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Förord  

Intresset för uppsats ämnet väcktes under socionom utbildningen. Vi genomförde en 

forskningsöversikt om krigsdrabbade personers psykiska hälsa. Det skapade ett ytterligare 

engagemang, vilket resulterade i en fördjupning i ämnet och skrivandet av denna uppsats.   Vi 

var intresserad av att genomföra en kvalitativ forskning där krigsdrabbade personers unika 

erfarenheter var i fokus. Materialet i studien bygger på sju individers erfarenhet av 

bombattacken i staden Halabja. Vi vill rikta ett stort tack till de sju respondenter som 

helhjärtat ställt upp och delat med sig av sina erfarenheter. Utan er medverkan hade det inte 

varit möjligt att genomföra studien. Ytterligare tack vill vi rikta till vår handledare för allt stöd 

under hela uppsatsprocessen. Slutligen vill vi tacka er alla som har bidragit med material, 

synpunkter, engagemang och uppmuntran kring uppsatsen. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Många människor i världen lever i en vardag där det råder ständiga konflikter i form av krig, 

folkmord, politiska motsättningar eller diktatorstyre. Många lever därmed under 

omständigheter där demokrati och mänskliga rättigheter inte råder. Individer som exponeras 

för krig utsätts för både fysiska och mentala påfrestningar. Det kan innebära exponering för 

tortyr, våld, hot, död, bombattacker, tvångsförflyttningar, separationer från anhöriga och olika 

former av förlust. Konsekvenserna av krig medför att många människor tvingas fly till andra 

länder eller tvingas leva som flyktingar i sitt eget land. Inom socialt arbete blir kunskaper om 

människors krigserfarenheter betydelsefulla. Att förstå de olika faktorer som påverkar dessa 

individers liv och välbefinnande är centralt för ett bra bemötande.  

 

Krigsexponering och flyktingskap kan innebära ett trauma för individen. Problematiken är 

mångdimensionell. Individen har utsatts för omfattande påfrestningar i form av direkt 

livshotande situationer. Livshotet har varit både återkommande och varaktigt. Psykiska 

påfrestningar som kan följa efter flykten är exempelvis förlusten av nära anhöriga, hem, land, 

ägodelar, social position, identitet och nätverk. Psykiska krisreaktioner hos individen efter 

denna typ av erfarenheter anses vara en normal reaktion på en onormal händelse. Flera olika 

fasförskjutna sorgereaktioner kan uppstå i samband med att individen exponeras för flera 

traumatiska händelser. Akuta och långsiktiga insatser behövs för att människor inte ska 

drabbas av långvarig psykisk ohälsa (Michel m.fl., 2001). 

 

Vi som har skrivit denna uppsats har genom olika arbetslivserfarenheter kommit i kontakt 

med människor som exponerats för krig och flyktingskap. Genom dessa möten väcktes ett 

intresse för hur människor påverkas och hanterar sin traumatiska erfarenhet inte bara under ett 

akut skede, d.v.s. den första tiden efter krigsexponeringen utan även på längre sikt. En av 

uppsatsens författare har själv erfarit krig och flyktingskap vilket skapat ett intresse hos oss att 

specifikt undersöka individers erfarenheter av bombattackerna av hennes hemstad Halabja. 

Den andra författare till uppsatsen har under ett antal år, genom sitt arbete kommit i kontakt 

med människor som erfarit krig. Förförståelse och kunskap om ämnet har även skapats genom 

socionomprogrammets praktiska och teoretiska moment däribland kursen ”överlevare från 

trauma och övergrepp” samt praktikperiod på vuxenpsykiatri. Vi har även inhämtat kunskap 

om ämnet genom att utföra en forskningsöversikt med utgångspunkt i hur människor påverkas 
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av sina traumatiska krigsupplevelser. Utifrån ovannämnda erfarenheter har frågor väckts kring 

ämnet; Hur påverkas människors självuppfattning av traumatiska krigsupplevelser? På vilket 

sätt hanterar människor sin erfarenhet och vilka faktorer har betydelse för hanteringen? Hur 

upplever traumatiserade människor bemötandet från det svenska myndighetssystemet?  

 

För att möjliggöra en studie om hur människor påverkas av krig grundar sig denna uppsatts på 

sju individers berättelser om de kemiska bombattackerna som drabbade deras hemstad 

Halabja i Irak våren 1988. Ungefär 20 år har passerat sedan händelsen inträffade. Samtliga 

intervjupersoner är idag bosatta i Sverige. Uppsatsen syftar till att belysa deras erfarenhet av 

bombattacken, flykten från staden och slutligen livet i Sverige. Intentionen med uppsatsen är 

även att skapa förståelse för de krigsdrabbades traumatiska upplevelser och hur de på olika 

sätt har hanterat sin erfarenhet. 

 

1.2 Problemformulering 

Individer som har utsatts för krigssituationer kan bära på traumatiska upplevelser i varierande 

grad. Forskning visar att personer som har exponerats för krig kan utveckla omfattande 

psykisk ohälsa, framförallt i form av posttraumatisk stress syndrom (PTSD) (Johnson & 

Thompson, 2008). Begreppet PTSD innefattar symtom som individen kan drabbas av efter en 

påfrestande hotfull händelse där personen har upplevt försvarslöshet, förtvivlan och rädsla. 

Personen återupplever händelsen genom exempelvis drömmar och försöker undvika tankar, 

känslor och platser som påminner om händelsen. En överspändhet i form av exempelvis 

koncentrationssvårigheter, irritabilitet och sömnsvårigheter kan drabba individen (Dyregrov, 

2002). 

 

Avhandlingen ”Health, Migration, and Quality of life among Kurdish Immigrants in Sweden” 

(Taloyan, 2008) belyser att tidigare forskning visat försämrad livskvalitet, ohälsa och ökad 

dödlighet hos individer med invandrar bakgrund.  Forskning om den psykiska hälsan hos 

personer som emigrerat till Sverige från Mellanöstern är inte omfattande. En stor del av denna 

emigrantgrupp består av personer med kurdiskt påbrå. Avhandlingen visar att det är av stor 

betydelse att ta hänsyn till ett flertal skydds- och riskfaktorer hos personer med 

migrationsbakgrund. Faktorer som exempelvis om flykten har varit påtvingad eller frivillig är 

betydelsefull. Förståelsen för människors individuella erfarenheter och hur det påverkar 

individens psykiska hälsa är viktig kunskap i bemötandet av patienter inom exempelvis 

vården (Taloyan, 2008).  
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Studier om individers erfarenhet av bombattacken i Halabja är inte omfattande visar de 

sökningar efter vetenskapliga artiklar i databaser som har utförts inför arbetet med denna 

uppsatts. Därför är det viktigt att undersöka hur dessa människors välbefinnande har påverkats 

av bombattacken och den efterföljande flykten till Sverige; på vilket sätt personerna har 

hanterat erfarenheten kan ha påverkat individens liv på längre sikt. Individer med traumatiska 

krigserfarenheter kommer i kontakt med svenska myndigheter som exempelvis socialtjänsten. 

I yrkesrollen som socialarbetare blir det därmed viktigt att inhämta kunskap och skapa 

förståelse för krigsdrabbade människors livssituation för att kunna bemöta dem på ett adekvat 

sätt.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med sju personer med kurdiskt ursprung 

beskriva deras erfarenhet av bombattacken av Halabja. Syftet är även att förklara hur 

händelsen har påverkat dem och hur de hanterat erfarenheten. Avsikten med uppsatsen är 

dessutom att skapa en förståelse och utöka kunskapen om krigsexponerade personers 

erfarenheter. 

 

Frågeställningar: 

- Vilka traumatiska krigserfarenheter har respondenterna av bombattacken i Halabja? 

- Hur har erfarenheterna påverkat respondenternas självuppfattning? 

- Vilka copingstrategier har respondenterna vidtagit för att hantera och bearbeta sina 

krigserfarenheter? 

- Vad betyder den kollektiva identiteten för intervjupersonerna? 

- Hur har respondenterna blivit bemötta av de myndigheter de kommit i kontakt med? 
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1.4 Metod och material 

1.4.1 Kvalitativ forskning 

En kvalitativ ansats valdes för att på ett djupare sätt fånga individens egna synsätt och 

erfarenheter. Kvalitativ metod ger förutsättningar för att tolka, tänka och reflektera över 

mänskliga upplevelser och relationer (Kvale, 1997). Kvalitativ metod anses vara användbar 

och lämplig när forskare intresserar sig för att undersöka en företeelses karaktär och 

egenskap. Med hjälp av metoden kan kunskap införskaffas om respondenternas erfarenheter 

om krigsexponering och ge ökad insikt i deras livsvärld (Malterud, 1998; Larsson, 1986; 

Kvale, 1997). Den mänskliga upplevelsen av den egna livsvärlden är individuell och unik för 

varje person. Individen bildar sig en egen uppfattning om sin omvärld vilket skiljer sig från 

andras uppfattning om den.  Intervjupersonerna har genom en del öppna frågor berättat om 

bombattacken den 16 mars 1988. De har fått möjlighet att med egna ord beskriva sin 

erfarenhet av attacken.  Med hjälp av metoden har forskaren möjlighet att studerar en viss 

företeelse på nära håll, beskriva de undersökta personernas upplevelse utifrån deltagarnas 

utgångsläge och uppfattning om företeelsen (Bryman, 2002; Holme & Solvang, 1997).  

 

Den kvalitativa forsknings metoden anses vara mest lämpad för att kunna uppnå studiens syfte 

och frågeställningar.  Forskningsinriktningen speglar individen i sin kontext och utgår ifrån 

respondenternas subjektiva upplevelser (Kvale, 1997). Metodens intention är att fånga 

upplevelser, tolka, förklara och förstå. Fokus ligger på att förstå vad individens tankar handlar 

om. Det tydliggör både individens unika livssituation och den kontext individen samspelar 

med samt förklara förståelsen utifrån en gemensam mening (Olsson & Sörensen, 2001).  

 
1.4.2 Erfarenhet 

Studien fokuserar på sju respondenters individuella erfarenheter av traumatiska 

krigsupplevelser. Genom personliga skildringar åskådliggörs individens svårfångade 

erfarenhet vilket leder till att berättelsen får ett utmärkande drag. Eftersom intervjuaren inte 

har direkt tillgång till respondentens upplevda erfarenhet får berättelsen en viktig funktion, det 

möjliggör att ta del av individens personliga erfarenhet av krig. Genom det skapas en 

interaktion mellan intervjuaren och respondenten. Individens skildring av sin egen berättelse 

fungerar som en relevant informationskälla därför att den förmedlar insiktsfullt budskap. 

Respondenten får möjlighet att sätta sin upplevda erfarenhet i ett socialt sammanhang vilket 

bidra till att åhöraren kan identifiera sig med ämnet (Essed, 1991; Widerberg, 2002). 
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En del faktorer såsom kön, ålder, etnicitet och klass är betydelsefulla i framställningen av 

erfarenhet. Individen konstruerar sina erfarenheter utifrån sin position och den kontext de 

befinner sig i (Essed, 1991; Widerberg, 2002). I uppsatsen används framöver begreppet 

erfarenhet som upplevelse i framställningen av intervjupersonernas berättelse.  

  

1.4.3 Urval 

Ett strategiskt urval har gjorts, vilket innebär att intervjupersonerna valts ut utifrån medvetna 

urvalskriterier. Kriterierna har bestått av att respondenterna haft erfarenhet av bombattacken i 

Halabja. Sammanlagt sju personer bestående av fyra män och tre kvinnor har intervjuats. 

Samtliga var över 18 år vid händelsen. Respondenterna har rekommenderats via bekanta till 

en av författarna av studien. Fördelen med att intervjua sju personer var att materialet blev 

omfattande med flera unika beskrivningar av händelsen. Samtidigt bidrog det till att belysa 

gemensamma och individuella upplevelser av samma händelse.  

 

1.4.4 Tillvägagångssätt 

Sju intervjuer genomfördes under drygt en veckas tid. Intervjutillfällena varade mellan 1 till 

1½ timme. En del av intervjupersonerna var vana att bli intervjuade medan andra var ovana 

vid det. Respondenterna fick välja tid och plats för intervjun. Sex av respondenterna valde att 

bli intervjuad i sitt eget hem då de kände sig mest bekväma med det. En av intervjupersonerna 

valde att bli intervjuad utanför hemmet i ett grupprum på en högskola. Respondenterna fick 

bestämma själva huruvida de ville ta paus och hur ofta under intervjutillfället. Intervjuguiden 

(Bilaga 1) som användes bestod av halvstrukturerande intervjufrågor, vilket är en 

kombination av öppna och slutna frågor som utformas utifrån i förhand konstruerade 

frågeområden. Frågorna kompletterades med nya följdfrågor vid behov för att få ytterligare 

kunskap. Under intervjuns gång ställdes ibland kontrollfrågor i syfte att spegla personens 

beskrivning för att minska risken för missförstånd (Kvale, 1997). Inom den kvalitativa 

metoden har språket en betydande roll och är användbart för att beskriva individens inre 

livsvärld. Genom språket kan individen förmedla sin livssyn och förståelse av tillvaron och 

det förstärker tillhörigheten av en socialgemenskap. Människans förförståelse framstår genom 

hennes handlingar och språkbruk (Bryman, 2002; Olsson & Sörensen, 2001). Sex av 

intervjuerna utfördes på kurdiska då intervjupersonerna önskade uttrycka sina erfarenheter, 

tankar och känslor på sitt modersmål. En intervju genomfördes på svenska, respondenten 

övergick dock till kurdiska ibland då intervjupersonen inte förstod innebörden i frågan eller 
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när berättelsen var för känsloladdad. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av diktafon, 

därefter har inspelningarna transkriberats för vidare bearbetning. 

 

1.4.5 Bearbetning av intervjumaterial 

Studiens intervjumaterial bearbetades efter att alla intervjuer ägde rum. Intervjumaterialet 

lyssnades igenom ett flertal gånger, därefter transkriberades materialet för vidare bearbetning. 

Samtliga intervjuer studerades i sin helhet ett flertal gånger. Syftet med det var att skapa en 

korrekt uppfattning om innehållet och helheten men även för att kontrollera att översättningen 

var tillfredställande.  

 

Utskriftsmaterialet var omfattande med en del långa utläggningar därför gjordes en 

meningskoncentrering. Det innebär att korta ner meningarna och koncentrera innebörden i 

meningen men med färre ord. Till varje koncentrerad mening ställdes en fråga och vidare 

komprimerades hela berättelsen för att få en överblick över hela intervjun. Därefter gjordes en 

meningskategorisering där intervjumaterialet kodades i kategorier för att se hur ofta ett tema 

förekom och hur starkt det var. Nästa steg i analysen var att forma meningstolkningar för att 

åstadkomma en bredare och en mångdimensionell tolkning. De teoretiska utgångspunkterna i 

studien var användbara för en djupare tolkning av intervjumaterialet (Kvale, 1997).  

  

Tolkningsarbetet har handlat om att fånga individernas erfarenheter och genom det försöka 

uppnå en fördjupad förståelse av deras berättelse.  Meningen i berättelsen betraktas utifrån ett 

sammanhang, dess meningsfullhet träder fram i ljuset av relationen mellan delar och helhet i 

individens upplevelse. Tolkningen sker i en ständig process mellan berättelsen i sin helhet och 

dess olika biståndsdelar, utifrån det görs rimliga tolkningar (Olsson & Sörensen, 2001).  

 

1.4.6 Metodproblem 

Nästan samtliga intervjuer utfördes på kurdiska då intervjupersonerna uttryckte en tydlig 

önskan om att berätta på hemspråket. Dock skapade det även en del hinder, exempelvis kunde 

bara en av författarna delta i intervjuerna. Först efter att materialet översattes till svenska var 

det möjligt för båda författarna att ta del av hela intervjumaterialet. Vid översättningen 

förlorades en del nyanser i berättelserna vilket var ett ofrånkomligt faktum. Intervjuaren har 

personlig erfarenhet av händelsen vilket kan skapa svårigheter att distansera sig helt från 

händelsen. Det har beaktats under hela uppsatsprocessen genom att vara medveten om det 

faktum och samtala kring egna tankar och känslor med uppsatsens andra författare.   
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Syftet med det har varit att behålla distansen till ämnet och kunna ha ett personligt dock inte 

privat förhållningssätt till erfarenheterna.      

 

Det inträffade ibland att respondenterna blev mycket engagerad i sin berättelse vilket 

medförde att de kom ifrån ämnet och hamnade på sidospår. De ämnen som berördes var ändå 

intressanta, därför fick intervjupersonerna möjlighet att samtala kring dem. Det förekom 

under intervjutillfällena att respondenterna blev väldigt känslomässigt berörd på grund av de 

traumatiska händelserna som de har erfarit. Det störde samtalets kontinuitet något. 

Intervjuaren anpassade intervjuns tempo utifrån intervjupersonernas behov.  

 

1.4.7 Avgränsning 

Det valda ämnet omfattar flera angränsade områden. Det har inte varit möjligt att redogöra för 

dem inom ramen för denna uppsats därför har en del avgränsningar gjorts. Uppsatsen 

redovisar inte för barns, ungdomars och familjers erfarenheter av krig.  Fokus finns istället på 

den vuxna individen. På grund av arbetets tidsram har det inte varit möjligt att genomföra fler 

intervjuer. En ytterligare avgränsning är att uppsatsen inte fokuserar på migrationens olika 

dimensioner och dess påverkan på respondenternas självuppfattning. 

 

1.4.8 Etiska principer 

Under hela uppsatsprocessen har den etiska aspekten beaktats i enlighet med etiska principer 

inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning som antagits av vetenskapsrådet (HSFR). 

Intervjupersonerna har informerats både skriftligt och muntligt om syftet med uppsatsen. 

Respondenterna har fått information om att deras medverkan är frivillig, de har rätt att avbryta 

sitt deltagande när helst eller låta bli att besvara frågor som upplevs som exempelvis 

obekväma och känsliga. De har fått information om att personliga uppgifter kommer att 

hanteras konfidentiellt och att intervjun används endast för forskningsändamål. 

Respondenterna har fått fingerade namn i studien. Intervjumaterialet det vill säga 

anteckningar och bandupptagningarna raderas efter att uppsatsen är färdig skriven.  

 

1.4.9 Studiens validitet och reliabilitet 

Inom det samhällsvetenskapliga synsättet handlar validitet om att undersöka det som avses 

undersökas och att det samlade materialet är av relevans för problemställningen i studien. 

Validitet fungerar även som ett instrument för att granska studiens resultat och kvalitetssäkra 

undersökningens slutprodukt (Halvorsen, 1992;  Kvale, 1997).  
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Validitet har beaktats genom att utgå ifrån undersökningens syfte och frågeställningar samt att 

under hela studien återgå till stadierna tematisering, planering, intervjuer, utskrift, validering 

och rapportering (Kvale, 1997). Samtliga intervjuer har transkriberats på ett noggrant sätt. 

Tillförlitligheten har stärkts genom det som Bryman kallar för respondentvalidering.  Det har 

genomförts genom att intervjupersonerna fick ta del av hela intervjumaterialet. 

Respondenterna fick på så sätt möjlighet att tycka till om innehållet och rätta till eventuella 

missförstånd i samband med transkriberingen (Bryman, 2002). Validiteten i arbetet har stärkts 

ytterligare genom att låta en utomstående person som har kunskap om ämnet läsa hela arbetet 

och kommentera innehållet.   

 

Reliabilitet handlar om mätningsinstrumenten i studien och huruvida det ger pålitliga och 

stabila resultat (Halvorsen, 1992). Reliabiliteten har uppnåtts genom bland annat att testa 

intervjufrågorna på en person innan intervjuerna genomförts, det i syftet att kontrollera 

kvaliteten på intervjufrågorna och längden på intervjun. Vid varje intervjutillfälle har diktafon 

använts vilket gjort det möjligt att lyssna på intervjuerna vid ett flertal tillfällen. Det har höjt 

intervjumaterialets säkerhet och därmed tolkning och analys av arbetet.  

 

1.4.10 Disposition 

Uppsatsen består av fem kapitel.  Det första kapitlet utgör uppsatsens inledning vilket 

innefattar bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar och metod. Det efterföljs av 

kapitel två som kortfattat redogör för innebörden av begreppen trauma och post traumatisk 

stress syndrom (PTSD). Vidare redogörs för teorierna känslan av sammanhang (KASAM) och 

resiliens som utgår från ett salutogent perspektiv. Det tredje kapitlet omfattar en bakgrund till 

bombattackerna av Halabja bestående av en kort presentation av den kurdiska befolkningen i 

Mellanöstern och Sverige, vidare belyses även, anfal kampanjen och bombattacken av 

Halabja. Fjärde kapitlet behandlar studiens resultat vilket består av; en kort presentation av 

intervjupersonerna, deras upplevelse av händelsen, erfarenhet av tidigare trauma och specifika 

traumatiska minnen. Därefter beskrivs hur respondenterna har påverkats av händelsen, hur de 

hanterat erfarenheten och hur intervjupersonerna blivit bemötta av svenska myndigheter. Det 

femte kapitlet innefattar studiens avslutande kapitel där bland annat en sammanfattning av 

studiens huvudsakliga resultat presenteras. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Trauma  

Psykiskt trauma kan drabba en individ som exponeras för en eller flera plötsliga händelser 

som uppfattas som överväldigande och okontrollerbara av den drabbade. Det innebär att ett 

yttre eller inre hot föreligger vilket individen uppfattar som livshotande.  Individens resurser 

är inte tillräckliga för att hantera eller påverka situationen. Personer som exponeras för en 

eller flera traumatiska händelser kan påverka individens psykiska hälsa. Det i sin tur kan ha 

övergående eller kvarstående effekter på den drabbade (Michel m.fl., 2001). Leonore Terr 

delar in trauma i två typer, den första benämns som typ 1 trauma vilket innebär en enstaka 

överväldigande händelse, exempelvis stora olyckor och katastrofer. Den andra är typ 2 trauma 

som handlar om att individen utsätts för en serie av traumatiska händelser som exempelvis 

krig, sexuella övergrepp eller misshandel. I det sammanhanget nämns även begreppet 

kumulativt trauma vilket innebär stegrande eller upprepande traumatiska händelser. Risk och 

skyddsfaktorer som är av betydelse är ålder, kön, individens tolkning av händelsen, 

personlighet/temperament, copingresurser, erfarenheter, familjesituation och omgivningens 

reaktioner (Dyregrov, 1997).                 

 

2.1.1 Posttraumatisk stress syndrom PTSD 

Posttraumatisk stress syndrom är ett psykiskt tillstånd som kan uppstå efter att en person har 

utsatts för en eller flera traumatiska händelser. Den traumatiska händelsen innebär att 

individen eller närstående har konfronterats med ett fysiskt eller psykiskt hot i form av 

exempelvis att bevittna död, hot om död eller hot mot personens integritet.  Exponeringen kan 

exempelvis innebära tortyr, misshandel eller våldtäkt. Individens reaktion i situationen 

karaktäriseras av en intensiv rädsla och hjälplöshet. PTSD yttrar sig enligt diagnossystemet 

DSM (Diagnostic Statistic Manual) i symtomen: återupplevande symptom, den drabbade 

återupplever traumat i form av exempelvis mardrömmar och minnesbilder. Det andra 

symtomet är undvikande vilket innebär att personen försöker undvika tankar, känslor, platser 

och händelser. Individen kan även ha svårigheter att minnas viktiga detaljer av det inträffade 

och upplever en begränsad framtidstro. Överdrivenvaksamhet är det tredje symtomet som 

yttrar sig i form av koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och irritabilitet. De 

ovannämnda symtomen ska vara ihållande minst en månad för att diagnosen PTSD ska kunna 

ställas. Det finns akut, kronisk och fördröjd PTSD (Dyregrov, 2002). 
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Johnson & Thompson (2008) behandlade i litteraturstudien The development and maintenance 

of post-traumatic stress disorder (PTSD) in civilian adult survivors of war trauma and torture 

utvecklingen och bibehållning av PTSD som en följd av civilas traumatiska krigsupplevelser. 

Studien visade att krigsexponering kan bestå av flera traumatiska upplevelser bland civila. 

Exempelvis fruktan för sitt liv, exponeras för extrema former av våld, separeras från anhöriga 

och tvångsförflyttning. Traumatiska krigserfarenheter kan leda till omfattande psykologiska 

skador hos individen. Människor som har utsatts för krig kan utveckla PTSD, det blev känt 

efter studier på soldater från Vietnam kriget. Det finns god evidens på signifikanta samband 

mellan kumulativa krigstrauman och att utveckla samt bevara PTSD. Det finns också vissa 

tecken på att kvinnor, äldre människor och flyktingar riskerar att lättare utveckla och bevara 

PTSD tillståndet. Flyktingar har lättare att utveckla PTSD då det blir marginaliserad i 

samhället genom att drabbas av olika kriser såsom asylprocess, ensamhet, diskriminering, 

rasism och utanförskap. Faktorer som socialt stöd/familjestöd, religiös övertygelse och ålder 

kan vara skyddsfaktor mot PTSD som följd av krigstrauma och tortyr (Johnson & Thompson, 

2008). 

 

Blair (2000) undersökte i studien Risk Factors Associated with PTSD and Major Depression 

among Cambodian Refugees in Utah psykiska hälsotillstånd och andra faktorer som är 

kopplade till PTSD diagnos eller svår depression. Studien visade att nästan alla informanter 

hade erfarenhet av svåra och långvariga krigstrauman. De flertaliga traumaupplevelserna 

bestod av: brist på mat, separation från familjemedlemmar, flyktförsök, tvång av att leva i 

arbetsläger, våld/förnedring, nära familjemedlems död och sedan efter regimens fall tvingades 

leva i flyktingläger. Studien visade ett signifikant samband mellan krigstrauma och PTSD och 

depression. En riskfaktor i att utveckla PTSD eller depression var om man har utsatts för flera 

krigstrauman. En extra sårbarhet fanns inför specifika trauman som att förlorat en eller flera 

familjemedlemmar. En skyddande faktor mot depression och PTSD var om man levt med sina 

släktingar i flyktinglägret (Blair, 2000). 
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2.2 Salutogent perspektiv  

2.2.1 Känslan av sammanhang KASAM  

Aaron Antonovsky (2005) professor i medicinsk sociologi beskriver att samhälls- och 

medicinsk vetenskap oftast utgår från ett patologiskt perspektiv – sjukdomsperspektiv. Fokus 

kretsar kring varför människor blir sjuka och hamnar i en särskild sjukdomskategori. Det 

salutogena perspektivet som Antonovsky förespråkar, behandlar snarare hälsa än ohälsa och 

fokuserar på hur det kommer sig att människor håller sig friska trots yttre/inre påfrestningar. 

Perspektivet belyser individens hanteringsförmåga. Antonovsky är skaparen av teorin känslan 

av sammanhang, KASAM som består av tre grundläggande delar: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Motståndskraften beror på hur väl individen upplever sin livssituation 

utifrån de ovannämnda delarna. Om individen upplever sin livssituation som begriplig, 

hanterbar och meningsfull skapas en större motståndskraft (Antonovsky, 2005). 

 

Begriplighet avser i vilken omfattning individens upplevelse av inre och yttre stimuli 

uppfattas som begriplig. Individen förstår informationen som ordnad, tydlig och 

sammanhängande, eller motsatsen, kaotisk, oordnad och oförklarlig. Hanterbarhet, innefattar 

individens upplevelse av om det finns tillgång till resurser som hjälper individen hantera den 

påfrestande situationen. Resurserna kan finnas hos individen själv eller i omgivningen och 

innebär att det finns någon/någonting individen kan förlita sig på i tillvaron. Meningsfullhet, 

den tredje delen i KASAM kallar Antonovsky för motivationskomponenten, som i större grad 

fokuserar på den känslomässiga betydelsen än de två andra delarna. Meningsfullhet innebär 

individens engagemang för något betydande i tillvaron och upplevelsen av att livet har en 

känslomässig innebörd (Antonovsky, 2005). Antonovsky beskriver sammanfattningsvis 

KASAM på följande sätt: 

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) det stimuli som härrör från ens 
inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser 
som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 
(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.” ( Antonovsky, 2005:46) 
 

2.2.2 Resiliens 

Enligt barnpsykiatrikern Michael Rutter handlar resiliens om de processer som syftar till att 

utveckla motståndskraft och uppnå goda resultat trots att barnet utsätts för påfrestande 

situationer där risken att utveckla psykosociala problem är relativ stor (Shonkoff & Meisels, 

2000).  
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Resiliens handlar om individens positiva utveckling trots påfrestningar i den omgivande 

miljön (Helmen Borge, 2005). Begreppet innefattar två delar, individuella resurser av 

motståndskraft och bemästrande samt miljön, situationens förutsättningar. Genom ett 

dynamiskt samspel mellan delarna uppnås resiliens (Shonkoff & Meisels, 2000).  

 

Begreppet bemästring och hantering, (på engelska coping) kan enligt författaren Helmen 

Borge inte likställas med resiliens. Coping har större fokus på inlärning och kopplas inte lika 

tydligt som resiliens till någon form av yttre påfrestning. Individer kan bemästra/hantera 

påfrestningar på ett positivt, neutralt eller negativt sätt. Resiliens innebär en positiv hantering 

som inte handlar om inlärning (Helmen Borge, 2005).  

 

Skydds- och riskfaktorer är begrepp som behandlar psykologiska, biologiska och 

miljömässiga faktorer av individens motståndskraft samt sårbarhet. Skyddande faktorer av 

betydelse för individens motståndskraft, kan vara resurser hos individen eller i omgivningens 

förutsättningar. Inre egenskaper som personlighet, temperament, självkänsla och social 

förmåga kan fungera som en skyddande faktor. Omgivningens förutsättningar i form av 

familj, vänner och andra sociala nätverk kan vara en betydande yttre skyddsfaktor. De 

skyddandefaktorerna kan dämpa de riskfaktorer som individen utsätts för. Skydds- och 

riskfaktorer samspelar med varandra och finns i en ständig process som kan förändras över tid 

(Werner & Smith, 1992). 
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3. Bakgrund till bombattacken av Halabja 

3.1 Kurder  

Kurderna anses vara en etnisk folkgrupp som framförallt är bosatta i gränslandet mellan Iran, 

Irak, Turkiet och Syrien. Kurderna beskrivs ofta som ”a nation without country” eller ”proto- 

nation” (Taloyan, 2008). Kurder beräknas vara den fjärde största etniska gruppen i 

Mellanöstern. Landområdet som kurderna befolkat i flera århundraden har aldrig erkänts som 

självständig stat. Sedan tidigt 1200- tal har dock området kallats för Kurdistan. Området är 

omgivet med bergkedjan Zagroz. Det finns tvister kring kurdernas ursprung dock hävdar en 

del forskare och nationalister att kurder är ättlingar till mederna som flyttade från Centralasien 

till nuvarande Iran. Kurderna har diskriminerats och förtryckts av sina respektive stater genom 

åren, de motarbetat en självständig kurdisk stat. Kurderna har utsatts för politiskt våld, 

massmord, tvångsförflyttning och militärangrepp (Ciment, 1996). Det kurdiska språket tillhör 

det indoeuropeiska språket och är en del av den nya iranska språkfamiljen. Det förekommer 

stora variationer av dialekter i kurdiska, vilka är; kurmanji, sorani och en mer heterogengrupp 

som kallas kirmashani. Sorani och kurmanji anses vara mer betydelsefulla eftersom de har 

haft en viktig roll i standardiseringen av kurdiska språket (Alinia, 2004). Det beräknas leva 

omkring 28 miljoner kurder i Mellanöstern (Bilaga 2A) varav 4,3 miljoner lever i Irak. 

Ungefär hälften av alla kurder är bosatta i Turkiet (Hiltermann 2007).  Irak har en befolkning 

på totalt 27 miljoner människor, där det arabiska folket är en majoritet. En femtedel av landets 

befolkning består av kurder. Därmed talas två olika språk, arabiska och kurdiska (Stalker, 

2004). Under de senaste decennierna har politiska konflikter i respektive länder föranlett att 

cirka 600 000 kurder tvingats emigrera till väst. Omkring 50 000 – 60 000 immigranter med 

kurdiskt påbrå lever i Sverige. Siffran är dock ungefärlig eftersom många är registrerade som 

medborgare i Irak, Iran, Turkiet och Syrien (Taloyan, 2008). 

 

3.2 Anfal kampanjen mot kurderna i Irak 

Saddam Hussein blev president 1979, han styrde landet i 25 år men inte utan motstånd. 

Kurderna i norr och shia muslimerna i söder gjorde uppror mot regimen. Han slog dock ner 

alla uppror. Under sin tid vid makten genomförde Hussein ett flertal krig däribland mot Iran 

(Stalker, 2004). Han straffade, mördade eller avrättade alla som han ansåg utgöra ett hot eller 

de som gick emot hans vilja. Husseins projekt var att göra Irak till en ledande arabstat med 

honom själv som en maktfullkomlig och oersättlig ledare (Tripp, 2007). 



 14 

Under kriget med Iran 1980-88 var hans vision att vinna landområden, makt och inflytande 

samt bli ledaren över arabstaterna i Mellanöstern. Hussein hade under åren av kriget med Iran 

inte engagerat sig nämnvärt i situationen i Kurdistan då området inte haft en betydande roll i 

krigföringen mot Iran. Detta kom dock att ändras. Olika kurdiska oppositions partier hade 

genom åren motsatt sig Husseins politik. De kurdiska partierna intensifierade sitt motstånd 

och tog över många områden. År 1987 såg Iran en möjlighet i att samarbeta med den kurdiska 

oppositionsrörelsen i kriget mot Husseins regim, vilket också skedde (Tripp, 2007). Han ville 

nu säkerställa och återta regimens maktposition över området i Kurdistan genom att förgöra 

det kurdiska militära motståndet. Den så kallade anfal kampanjen1 (Bilaga 2B) syftade till att 

Kurdistan skulle avbefolkas (Ciment, 1996). Anfal kampanjen bestod av flera militära 

förutbestämda steg som skulle genomföras för att förgöra motståndet hos oppositionsrörelsen. 

Kurdiska byar i norra Irak förstördes metodiskt (Hiltermann, 2007). Första fasen av 

kampanjen skedde i april 1987. Irakiska styrkor tillfångatog män som misstänktes tillhöra den 

kurdiska oppositionsrörelsen och de som vapenvägrade i irakiska armen (Tripp, 2007). Byar 

ockuperades och totalförstördes. Systematiska tvångsförflyttningar av civilbefolkningen till 

olika statliga läger genomfördes. I lägren dödades civilbefolkningen, bland annat med 

kemiska vapen (Ciment, 1996).  

 

3.3 Bombattacken av staden Halabja  

Saddam Hussein lyckades dämpa det kurdiska motståndet något. I februari 1988 satte anfal 

kampanjen i med intensivare kraft med syftet att fullständigt förstöra det kurdiska motståndet. 

I mars samma år attackerades staden Halabja (Bilaga 2C) med kemiska vapen. 

Civilbefolkningen i Halabja attackerades gång på gång. Omkring 5000 civila dog i 

bombattacken resten flydde till iranska gränsen. Irakiska regimen kontrollerade i slutet av 

augusti hela den kurdiska regionen. Ungefär 100 000 människor hade dödats och 80% av 

byarna hade förstörts (Tripp, 2007). Kurdistan skulle återerövras till varje pris och kurdernas 

samarbete med Iran skulle straffas, därav denna våldsamma operation. Omvärlden reagerade 

inte på genomförandet av anfal kampanjen förrän efter bombattacken av Halabja då bland 

annat medierna belyste kampanjen (Ciment, 1996). Historieprofessorn David Gaunt som 

studerat anfal kampanjen menar att omvärlden inte reagerade trots att det fanns länder som 

visste om vad som pågick, däribland USA (www.levandehistoria.se). 

 

                                                 
1 Anfal översätts till engelska som ”the spoils of war” (Tripp, 2002). På svenska är innebörden ”krigsbyte” 
(www.vlt.se). 
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I artikeln ”Questioning Halabja” (Casey, 2003) beskrivs att Halabjaborna vid attacken först 

trodde det var en ”vanlig” bombattack från den Irakiska regimen. Under den här tiden var det 

inte ovanligt att området utsattes för bombattacker. När Halabjaborna tog skydd visade det sig 

att det inte var en av de vanliga bombattackerna. Artikeln beskriver händelsen på följande vis:  

 

“Heavy, dark, yellow clouds formed close to the ground, and overwhelming smells, a mixture of sweet 
apples and garlic, followed by an odor of rotten eggs, pervaded the air. Birds and animals began to 
expire, and as the clouds gradually permeated the shelters, people became ill, some vomiting, some 
finding it hard to breathe, others experiencing skin burns and sharp, stabbing pains as their eyes and 
noses began to bleed. In panic, with many already dying and others blinded or paralyzed, the people 
of Halabja fled their city. Behind them lay thousands of dead…” (Casey, 2003:61) 
 

Författaren och socionomen Hama Dostan, beskriver i tidningsartikeln ”Det bortglömda 

Halabja” (2006) bombattacken av Halabja på följande vis:  

 

”Våren - symbol för kärleken och värmen – men inte i Halabja där den blev döden, på mindre än en 
timma förvandlade Saddam Hussein staden till en jättelik gaskammare. Människorna flydde desperat, 
de sökte skydd som mot vanliga bomber. De låg invid murar eller kröp ihop tillsammans i en vrå inne i 
sina envåningshus. Men det hjälpte inte. Tusentals skadades för livet och tusentals dödades. De döda, 
vuxna och barn, låg på de blomstrande ängarna, i husen, bland de gamla ruinerna. En del i döden 
hårt fastklamrade vid sina barn. Andra stirrade stumt mot den blå himlen.” 
(http://www.st.nu/asikter/debatt.php?action=visa_artikel&id=540349) 
 

Dostan jämställer anfal kampanjen med förintelsen av judar under andra världskriget med 

skillnaden att förintelsen var mer omfattande. Det var ett urskillningslöst dödande av det 

civila kurdiska folket, gammal som ung, män som kvinnor. Det var planerat i minsta detalj 

(www.vlt.se). 

 

Begreppet folkmord, på engelska genocide, är ett begrepp som myntades av juristprofessorn 

Raphael Lemkin efter andra världskriget. Folkmordsbegreppet är svårdefinierat och tolkas 

inte entydigt utifrån historia och samhällsvetenskaperna. Vissa forskare menar att företeelsen 

går långt tillbaka i tiden, exempelvis de kristna korstågen under 1000-1200-talen, andra menar 

att det är en modern företeelse (Gerner & Karlsson, 2005). Folkmordskonventionen 

(Genocide Convention) antogs av Förenta nationerna efter andra världskriget år 1948. FN 

menar att folkmord är ett internationellt brott som ska få straffrättsliga påföljder under 

ansvaret av internationell rätt, det vill säga folkrätten. Den reglerar förhållandet stater emellan 

men även inom stater då det handlar om folkmord, brott mot mänskliga rättigheter och 

krigsförbytelser (Fisher, 2007). 
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Historieprofessorerna Kristian Gerner och Klas Göran Karlsson (2005) anser att FN:s 

definition är för snäv och otydlig, exempelvis finns det grupper som utesluts ur 

folkmordskonventionens definition, grupper som grundar sig på exempelvis 

politiskuppfattning, social tillhörighet och klasstillhörighet. Under andra världskriget dödades 

även funktionshindrade, fysiskt och psykiskt sjuka människor systematiskt av nazisterna men 

dessa definieras inte som en grupp/kategori i konventionen. Politiska maktförhållanden och 

godtycke tillhör FN:s  folkmordsdefinitionen menar författarna (Gerner & Karlsson, 2005). 
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4. Resultat  

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

Miran var 22 år gammal vid bombattacken av Halabja. Han var gift och hade en son, han 

hade slutfört en yrkesgymnasial utbildning. Miran befann sig utanför staden vid händelsen. 

Han förlorade sina föräldrar och syskon i samband med attacken.   

 

Sairan var 25 år gammal vid händelsen, hon hade nyligen tagit högskoleexamen. Sarian 

bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon. Hon var kvar i Halabja i cirka fem dagar 

efter bombattacken, Sairan blev skadad och förlorade samtliga familjemedlemmar förutom sin 

bror och sin dåvarande fästman.  

 

Tavga var 23 år gammal vid incidenten. Hon hade avslutat högskolestudier. Tavga bodde 

tillsammans med sina syskon och farföräldrar.  Hon var kvar i Halabja i ungefär en månad 

efter bombattacken.   

 

Herdi var 18 år gammal vid händelsen, han gick på gymnasiet. Herdi bodde med sina 

föräldrar och syskon. Han lämnade staden samma kväll som staden bombades. Herdi 

skadades i samband med händelsen. Han förlorade ett syskon.  

 

Araz var 24 år gammal vid bombattacken, han hade avslutat postgymnasial utbildning. Araz 

bodde med sina föräldrar och syskon. Han lämnade Halabja tillsammans med resten av 

familjen samma kväll som händelsen inträffade. Araz förlorade flera släktingar.  

 

Soran var 27 år gammal vid bombattacken, han arbetade. Soran var gift och hade tre barn. 

Han lämnade staden samma dag som händelsen ägde rum. Han skadades vid bombattacken.  

 

Kani var 24 år gammal, hon hade nyligen avslutat högskolestudier. Kani bodde med sina 

föräldrar och syskon. Hon lämnade staden samma kväll som händelsen inträffade.  
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4.2 Upplevelse av händelsen 

Halabja bombades med kemiska vapen våren 1988. Sex av de intervjuade personerna befann 

sig hemma med sina familjer under attacken. De sökte skydd i skyddsrum. De flesta flydde 

vidare samma dygn till olika trakter utanför staden för att rädda sina liv. En av 

intervjupersonerna lämnade staden innan attacken men betraktade händelsen utanför staden. 

Herdi och Miran berättar om vad som hände dem under attackdagen: 

 
”Oroligheterna hade börjat en vecka innan själva attacken… flera av oss försökte fly från staden. Det 
var dock farligt för att vägen till andra städer var under ständig bombattack.  Händelsen ägde rum 
den 16 mars 1998 vid lunch tiden. Staden bombades först intensivt med napalm bomber därefter med 
kemiska bomber. Anledningen till den strategin var att folk skulle drivas in i skyddsrum och därefter 
dödas av de kemiska medlen. Den karaktäriseras av att den sjunker snabbt till marken och verkar 
effektivt.” Herdi 
 
”Vid attack dagen befann jag mig utanför staden… Jag kunde se från Sayed Sadeqs berg hur 
stridsvagnar hade omgett staden och stridsplan bombade min hemstad.” Miran 
 

4.2.1 Erfarenhet av tidigare trauma 

Intervjupersonernas erfarenhet varierar och har olika intensitet beroende på omfattningen av 

exponeringen individen utsatts för. Gemensamt för intervjupersonerna är att de kommer från 

en stad som redan innan bombattacken hade utsatts för flera påfrestande händelser. Ett helt 

bostadsområde i Halabja bombades och totalförstördes 1987, staden har även utsatts för flera 

bombattacker under Irak - Iran kriget 1980-1988 (Hiltermann, 2007). Bombattacken 1988 kan 

därmed inte ses som en isolerad händelse då Halabjaborna utsatts för många påfrestande 

händelser genom åren.  

 
”Jag och min familj var förföljda under lång tid. Min far var peshmarga 2 redan på 1960- talet. År 
1974 flydde vi till Iran på grund av bombattacker mot Halabja. Vidare förintades ett helt 
bostadsområde i Halabja 1987 när en demonstration mot dåvarande regimen ägde rum. Min farbror 
och kusin försvann spårlöst. Därefter utsattes staden för den kemiska attacken 1988. Jag kan säga att 
jag var van vid traumatiska händelser.” Araz  
 
”Händelserna har lämnat djupa spår i mitt liv… Jag har genom åren förlorat så många, först min 
mamma sedan min farmor som var som en andra mamma för mig. Vi har även förlorat vårt hus 
många gånger. Vidare att min far var långt ifrån mig under en längre period, sedan händelsen i 
Halabja.” Tavga 

 

                                                 
2 Peshmarga är den kurdiska oppositionsrörelsens styrkor. Ordet betyder  ” those who face death” (Tripp, 2002).    
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Intervjupersonerna har exponerats för flera påfrestande händelser redan innan bombattacken. 

De har konfronterats av en eller flera traumatiska incidenter bland annat död, kränkning, hot 

mot den egna och andras existens och integritet. De har utsatts för kumulativt trauma vilket 

innebär flertalet upprepande traumatiska händelser. Den formen av trauma ökar risken för 

psykisk ohälsa i form av exempelvis PTSD. Kumulativa trauman kan försvåra hanteringen 

och återhämtningen hos den drabbade individen (Michel m.fl., 2001). 

 

4.2.2 Traumatiska erfarenheter av bombattacken 

Intervjupersonerna beskriver sina erfarenheter av händelsen utifrån sin egen upplevelse och 

genom deras berättelser belyser de omgivningens reaktioner. Intervjuaren har inte tillgång till 

respondenternas direkt upplevda erfarenheter därför insamlas erfarenheterna genom 

intervjupersonernas skildringar och presentation av händelsen. Utifrån det sker ett samspel 

mellan intervjuaren och respondenten. Berättelserna speglar respondenternas subjektiva 

kunskap om verkligheten, vilket karaktäriseras av flera olika dimensioner (Essed, 1991; 

Widerberg, 2002).  

 

Samtliga intervjupersoner har bevittnat traumatiska upplevelser i form av exempelvis döda 

och skadade människor. Bombattacken gav upphov till att människorna i staden reagerade 

med bland annat förtvivlan, panik, rädsla och en känsla av maktlöshet. Herdi beskriver sina 

erfarenheter av bombattacken på följande sätt: 

 

”Jag såg hur människor som drabbats av attacken var nära döden och kämpade för sina liv. De kunde 
inte andas ordentligt men de gav inte upp hoppet om livet trots att de höll på att kvävas. Jag kunde se 
spår av naglar fastklistrade på marken, det visade på hur stark viljan var att överleva.  Det var en 
obeskrivlig situation, jag kände ett stort obehag och hopplöshet. Det var en sån dag människor inte 
kunde hjälpa varandra, alla kämpade för sina egna liv. När man såg de andras situation så var man 
skräckslagen och helt säker på att man när som helst skulle kunna hamna i samma situation som dem. 
Kemikalierna fanns i luften och man kunde inte skydda sig mot det… Jag kände förtvivlan och 
kämpade med alla medel för att överleva. Kan du föreställa dig att vara i en djup sjö och hålla på att 
drunkna och de enda möjliga hoppet för att klara sig är att klamra sig fast vid ett halmstrå.  I den 
situationen skulle den lilla strimman av hopp gett livsglädje och skäl att kämpa vidare.” Herdi. 
 

Krigsexponering kan bestå av flera traumatiska upplevelser, det kan handla om fruktan för sitt 

liv, extrema former av våld, separation från anhöriga och tvångsförflyttningar (Johnson & 

Thompson, 2008). Herdi exponeras för en psykisk påfrestande situation som han upplever 

som ett okontrollerbart hot mot både sin egen och andras existens. Hans grundläggande behov 

av trygghet hotas.  
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Michel m. fl. menar att inre och yttre hot som individen kan utsättas för äventyrar tryggheten. 

Det inre hotet innefattar individens psykologiska och existentiella liv medan det yttre hotet 

innebär ett hot mot personens fysiska existens. Dessa samspelar med varandra. Hur individen 

hanterar hotet är beroende av bland annat hur situationen tolkas (Michel m.fl., 2001). I citatet 

ovan beskriver Herdi situationen som overklig och hopplös men samtidigt ger han ett starkt 

uttryck för viljan att överleva. 

 

Miran och Kani beskriver liknande upplevelser och känslor av händelsen. De speglar 

omgivningens reaktion och visar medkänsla samt solidaritet med sina medmänniskor. Detta 

genomsyrar samtliga intervjupersoners berättelser. Miran befann sig utanför staden och 

bevittnade bombattacken på avstånd. Han skildrar känslan av vanmakt och frustration över att 

inte kunna skydda sin egen familj och alla andra i staden.    

 

”När jag såg hur min hemstad bombades kändes det som att det träffade mitt hjärta och min kropp. 
Jag kände stark medkänsla, inte enbart för min egen familj och släkt utan även med alla andra 
människor i Halabja.  Jag önskade att jag kunde skydda hela staden genom att täcka den med ett tält 
så att alla bomber träffade berg och land kring staden… Det var en fruktansvärd situation att se alla 
döda kroppar, det var en livlös stad där det inte fanns liv någonstans. Miran. 
 
”Vi hörde bombningar, folk var hysteriska, grät och skrek….Vi tog oss genom gator och torg, jag såg 
hemska scener på vägen, människor låg på gatorna.” Kani. 
 

4.2.3 Specifika traumatiska minnen 

Respondenternas berättelser präglas av starka personliga skildringar vilka är bevarade i 

minnet och beskrivs med tydlighet trots att händelsen ägt rum för 20 år sedan.  Erfarenheten 

framförs på ett uttrycksfullt sätt vilket förenar berättarens budskap med mottagaren. 

Personliga skildringar är värdefulla då känslomässiga erfarenheter ges stort utrymme. Genom 

att sätta berättarens historia i ett socialt sammanhang kan identifikation hos åhörarna skapas 

(Red. De Los Reyes & Kamali, 2005). Ett återkommande tema i berättelserna är specifika 

händelser som är väl bevarade i minnet vilket har lämnat djupa spår och fortfarande väcker 

starka känslor av smärta och sorg.  Kani, Soran och Tavga beskriver speciella händelser som 

påverkar dem än idag: 

 
”Jag såg människor som låg på gatorna, jag trampade på döda människokroppar… det var mörkt… 
Jag klarade inte av den synen, jag minns att jag tappade barnet som jag höll i famnen.  Det var 
hemskt, jag glömmer aldrig den platsen och den känslan, än idag tänker jag på det ofta.” Kani 
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”I samband med bombattacken hade en tonårskille gömt sig under en betong trappa. Den hade rasat 
över honom, han var vid liv men allvarligt skadad, vi försökte på alla möjliga sätt att ta ut honom men 
alla försök misslyckades, han jämrade sig och sa hela tiden till sin skadade far; snälla pappa lämna 
mig inte kvar här…pojken kvävdes senare med en våt handduk… det var enda utvägen för att hindra 
pojkens lidande… Jag glömmer aldrig den händelsen, endast min egen död kan få mig att glömma det. 
Det var en tragisk händelse, den är så mäktig och går inte att jämföras med något annat tragiskt som 
jag själv varit med om.” Soran 
 
Vi såg många lik, människor som såg ut som om de sov, andra såg helt förstörda ut i ansiktet och på 
kroppen. Det som var svårast var att se en familj som vi kände väl. Vi hade varit tillsammans bara 
några dagar innan attacken…, jag älskade deras barn som om de var mina egna små syskon. Min 
bästa vän var äldsta dottern i familjen. Vi träffade på familjen döda, barnen såg ut som hårda plast 
dockor. Vi begravde dem… Jag kunde inte stå ut längre, jag grät och skrek till Gud: varför kan inte 
Gud hjälpa dem?  Tavga   
 

4.3 Traumats konsekvenser 

4.3.1 Förlust och sorg 

I respondenternas berättelser finns flera dimensioner av förlust. Samtliga av 

intervjupersonerna har erfarit någon form av förlust, det kan exempelvis handla om fysisk- 

och psykisk förlust vilket kan yttra sig i form av förlusten av sin värdighet, trygghet samt 

kontroll över sitt liv (Dyregrov, 2002). En del av respondenterna har förlorat samtliga eller 

flera familjemedlemmar andra har förlorat släktingar, grannar och vänner. Gemensam för alla 

är faktumet att de förlorat sin hemstad, bostad och sociala position. Det är vanligt 

förekommande att individer som exponerats för krig kan drabbas av multipla förluster. Den 

sorgen som följer efter en förlust betecknas som en normal och viktig process för den 

drabbade. Händelsens intensitet och graden av förlust kan leda till en komplicerad sorg. Det 

kan innebära att sorgreaktionen försvåras och att risken för psykisk ohälsa ökar (Hjern, 1995).  

Tavga skildrar de förluster som drabbar henne den dagen hon tvingades lämna staden:  

 

 ”Den dagen jag lämnade min hemstad, kändes som den dagen då jag förlorade min mamma. Mina 
nära och kära var begravda där, jag ville inte lämna dem, jag visste inte vad som väntade oss… Det 
kändes jobbigt att åka till ett främmande land där vi inte hade några bekanta. De drev ut oss från vår 
stad. Det kändes som att man hade förlorat en stor del av kroppen.” Tavga 
 

4.3.2 Skuld känslor 

Efter en traumatisk händelse är skuldkänslor vanligt förekommande exempelvis kan individen 

ställa sig frågan varför han/hon har överlevt då andra förlorat livet (Angel & Hjern, 2004). 

Överlevande kan anklaga sig själva för att de inte gjort tillräckligt för att exempelvis förhindra 

händelsen, Dyregrov benämner det ”överlevnadsskuld” (Dyregrov, 2002). I flera av 

berättelserna framgår intervjupersonernas upplevelse av skuld och självanklagelser:  
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”Mitt liv vändes upp och ner. Från att vara en del av en kärleksfull familj, ha arbete och vara på väg 
att bilda egen familj, förvandlades mitt liv till en mardröm….. Jag hade enorma skuldkänslor, jag ville 
inte leva. Det kändes fel att leva när de inte var vid liv. Jag mådde fruktansvärt dåligt när jag tänkte 
på den dagen då jag inte kämpade på… än idag har jag inte lyckats bli av med mina skuldkänslor. Jag 
har funderat mycket över vad som var meningen med att överleva, varför just jag och inte de? Det 
känns som att det är en olöslig gåta som aldrig kommer fram till ett begripligt svar.” Sairan 
 
”Jag har än idag skuld känslor för att jag inte var med mina föräldrar och syskon. Hade jag varit med 
dem så kunde vi klarat av den tragiska händelsen tillsammans eller dö tillsammans.” Miran  
 
Samtliga av respondenterna berättar på ett uttrycksfullt sätt om händelsen och har fortfarande 

en nära relation till det inträffade.  Skuldkänslor är dock inte ett dominerande tema i fyra av 

intervjupersonernas berättelser i dagsläget. Det verkar som att de har försonats med sina 

skuldkänslor och fått mer distans till händelsen.  

 

4.3.3 PTSD 

Tidigare forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan upprepade krigstrauman och 

att utveckla PTSD samt depression. Att förlora en eller flera familjemedlemmar skapar en 

särskild sårbarhet (Johnson & Thompson, 2008; Blair, 2000). Två av intervjupersonerna som 

har exponerats för den traumatiska händelsen under en längre tid har bevittnat flera förluster i 

form av död, beskriver symtom som kan relateras till PTSD. I nedanstående citat återgers 

deras erfarenheter: 

 
”Jag började känna mig deprimerad, jag kom in i en fas där jag blev asocial, isolerad och slutade 
äta… Jag försökte ta livet av mig… Jag hade mardrömmar, alla som jag kände i Halabja sökte mig i 
mina drömmar, antingen var de levande eller döda… Jag kunde gråta ibland, dock inte så ofta… Det 
kändes som att vara levande död… Det händer än idag att jag drömmer om händelsen och att även 
mina barn som inte ens var födda då deltar i händelsen. Jag drömmer att mina barn är bland döda 
kroppar eller att jag inte hittar dem. Det har skrämt mig genom hela livet. Det är också anledningen 
till att jag inte kunnat åka tillbaka till min hemstad. Jag är rädd att hamna i den mardrömmen.”  
Tavga 
 
”Jag mår fortfarande inte riktigt bra, jag får panikattacker då och då, vissa perioder mår jag lite 
bättre. Jag kan fortfarande vakna med mardrömma.”  Sairan 
 
I citaten ovan framgår respondenternas erfarenheter av att återuppleva händelsen genom 

exempelvis återkommande mardrömmar. Tavga har undvikit nära relation med människor och 

har numera svårigheter att åka tillbaka till hemstaden. Symtomen återupplevande och 

undvikande är två av tre reaktionsmönster som innefattas av PTSD diagnosen (Dyregrov, 

2002). 
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4.4 Hantering av händelsen   

4.4.1 Salutogent perspektiv 

Det salutogena perspektivet har sin utgångspunkt i det friska hos människan. Resiliens och 

känslan av sammanhang, KASAM är två av teorierna inom perspektivet vilket fokuserar på 

människors förmåga att bemästra svåra livssituationer (Helmen Borge, 2005). 

Intervjupersonerna berättar om hur de har hanterat händelsen i samband med attacken samt 

vid den efterföljande flykten. Flertalet av intervjupersonerna var handlingskraftiga vid det 

akuta skedet av händelsen. Herdi och Tavga gör en bedömning av situationen och handlar 

snabbt för att rädda sina liv: 

 
”Vi blötte våra klädesplagg och täckte näsa och mun med det, på så sätt försökte vi skydda oss mot 
ytterligare skador. Vi stod på taket för att vara på ett högt ställe, då såg vi också hur folk skrek, grät 
och flydde.” Herdi 
 
”Varken jag eller de andra i min omgivning tänkte då på våra känslor, vi kunde inte diskutera dem, 
det handlade om att överleva, fixa praktiska saker såsom att hämta mat och varma kläder… Under de 
närmaste dagarna åkte min farbror, bror och jag för att leta efter levande och hjälpa dem samt 
begrava dem som hade dött.” Tavga 
 

Ovannämnda citat visar att individerna är medvetna om de risker som är kopplad till 

situationen, det vill säga att de skyddar sig mot bland annat de kemiska medlen. De hanterar 

situationen genom att handla på ett konstruktivt sätt. Tavgas och Herdis känsla av 

sammanhang har betydelse för tolkningen av situationen. Individens erfarenheter av 

exempelvis hanteringen av tidigare kriser har betydelse för att klara av kommande situationer 

på ett konstruktivt sätt (Antonovsky, 2005).  

 
I berättelserna framgår att respondenterna har använt sig av olika tillvägagångssätt i 

hanterandet av händelsen. Några har sökt professionell psykologisk behandling. Flertalet av 

intervjupersonerna har engagerat sig på olika sätt för att upplysa omvärlden om händelsen och 

arbetar för återuppbyggandet av Halabja. Mirans och Kanis belyser hur de hanterar 

erfarenheten av händelsen 20 år senare:  

 
”Vi har bildat en musik grupp. Vi har deltagit aktivt i flera konserter, kulturella- och politiska 
evenemang, framförallt under minnesdagen av Halabja. Vidare har vi gjort en teaterföreställning som 
handlar om Halabja.” Miran  
 
”Med tiden har jag lyckats få distans till mina krigsupplevelser, jag hanterar dem bättre… då jag har 
haft stöd av terapi… besökt vänners och bekantas grav i Halabja. Under flera år åkte jag regelbundet 
till Halabja, numera åker jag mindre… jag har engagerat mig i en organisation som hjälper offren av 
Halabja på olika sätt.” Kani  
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Det salutogena perspektivet fokuserar på människors förmåga att utveckla en god hälsa trots 

påfrestande situationer där individens hanteringsförmåga är avgörande. Intervjupersonerna 

skapar med sin tanke- och känsloförmåga en förståelse för sin egen livssituation. 

Respondenterna hanterar den traumatiska händelsen på ett positivt sätt genom att använda sig 

av de resurser som finns tillgängliga hos dem själva och i omgivningen. Kani hanterar sin 

livssituation genom att våga konfronteras med den förlust och smärta som hon har erfarit. 

Intervjupersonernas engagemang inom olika områden har bidragit till att skapa en 

meningsfullhet i tillvaron.  Graden av motståndskraft skapas beroende på hur väl individen 

upplever sin livssituation som begriplig, hanterbar och meningsfull. Utifrån det kan individen 

uppleva en stark eller svag känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005).  

 
Genomgående har alla intervjupersoner exponerats för en påfrestande händelse. Det finns 

dock skillnader i hur lång tid exponeringen har pågått och att den efterföljande flykten 

inträffat vid olika tidpunkter. Trots det framgår i berättelserna att samtliga personer har 

hanterat händelsen på ett konstruktivt sätt. Det kan kopplas till begreppet resiliens det vill 

säga individens motståndskraft och positiva utveckling trots svåra påfrestningar (Helmen 

Borge, 2005). Följande citat skildrar Sairans, Arazs och Herdis sätt att hantera händelsen: 

 
”Min man och mina barn, vänner och min terapeut har haft stort betydelse för att jag inte ska gå 
under.” Sairan 
 
”Jag har hittat styrkan i tron på en högre makt, det vill säga en Gud. Fast jag inte tidigare varit djup 
troende och praktiserande har jag alltid haft tron på en högre makt som beskyddar mig... jag är inte 
en egoistisk person. Jag har sett mig själv som en del av ett större sammanhang och att en del av mig 
tillhör mina närmaste medmänniskor… Det var inte första gången jag upplevde en smärtsam 
händelse. Under den senaste händelsen var jag vuxen och det tror jag gjorde att jag klarade av det 
bättre.” Araz   
 
”Jag har haft en stark drivkraft att vara stark för familjens och barnens skull. Barnen, min fru och 
övriga släktingar har haft stor betydelse för mig i att hantera de tragiska krigsupplevelserna som jag 
utsattes för.” Herdi 
 
De tre ovannämnda citaten visar omgivningens skyddande funktion. Araz och Herdi upplever 

att de har en betydelsefull funktion för sin familj. Denna ansvarskänsla skapar en mening med 

livet och skapar anledning att fortsätta kämpa. Respondenternas berättelser påvisar flera 

dimensioner av skyddsfaktorer. Det handlar om både intervjupersonernas egna och 

omgivningens resurser. Dessa två faktorer samspelar med varandra och skapar individens 

resiliens (Werner & Smith, 1992). Det framgår i berättelserna en gemensam kärna av olika 

skyddande faktorer vilket framstår som betydelsefulla för hanteringen av händelsen.  
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”Jag tror att tiden har hjälpt mig att hantera mina upplevelser på ett bra sätt, dessutom det faktum att 
jag bor i Sverige tillsammans med mina barn och min fru. Jag värdesätter mina egna egenskaper, jag 
har aldrig sett mig själv som mindre värd än någon annan…Jag har alltid älskat livet och varit en 
hoppfull person, du kan tänka dig då när jag låg bland döda kroppar, skiljdes inte hoppet ifrån mig… 
Jag kände att jag inte förtjänade att dö, jag hade inte gjort någon illa, jag ville inte att mitt liv skulle 
få ett sådant slut.” Soran  
 

Soran beskriver den styrka som han besitter, han upplever att han har både inre- och yttre 

resurser. Han speglar en god självuppfattning då han har en stark tro på sin egen förmåga.  

Han uppfattar sig själv som jämlik med sina medmänniskor och bär på en positiv framtidstro 

trots näradöden upplevelsen. Familjen och hans livsvillkor i Sverige är betydelsefulla i 

sammanhanget. Sorans inre resurser samspelar med de möjligheter som finns i omgivningen. 

Tillsammans fungerar resurserna som skyddande faktorer (Werner & Smith, 1992). Även 

Johnson & Thompson (2008) framhäver vikten av socialt stöd, religiösövertygelse och ålder 

vilket fungera som skyddande faktorer mot att utveckla PTSD. 

 

Avhandlingen ”Health, Migration, and Quality of life among Kurdish Immigrants in Sweden” 

(Taloyan, 2008) visar risk och skyddsfaktorer som är av betydelse för den psykiska hälsan. 

Betydande skyddsfaktorer i ovannämnd avhandling var individens känsla av tillhörighet, 

frihet och att trivas med sig själv. En ytterligare viktig skyddsaspekt var vidmakthållandet och 

återskapandet av den kurdiska identiteten. Det är ett tema som kan kopplas till samtliga 

respondenter i denna uppsats. Genomgående beskriver intervjupersonerna den kollektiva 

samhörighet som har skapats på grund av deras gemensamma erfarenheter av bombattacken.  

 
”Det är som att Halabjaborna har en annorlunda kärlek och respekt för varandra. Vi har alltid varit 
vänliga och brytt oss om varandra. Jag har en speciell känsla till dem, de är som mina anhöriga. Jag 
känner som att vi är syskon, vi är nära varandra. Jag blir glad samtidigt får jag tårar i ögonen när vi 
träffas och pratar om hemstaden. Tavga  
 
”Halabjaborna har en speciell gemenskap och jag upplever att händelsen fört oss närmare varandra. 
Vi brukar ha täta kontakter med varandra för att ordna aktiviteter på exempelvis minnesdagen. Vi har 
också bildat en grupp som samlar bidrag till offren av Halabja.” Kani 
 
”Det finns ett speciellt band mellan Halabjaborna, flera tragiska händelser genom stadens historia 
kopplar dem samman. De samarbetar och bryr sig om varandra. För min del har det starka bandet 
alltid funnits, bombattackerna har kanske förstärkt den känslan ytterligare.” Araz 
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4.5 Bemötande 

Respondenterna har flytt från Halabja till Sverige vid olika tidpunkter och utifrån olika 

förutsättningar. Två av dem kom till Sverige strax efter händelsen resten kom några år senare. 

Mötet med det nya landet har inneburit både svårigheter och möjligheter för 

intervjupersonerna.  De flesta av respondenterna har haft någon form av kontakt med de 

svenska myndigheterna. Tre av dem har haft en mer djupgående kontakt medan övriga 

intervjupersoner har haft en kortvarig kontakt med myndigheter. De sistnämnda har inga 

negativa erfarenheter av myndigheters bemötande utan de upplever att de blivit bemötta med 

respekt. Sairan och Tavga har i större utsträckning kommit i kontakt med myndigheter som 

exempelvis socialtjänsten och sjukvården:  

 
 
”I början av 1990 kom jag i kontakt med sjukvården och socialen. De var vänliga och visade respekt 
men jag kände inte att de förstod mig. Jag tyckte inte att de hade tillräcklig kunskap för att bemöta 
mig på ett tillfredställande sätt. Jag tycker att myndigheter som kommer i kontakt med personer som 
har utsatts för krig ska uppmärksamma dem, lyssna på deras berättelse och våga stanna kvar. Det 
saknade jag”. Sairan  
 
”Under de första fem åren i Sverige upplevde jag inte att myndighetspersoner eller vanligt folk hade 
så mycket kunskap om händelserna i Halabja eller om traumatiska krigsupplevelser. De saknade 
förståelse för min situation….Myndigheter som jag kom i kontakt med i början var skyldiga att tipsa 
mig om olika instanser jag skulle kunna vända mig till där jag kunde bearbeta mina erfarenheter, de 
gjorde det dock inte…. Under alla dessa år har jag inte fått information om verksamheter som kunde 
vara till hjälp, exempelvis Röda korsets verksamhet för krigstraumatiserade…. Under de senaste åren 
har jag dock upplevt att kunskapen ökat. Idag är jag positivt inställd till psykiatrin, de har kunskap 
och erfarenhet samt stöttar mig på olika sätt i syfte att bearbeta mina krigserfarenheter.” Tavga 
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5. Diskussion 

Det har passerat 20 år sedan Halabja utsattes för bombattacken, händelsen är fortfarande 

aktuell.  Händelsen har uppmärksammats mer på senare år i samband med regimens förfall 

och rättegången mot Saddam Hussein. Intervjupersonerna bär fortfarande på tydliga minnen 

från bombattacken. Minnena kan ha rekonstruerats under åren som gått, det kan bero på att 

personerna fått mer distans till händelsen och att en del av respondenterna har återberättat 

händelsen vid ett flertal tillfällen genom åren. Samtidigt handlar erfarenheten om starka 

traumatiska händelser som är svåra att glömma.  Samtliga respondenter har erfarit traumatiska 

händelser vid ett flertal tillfällen. Dels den kemiska bombattacken men även tidigare 

konfliktfyllda situationer har drabbat staden. Händelsen gav upphov till att respondenterna 

konfronterades med död och förlust i olika former. De beskriver hur de fruktade för sina liv. 

Berättelserna präglas av intervjupersonernas upplevelser av förtvivlan, panik, rädsla och en 

känsla av maktlöshet. Samtliga tvingades fly från staden och leva i flyktingskap under en 

längre tid.  

 

Tidigare forskning visar att PTSD är vanligt förekommande hos personer som utsatts för 

kumulativt trauma. Uppsatsen fokuserar inte på PTSD symtom men berör ämnet. PTSD 

symtom förekommer i intervjupersonernas berättelser vilket påverkar individens 

välbefinnande och självuppfattning. Genomgående för alla intervjupersoner är att de 

fortfarande bär på specifika traumatiska minnen vilket väcker starka känslor av smärta och 

sorg. Händelsen har medfört psykiska påfrestningar för intervjupersonerna. Alla har förlorat 

någon närstående, sin hemstad och sociala position. Respondenterna har påverkats av 

händelsen i varierande grad, bland annat beroende på krigsexponeringens intensitet. Därmed 

har det påverkat individerna på olika sätt.  

 

Fyra av intervjupersonerna blev vid ett flertal tillfällen känslomässigt berörda och grät då de 

berättade om de obehagliga händelserna. Intervjuaren förhöll sig lyhörd till respondenten 

genom att erbjuda pauser, samtala kring händelsen, föreslå ett annat intervjutillfälle eller helt 

avbryta intervjun. Intervjuaren har haft en dialog med de berörda respondenterna även efter 

intervjutillfället. En del av intervjupersonerna gick i terapi och fick på så sätt ytterligare stöd.  
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De flesta av respondenterna verkar ha en hög känsla av sammanhang. Berättelserna visar att 

intervjupersonerna upplever att de förstår vad som har drabbat dem, de upplever att 

erfarenheten är något som går att hantera trots att händelsen varit mycket traumatisk. Flertalet 

av respondenterna upplever sig ha resurser att hantera situationen och finner delaktighet och 

engagemang i tillvaron. Intervjupersonerna har hanterat händelsen på ett konstruktivt sätt, de 

har använt sig av sina egna och omgivningens resurser. Dessa faktorer har varit skyddande i 

förhållande till den traumatiska händelsen. Personerna har utvecklat resiliens/motståndskraft 

trots den svåra situationen. Det framgår i respondenternas berättelse betydelsen av skyddande 

faktorer som en viktig komponent i hanteringen av den påfrestande situationen. 

 

Werners & Smith (1992) forskning framhäver vikten av friskfaktorer hos individen själv och i 

omgivningen som kompenserar riskfaktorer i tillvaron. Taloyan (2008) avhandling tar 

däremot upp en annan aspekt av skyddande faktorer som innefattar betydelsen av en kurdisk 

gemenskap och känslan av frihet. Det framgår i intervjupersonernas berättelser en upplevelse 

av kollektiv samhörighet och gemenskap hos de individer som har erfarit bombattacken av 

Halabja. 

 

Bemötandet respondenterna har erfarit av svenska myndigheter varierar. Kontakten med 

myndigheterna har sett olika ut beroende på intervjupersonernas behov av stöd. De som 

exponerats under längre tid av händelsen och kom till Sverige kort tid efter attacken har haft 

en mer djupgående kontakt med myndigheter. Deras upplevelse av bemötande visar att 

kunskapen om krigsutsatta personer var begränsad. Kunskapen har dock ökat under senare år 

anser de. De intervjupersoner som inte har haft en långvarig kontakt med myndigheter kom 

till Sverige flera år efter händelsen. De har inte något särskilt att anmärka på gällande 

bemötandet.  Det kan bero på att de inte hade samma behov av stöd. Kanske på grund av att 

de redan har hunnit bearbeta händelsen något. Många faktorer påverkar och samspelar vid 

bearbetning och hantering av en traumatisk händelse. Därför är det svårt att finna en entydig 

förklaring. 

 
Uppsatsens frågeställningar har i stor utsträckning blivit besvarade. Vi har fått ett detaljerat 

intervjumaterial om individernas erfarenhet av bombattacken. Vi har tagit del av 

intervjupersonernas reaktion av händelsen, hur det har påverkat dem och hur de hanterat 

situationen. Ungefär hälften av respondenterna har haft kortvarig kontakten med svenska 

myndigheter. Därmed var materialet begränsat för att besvara frågeställningen om bemötande.  



 29 

Den kvalitativa forskningen ger möjlighet att tolka människors erfarenheter. Det är intressant 

att inhämta det empiriska materialet från människors upplevelser, tankar och känslor.  

Intervjupersonerna har egna unika erfarenheter. Genom berättelserna har flera människor 

möjlighet att ta del av deras upplevelser.  Det kan skapa en identifikation som möjliggör 

större förståelse och kunskap. Det är betydelsefullt att ha erfarenhet och kännedom om 

fenomenet som ska studeras för att rätt intervjupersoner ska väljas. Författarna till uppsatsen 

har viss kunskap och/eller erfarenhet av krigsexponering. Förförståelsen om ämnet har 

underlättat att kunna uppmärksamma olika aspekter av intervjupersonernas erfarenheter. 

Samtidigt kan förförståelsen innebära svårigheter att distansera sig från de egna 

erfarenheterna. Under arbetes gång har vi haft diskussioner om förförståelsens betydelse för 

att skapa en medvetenhet kring det. 

 

Validering har uppnåtts relativt bra, dels genom ett lämpligt urval för att komma i kontakt 

med personer som har erfarenhet av bombattacken i Halabja. Studiens validitet och reliabilitet 

har höjts genom att respondenterna valt de språk som de kände sig mest bekväm med. Vidare 

har de fått kommentera och komma med synpunkter om deras intervjumanus.  

 

Det hade varit intressant att få intervjua respondenterna vid ett flertal tillfällen för att 

möjliggöra en djupare förståelse. Det i syfte att insamla mer material kring exempelvis 

självuppfattning, påverkan och bemötande. Flera intervjutillfällen skulle kunna ge 

intervjupersonen mer tid att reflektera över sin erfarenhet kring ämnet.  

 

Politiska konflikter i världen leder till att människor tvingas fly till andra länder, däribland 

Sverige. Socialtjänsten är en av de myndigheter som kommer i kontakt med krigsdrabbade 

personer. Därmed är det relevant att skapa en djupare förståelse och utöka kunskapen om 

krigstraumatiserade individers livssituation. För att kunna bemöta dem på ett professionellt 

sätt och erbjuda adekvat stöd.  

 

Nya frågor som skapats hos oss utifrån intervjumaterialet kretsar kring; det hade varit 

intressant att belysa hela familjers erfarenhet av samma traumatiska händelse. Hur varje 

familjemedlem påverkas både individuellt och i förhållande till varandra. Vidare hade det 

varit intressant att undersöka vilken betydelse kön, klass, etnicitet och ålder har när det gäller 

individens tolkning och skildring av traumatiska krigserfarenheter.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  
 
Bakgrunds fakta nutid 
 

• Hur gammal är du? 
• Vad har du för sysselsättning? 
• Vem/vilka bor du med? 

 
Innan attacken 
 

• Kan du kortfattat beskriva hur ditt liv såg ut innan bombningsattackerna av Halabja? 
(Ålder, utbildning/arbete, civilstånd) 

• Hur skulle du beskriva dig själv som person under den tiden? 
• Hur tror du omgivningen uppfattade dig då? 

 
Erfarenheter av attacken 

 

• Var befann du dig vid attacken? 
• Med vem/vilka befann du dig då? 
• Kan du berätta om dina erfarenheter/upplevelse av händelsen? 
• Hur reagerade du på händelsen? 
• Hur agerade du utifrån det inträffade? 
• Hur uppfattade du omgivningens reaktion på händelsen? 

 
Efter attacken 
 

• Hur länge var du/ni kvar i Halabja efter attacken? 
• Hur såg ditt liv ut efter attacken?  
• Hur upplever du att händelsen påverkade dig? 
• Hur har det påverkade det din relation till andra? 
• Hur hanterade du händelsen efteråt? 

 
Nuvarande situation 

 

• Kan du beskriva den första tiden i Sverige? 
• Hur såg ditt liv ut då? 
• Hur upplevde du den förändringen, dvs. att komma till ett nytt land?  
• Hur upplever du att du blivit bemött av olika myndigheter du kommit i kontakt med? 
• Saknades något i bemötandet hos myndigheterna tycker du, i så fall vad? 
• Hur har dina krigserfarenheter påverkat dig? 
• Hur har erfarenheterna påverkat din relation till andra människor? 
• Hur har du hanterat händelse? 
• Hur skulle du beskriva dig själv som person? 
• Hur tror du att omgivningen uppfattar dig? 
• Är det något du vill tillägga eller förtydliga?  
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