestämma sig för att göra något åt sin situation är steg ett, att 

bestämma sig för att förändra sin negativa livsinställning till en positivare är steg två, på 

vägen till välmående. Steg tre är att söka professionell hjälp, att bestämma sig för att ta emot 

hjälpen är steg fyra. Slutligen är steg fem att jobba med och kvarhålla det man fått lära sig. 

 En förklaring till de resultat som framkommit kan vara att, personerna som 

intervjuades hade i och med den första informationen som gavs, vetskap om att det var 

traumatiska händelser intervjun handlade om. De hade möjlighet att förbereda sig och tänka ut 

vad de ville prata om och vilka traumatiska händelser de ville berätta om för oss. De frågor 

som skulle ställas hade de däremot ingen aning om i förväg. Frågorna vi ställde skiljde sig åt 

från det som några av personerna som intervjuades trodde skulle komma. Spontan 

information om det som upplevts kom också fram, utöver det som vi ställde frågor om.  

 Människor har behov av ett positivt socialt stöd, det kan vara av olika typ. 

Familj, vänner, attityd, utbildning, natur och husdjur. Livsinställningen har betydelse, när den 

är positiv har människor lättare att hitta lösningar, bearbeta och ta emot hjälp. Det går att 

förändra livsinställningen med hjälp av rätt terapiform. 

 Vår studie skiljer sig från de forskningsrapporter vi läst, genom att vi har 

undersökt om flera skyddsfaktorer tillsammans har betydelse. Ingen forskningsrapport har 

hittats som undersöker skyddsfaktorer på ett liknande sätt. Forskningsrapporter som 

undersöker olika typer av skyddsfaktorer har hittats och vi har kopplat samman dem i vår 

studie. 

 Det som framkommit i intervjuerna, är att diagnosen ätstörning getts till en av 

personerna. Det är en diagnos utöver de förväntade diagnoserna depression och PTSD. Några 

av de personer som intervjuats har inte fått professionell hjälp att bearbeta sina upplevda 
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trauman. Om de får professionell hjälp är vår bedömning att fler kan få diagnos på PTSD. 

Idrott, har en positiv påverkan vid hantering av traumatiska händelser vilket har framkommit i 

intervjuerna. Det är däremot inget som tagits upp i större utsträckning i de forskningsrapporter 

som lästs. Den skyddsfaktorn var något som vi inte räknat med i våra resultat. 

 Intervjuerna hade kunnat göras djupare och mer ingående, med ännu mer 

specifikt riktade följdfrågor utifrån de traumatiska händelser som framkom att våra 

intervjupersoner varit med om. En uppföljande intervju hade kunnat ge ytterligare information 

och svar. Varje intervju gjordes i avslappnad tillvaro, varje specifikt möte upplevdes som 

trevligt av alla inblandade, trots de känsliga ämnen som berördes. Vi har upplevt att de som 

intervjuats har haft ett stort förtroende för oss som intervjupersoner. Det har haft en positiv 

påverkan på resultatet, mycket har framkommit spontant utöver de frågor som ställts. 

 Våra resultat bekräftar det vi trodde skulle ha betydelse. Det framkommer 

tydligt att skyddande faktorer är så mycket mer än vad som kan uppfattas. Vikten av att ha en 

positiv livsinställning och att bearbeta det som upplevts har däremot en mycket större 

betydelse än vi trodde.  

Vad är det som gör att människor hanterar traumatiska händelser olika? 

En nalle, ett husdjur eller någon att krama, det som gör oss trygga, hjälper oss att hantera 

svåra saker bättre. En kunskap, profession eller en stark tro, en positiv eller negativ attityd är 

saker som påverkar hur vi hanterar jobbiga saker vi möter i livet. 
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