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The 69 participants of this study were Swedish personnel of various occupations, 

working at centers for war and torture survivors. The aim was to describe the per-

sonnel’s reactions from their work, their background (e.g. trauma prevalence, 

work situation), their attitude towards death, evil, and forgiveness and the rela-

tionships between these. The results of this study show that the participants had 

high levels of secondary stress and average levels of burnout and compassion sa-

tisfaction. Most of the workers experienced posttraumatic growth. More years in 

the field, meant higher levels of compassion fatigue and posttraumatic growth 

while number of hours per week of exposure to trauma narratives did not influ-

ence the psychological health of the trauma workers. The prevalence of personal 

trauma was very high. Those experiencing more fear and dejection from thoughts 

about human evil had more compassion fatigue. The majority of the group had 

changed their attitude towards evil as a result of their work. 

The results point to the importance of caring for all personnel working with 

trauma-survivors irrespective of hours per week of exposure to trauma narratives. 

Another implication of the results is that it is important to give the personnel 

opportunity to talk about their thoughts and feelings about human evil e.g. under 

supervision. 

 

Keyword: Trauma, Therapist, War, Torture, Compassion Fatigue, Secondary 

Stress, Compassion Satisfaction, Posttraumatic Growth, Fear of Death, Evil, For-

giveness 



  

 

 

 

 

 

Studien vände sig till personal, olika yrkesgrupper, som arbetar med krigsskadade 

och torterade i Sverige.  Syftet var att beskriva personalgruppens mående och 

tillväxt i relation till arbetet, inställning till död, ondska och förlåtelse samt 

bakgrundsvariabler (t.ex eget trauma och arbetssituation) och undersöka samband 

mellan dessa. 69 traumaarbetare svarade på ett frågeformulär som mätte dessa 

faktorer.  Deltagarna har höga nivåer av sekundär stress och medelhöga nivåer av 

utbrändhet. Samtidigt uppvisar gruppen medelhöga nivåer av arbetstillfreds-

ställelse (compassion satisfaction). De flesta deltagarna upplevde positiv tillväxt 

till följd av arbetet. De som arbetat längre upplevde högre nivåer av compassion 

fatigue men även mer tillväxt efter trauma (posttraumatic growth). Hur många 

timmar i veckan man exponeras för traumaberättelser tycks inte påverka måendet. 

Gruppen hade en mycket hög egen traumaprevalens. De som upplevde sig 

skrämda och uppgivna inför tankar på mänsklig ondska hade mer compassion 

fatigue än de andra. Många upplevde en förändring i sin inställning till ondska och 

förlåtelse till följd av arbetet.  

Resultaten visar på vikten av omhändertagande av all personal oavsett 

exponeringsgrad (tim/vecka) för traumaberättelser, samt vikten av att tala om 

tankar och känslor kring mänsklig ondska i t.ex. handledning. 

 

Nyckelord: Trauma, Terapeut, Krig, Tortyr, Compassion Fatigue, Sekundär 

Stress, Compassion Satisfaction, Posttraumatic growth, Rädsla för Döden, 

Ondska, Förlåtelse.  
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Idag bor det många i Sverige som har flytt från krigsdrabbade länder och som har svåra 

erfarenheter av förtryck, förföljelse, krig och tortyr bakom sig. En del av dessa personer söker 

hjälp inom sjukvården, såväl somatiken som psykiatrin, för att få hjälp med de besvär som 

uppstått som följd av traumatiserande upplevelser. Det finns dels specialmottagningar för 

krigsskadade och torterade. Röda korset driver sådana behandlingscentra på flera orter men 

också traumacentra och flyktingmedicinska mottagningar som är specialiserade på denna typ 

av problematik. Överallt i Sverige finns personal som träffar människor som varit med om 

krig och tortyr och som får del av flyktingars berättelser, mer eller mindre detaljerat. Att 

lyssna på berättelser som berör den mörka sidan av mänskligheten, att få beskrivningar av hur 

människor medvetet tillfogar andra skada och hur somliga till och med kan finna nöje i det, 

påverkar den som lyssnar. Det är därför ytterst relevant att lyfta fram kunskap om hur 

personal som kommer i kontakt med traumatiserade själva kan påverkas. 

Detta ämne har också uppmärksammats allt mer inom vetenskapen. Mycket av denna 

forskning rör terapeuter, medan mindre forskning handlar om andra yrkesgrupper, som t.ex. 

tolkar eller sekreterare, som också tar del av traumaberättelser, om än i mindre omfattning.  

På senare år har forskningen också börjat visa på att det kan uppstå positiva 

förändringar och personlig tillväxt som följd av att ha varit med om ett trauma. Detta kan ses 

som en motreaktion mot tendensen att bara uppmärksamma de negativa konsekvenserna av 

trauman. En del forskning börjar även se till de positiva konsekvenserna av att arbeta med 

traumatiserade. Att träffa traumaöverlevare och lyssna på deras berättelse kan, förutom att 

vara påfrestande och tungt, även ge något mer positivt i utbyte. Kunskap om såväl negativa 

som positiva konsekvenser hos personal som arbetar med traumatiserade personer är av 

största vikt för att på bästa sätt kunna ta hand om personalens mående och välbefinnande. Att 

uppmärksamma hur personal mår som arbetar med krigsskadade och torterade är också syftet 

med denna studie. Arbete med personer som har sett och upplevt att människor kan begå 

bestialiska handlingar, vilket leder till både plåga och död, kan även väcka existentiella frågor 

till liv. Vissa människor har en religiös tro, andra en klar livsfilosofi, medan en del har mer 

diffusa existentiella föreställningar. I arbetet med krigsskadade och torterade ställs man inför 

frågor kring död, ondska och förlåtelse och för att hantera arbetet kan det tänkas att vissa 

omvärderar sin syn på dessa frågor. Det finns inte mycket forskning kring hur ens syn på 

existentiella frågor påverkar hur man mår eller på hur inställningen till dessa frågor kan 

påverkas till följd av att arbeta med traumaöverlevare. I de fall den berört frågorna har 

forskningen mest fokuserat på religion. Eftersom Sverige idag är ett sekulariserat land, är det 
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mycket aktuellt att hitta nya sätt att tala om och mäta människors inställning till existentiella 

frågor, sätt som kan fungera som ett komplement till de mer klassiska måtten på religiositet. 

TEORI 

Teoridelen i denna studie börjar med en presentation av allmänna begrepp såsom 

flyktingskap, tortyr, trauma och vilka psykiska reaktioner trauman kan föra med sig hos en 

individ. Detta avsnitt är tänkt att ge läsaren både en bild av de grundläggande begrepp som 

förekommer i studien och en bakgrund till den klientgrupp som de som studien riktar sig till 

arbetar med. 

Nästa avsnitt i teoridelen ger en presentation av de begrepp som har använts i tidigare 

forskning för att beskriva såväl negativa som positiva konsekvenser av att arbeta med 

traumaöverlevare. Därefter kommer ett kort avsnitt om anknytningsmönster, vilken påverkan 

detta kan ha på en individ i vuxen ålder och hur detta kan kopplas till trauma eller sekundär 

traumatisering. 

I avsnittet Tidigare forskning redogörs för delar av den forskning som gjorts under de 

senaste decennierna av hur traumaarbetare påverkats av sitt arbete.  

Sista delen tar upp existentiella begrepp såsom rädsla för döden, ondska och förlåtelse. 

Denna del berör både vad begreppen innebär och en del forskning på området. Till skillnad 

från den övriga teorin har denna del en mer filosofisk karaktär, speciellt avsnittet kring 

ondska, eftersom det finns mycket litet psykologisk forskning som berör ondskebegreppet. 

Författarna har därför konstruerat en egen skala angående ondska. 

Klientgruppen krigsskadade och torterade 

Flyktingskap 

År 2008 sökte 24 353 personer asyl i Sverige; året före var motsvarande siffra 36 207 

personer (Migrationsverket, 2009). Många av dessa personer har svåra upplevelser från 

förföljelse i sitt hemland och flykten därifrån. Att många flyktingar får psykiska reaktioner 

kan ses som normala reaktioner på onormala händelser. Många har varit med om förluster av 

familjemedlemmar, av vänner, hem, sociala nätverk och social identitet. Ytterligare en på-

frestning är ovissheten om man får stanna eller ej i det nya landet (Michel, Lundin, & Otto, 

2001). Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, med flera 
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mottagningar runt om i landet, är exempel på ställen som jobbar specifikt mot denna 

patientgrupp. Det finns även andra centra i Sverige som arbetar med dessa klienter. En del 

arbetar liksom Röda Korset mest med den psykiska hälsan och i mindre grad med den 

medicinska delen, medan andra är medicinskt inriktade och i mindre grad arbetar med den 

psykiska hälsan. Att skilja helt på den fysiska och psykiska hälsan är dock omöjligt när man 

arbetar med krigskadade och torterade patienter. Hjälp till kontakt med andra myndigheter är 

också något som ofta ges på dessa centra. Det finns undersökningar som visar att 20-25 % av 

alla flyktingar i Sverige har blivit utsatta för tortyr eller annan grym eller omänsklig 

behandling (Jakobsson, 1997). 

Tortyr 

I konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning som antogs av FN 1984, definieras tortyr som varje handling där allvarlig 

smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas en person. För att det ska 

klassas som tortyr ska den utföras av eller på initiativ av en offentlig tjänsteman (Amnesty, 

2009a).  

Tortyrens syfte kan vara att framtvinga bekännelser eller information, men ofta rör det 

sig om att skrämma befolkning till tystnad och se till att ingen vågar opponera sig mot 

regimen (Movschenson, 1995). Enligt Amnesty förekom det under 2007 tortyr i 81 av 

världens länder.  

Den allra vanligaste tortyrmetoden är att slå offren, men det finns även många andra 

vanliga tortyr- och misshandelsmetoder idag. Några av de vanligaste är: elchocker, att offren 

hängs upp, slag på fotsulorna, att offren nästan kvävs, skenavrättning, mordhot och långa 

perioder i isoleringscell. Andra exempel på tortyr är att offren sänks ned i vatten, bränns med 

cigaretter, hindras från att sova eller placeras i celler där de varken kan höra eller se något. 

Våldtäkter och sexuella övergrepp förekommer också som tortyr (Amnesty, 2009b). Tortyr 

kan leda till både fysiska och psykiska skador. Ofta finns både skuld- och skamkänslor med i 

bilden, vilket kan göra det svårt för den drabbade att berätta om sina upplevelser 

(Movschenson, 1995). 

Trauma 

Ordet trauma kommer från grekiskan och betyder sår eller skada. Ett psykiskt trauma 

kan alltså översättas som ett psykiskt sår. I diagnossystemet DSM IV ska det i en traumatisk 

händelse bl.a. ingå i bilden att personen upplevde eller konfronterades med en händelse som 
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innebar död, allvarlig skada eller hot mot egen eller andras fysiska integritet, och att personen 

reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck mot detta (APA, 1994). Cardeña och 

Larsson (2009) definierar trauma som ”en händelse, orsakad av människa eller faktorer 

utanför mänsklig kontroll, som reducerar individen till ett objekt och som utmanar 

föreställningar om säkerhet, rättvisa, förmåga att kontrollera händelser eller förutsägbarhet” 

(s.62). 

De flesta råkar någon gång under livet ut för ett trauma. En svensk studie av Frans, 

Rimmö, Åberg och Fredrikson (2005) visade att nästan 81 % av befolkningen råkat ut för ett 

trauma. Deras studie bestod av 1 824 slumpmässigt utvalda individer i åldrarna 18-70 år.  

Personerna fick ange om de varit med om en eller flera av sju angivna händelser som kan 

anses vara traumatisk. Det fanns även möjlighet att i en sista öppen fråga fylla i andra trauman 

än de sju angivna. Traumaprevalens visade sig vara signifikant något högre för män än för 

kvinnor. Det vanligaste angivna traumat var trafikolyckor och det minst vanligaste sexuella 

övergrepp (Frans et al. 2005). Studier från andra länder har också visat att det är vanligt att 

man någon gång i livet är med om en traumatisk händelse, även om de flesta studierna inte 

har visat så höga siffror som 80 % av befolkningen. 

Psykiska reaktioner av trauma 

Efter att ha varit med om en svår traumatisk händelse, kan en person utveckla 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Symtomen på PTSD kan delas in tre kategorier: 

återupplevande, undvikande samt tecken på förhöjd arousalnivå (för fullständiga diagnostiska 

kriterier se Bilaga A). Återupplevande består bl.a. av påträngande och plågsamma 

minnesbilder, flashbacks och mardrömmar. Undvikande innebär att personen undviker sådant 

som associeras med traumat. Tecken på förhöjd arousalnivå visar sig i överspändhet med 

koncentrationssvårigheter, lättskrämdhet, sömnproblem och irritabilitet (Michel, Lundin, & 

Otto, 2001). Olika siffror för prevalens på PTSD förekommer. I en svensk studie har forskare 

funnit en PTSD -prevalens på 5,6 %. Kvinnor tycks ha större risk än män att utveckla PTSD 

och utlandsfödda hade tre gånger så stor risk som svenskfödda för PTSD. Detta innebär att det 

endast är få av dem som varit med om ett trauma, som till följd av detta får psykiska besvär 

som uppfyller kriterierna för en PTSD-diagnos (Frans, Rimmö, Åberg, & Fredrikson, 2005).  

Ibland skiljer man PTSD från komplex PTSD också kallad DESNOS (disorder of 

extreme stress, not otherwise specified). Komplex PTSD antas bero på långvariga och 

upprepande trauman, som t.ex. krigsfångenskap, tortyr, internering i koncentrationsläger eller 

upprepad barn- och kvinnomisshandel. Dessa trauman har också i sig en komponent av 
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mellanmänskliga relationer, till skillnad från trauman som härrör t.ex. från naturkatastrofer. 

Förutom symtomen för PTSD förekommer här mer personlighetsmässiga förändringar av 

negativ karaktär. Michel et al. (2001) menar att komplex PTSD skulle kunna klassificeras som 

”traumatisk personlighetsstörning”. 

Det går inte att säga om PTSD och Komplex PTSD är olika diagnoser eller bara 

varianter av samma syndrom (Michel et al., 2001), men en diskussion om denna uppdelning 

förs inför DSM V. Komplex PTSD har inte fått så mycket uppmärksamhet i Sverige (Cardeña 

& Larsson, 2009). 

En annan närliggande diagnos är akut stressyndrom, ASD. Den fångar upp akuta och 

maladaptiva reaktionsmönster som äger rum den första månaden efter exponeringen av 

traumat. Störningen skall vara i minst två dagar men inte mer än fyra veckor, och inträffa 

inom fyra veckor efter den traumatiska händelsen. Vid akut stressyndrom läggs större vikt vid 

dissociativa symtom jämfört med PTSD-diagnosen.  

Det finns olika typer av dissociativa symtom. I diagnossystemet DSM delas de upp i 

fem olika kategorier: känsla av bedövning, likgiltighet eller oförmåga till känslomässig 

respons, minskad uppmärksamhet på omgivningen (t.ex. ”leva som i en dimma”), 

derealisation (t.ex. känsla av tidlöshet eller overklighetskänslor), depersonalisering (t.ex. att 

känna sig främmande för sig själv eller som en annan person) samt dissociativ amnesi 

(oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen) (APA, 1994; Cardeña, Koopman, 

Classen, Waelde, & Spiegel, 2000). För att uppfylla kriterierna för akut stressyndrom ska tre 

eller flera dissociativa symtom förekomma. 

Negativa konsekvenser av att arbeta med traumatiserade 

Det som gör arbetet med krigsskadade och torterade speciellt, och som gör att det 

skiljer sig från annat arbete med traumatiserade, är bl.a. att det även finns faktorer som kultur- 

och språkskillnader att förhålla sig till. Kulturskillnader och språksvårigheter kan bidra till att 

det är extra påfrestande att arbeta med denna grupp (Lansen, 2001). Andra faktorer som kan 

vara stressande är asylprocessen och den osäkerhet som denna för med sig (Birck, 2002). 

Vissa behandlingscentra finansieras delvis av bidrag från fonder, stiftelser och privatpersoner. 

Detta ställer krav på organisationen att själv samla in pengar. Det kan också finnas krav på att 

förutom att behandla även bedriva forskning, ta emot besökare från andra delar av 

sjukvårdssystemet och ta ställning till en mängd saker i samhällsdebatten och socialpolitiken. 

Allt detta kan bidra till ökad press på personalen. Det är inte bara terapeuter som påverkas av 
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att arbeta med tortyröverlevare. Administrativ personal, sekreterare, telefonreceptionister och 

tolkar kan också påverkas över tid (Lansen, 2001). 

Att människor påverkas av att i sitt arbete möta personer som varit utsatta för 

traumatiska upplevelser och att lyssna till deras berättelser, är något som idag är välbekant. I 

litteraturen hittar vi många olika begrepp som försöker fånga och beskriva denna påverkan 

och dess effekter. Compassion fatigue, sekundär traumatisering, utbrändhet och 

ställföreträdande traumatisering (eng. vicarious traumatization) är några av de vanligaste 

begreppen som används för att beskriva den negativa påverkan som kan uppstå som följd av 

arbete med svårt traumatiserade personer. Vissa av dessa begrepp används ibland som 

synonymer, men det finns viktiga skillnader mellan dem.  

Compassion Fatigue 

Det finns ingen riktigt bra svensk översättning av begreppet ”compassion fatigue”, 

(ung. utmattning av medkänsla), därför kommer den engelska originaltermen att användas 

hädanefter. Compassion fatigue kan utvecklas som ett resultat av att hjälparen exponeras för 

andras lidande. Denna utmattning uppstår ofta i samband med känslor av plikt eller en stark 

önskan av att hjälpa, och av en överväldigande emotionell involvering genom empati. Den 

professionella hjälparen kan, när den drabbas av compassion fatigue, helt enkelt bli för trött 

för att bry sig (Phelps, Lloyd, Creamer, & Forbes, 2009). 

Figley (2002) menar att compassion fatigue, precis som andra utmattningar, reducerar 

hjälparens kapacitet eller intresse av stå ut med andras lidande. Det ligger en kostnad i att bry 

sig om andra. Att lyssna på klienters berättelser om smärta, rädsla och lidande kan få 

hjälparen att känna liknande smärta, rädsla och lidande som en konsekvens av empatin för 

klienterna (Figley, 1995). 

Salston och Figley (2003) använder begreppet compassion fatigue som synonym till 

sekundär traumatisk stress eller sekundärt traumatiskt stressyndrom. Den åtskillnaden kan 

också göras att de senare begreppen mer direkt syftar på effekter av att arbeta med överlevare 

med traumatiska upplevelser, medan compassion fatigue kan drabba personal i alla sorters 

hjälpande yrken (Phelps et al., 2009). Compassion fatigue och sekundärt traumatiskt 

stressyndrom har liknande symtom som PTSD-diagnosen (Salston & Figley, 2003). Stamm 

(2009) använder begreppet compassion fatigue som ett överordnat begrepp till de två 

begreppen utbrändhet och sekundär traumatisk stress. Denna definition är en senare modell 

som Stamm utvecklade i samarbete med Figley (Stamm, 2002). I denna uppsats kommer 

författarna hädanefter att utgå från Stamms modell för compassion fatigue.  
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Sekundär Traumatisk Stress 

Figley (1995) definierar sekundär traumatisk stress som en naturlig respons både 

emotionellt och beteendemässigt, som ett resultat av att ha kunskap om de traumatiska 

händelser som är upplevda av signifikanta andra och den stress som kan uppstå till följd av att 

hjälpa eller vilja hjälpa traumatiserade eller lidande personer. Som ovan nämnts är symtomen 

mycket lika, om inte identiska, med symtomen för PTSD-diagnosen. Symtomen kan till 

exempel vara undvikande av vissa situationer eller tankar, avtrubbning av känslor, 

mardrömmar, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter (APA, 1994; Figley, 1995). Om 

den traumatiska händelsen är självupplevd kallas reaktionen primär traumatisk stress, om den 

är upplevd av en annan, signifikant person, som man vill hjälpa, kallas reaktionen hos 

hjälparen sekundär traumatisk stress (Figley, 1995).  

Utbrändhet 

Begreppet utbrändhet dök först upp på 1970-talet och har sen dess använts flitigt. Trots 

detta finns det fortfarande inte någon enhetlig definition av begreppet. Det är också oklart om 

utbrändhet består av en eller flera olika dimensioner (Cox, Tisserand, & Taris, 2005). Ett av 

de instrument som används mest för att mäta utbrändhet är Maslachs Burnout Inventory. 

Maslach delar upp utbrändhet i tre dimensioner: emotionell utmattning, depersonalisering och 

minskat personligt uträttande (Phelps et al., 2009). Typiska symtom för utbrändhet har 

beskrivits som utmattning både fysiskt och emotionellt, minskat självförtroende, känslor av 

hjälplöshet, depression, samt reducerad förmåga till insikt och till beslutsfattande (Phelps et 

al., 2009). Utbrändhet är inte begränsat till enbart arbete med traumatiserade. Figley (1995) 

menar att medan utbrändhet är en process som gradvis framträder som ett resultat av 

emotionell utmattning, så är sekundär traumatisk stress något som kan komma plötsligt och 

utan förvarning. Stamm (2009) skiljer mellan utbrändhet och sekundär traumatisering, genom 

att den senare innehåller en komponent av rädsla. 

Ställföreträdande Traumatisering  

Begreppet ställföreträdande traumatisering myntades första gången år 1990 av 

McCann och Pearlman och syftar på den gradvisa process av inre förändring som sker hos 

människor som arbetar med traumatiserade personer. Detta kan var en förändring i ens 

identitet, världsbild och andlighet, men den kan också påverka tidigare skyddande 

föreställningar om säkerhet, kontroll, intimitet och tillit.  
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 Trauma kan involvera förlust av älskade andra, av drömmar, av barndom och av kropp 

och själ som de var innan traumat. Att ta del av berättelser om trauma innebär att hjälparen 

dagligen konfronteras med denna verklighet och med risken att en sådan förlust även kan ske i 

ens eget liv eller för någon man älskar. Syn på världen, livsfilosofi och tankar om hur och 

varför saker sker, kan utmanas när man arbetar med överlevare av trauman. Föreställningar 

som ”Ibland gör människor hemska saker” kan skifta till ”Människor är hemska” (Saakvitne 

& Pearlman, 1995).  

Saakvitne och Pearlman (1995) menar att det inte är möjligt att förbli helt opåverkad i 

ett arbete där man ställs inför överlevares traumatiska livshändelser och att ställföreträdande 

traumatisering är en naturlig respons. Det är därför viktigt att uppmärksamma förändringar 

inom sig och ta dem på allvar för att inte hamna i cynism och misströstan. Tre aspekter bidrar 

direkt till ställföreträdande traumatisering: exponering för målande beskrivningar av trauma-

upplevelser, exponering för människors avsiktliga grymheter mot varandra samt observation 

av och deltagande i traumatiska återuppspelningar i terapi. Med återuppspelningar menas här 

bland annat klientens återupplevande av tidigare relationer i terapin, där både klient och 

terapeut omedvetet kan ta roller som offer, förövare eller åskådare (Saakvitne & Pearlman, 

1995).  

Positiva konsekvenser av att arbeta med traumatiserade 

Posttraumatic Growth  

Bakgrund till begreppet 

I litteratur, historia och religion har det länge talats om att trauman kan leda till 

mänsklig tillväxt och visdom (Calhoun & Tedeschi, 2006). Vårt språk speglar det genom 

uttryck som ”att komma ut starkare på andra sidan” och ”inget ont som inte för något gott 

med sig”. Tidigare har fokus inom psykologisk forskning legat enbart på negativa 

konsekvenser såsom posttraumatisk stress och sekundär stress, med undantag för några få 

nytänkande forskare. En av dem var Viktor Frankl, existentialistisk psykolog och själv över-

levare från ett koncentrationsläger där han förlorade hela sin familj (Frankl, 1993). Frankl 

beskrev redan på 60-talet hur traumat kan leda till tillväxt och visdom, och menade att just att 

finna mening i livet och även i de trauman man tvingas gå igenom är något av det viktigaste 

en människa kan göra. Att finna mening i oundvikligt lidande kräver att människans 

grundläggande attityder förändras, en egenskap unik för människan. När hon lyckas med detta 
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så har hon funnit den djupaste möjliga meningen (Frankl, 1995). Även den svenska författaren 

Cullberg (2003) beskriver att den traumatiska krisen ställer människan inför ett vägskäl: 

antingen meningsupplevelse eller meningslöshet och kaos. Han menar alltså att de som inte 

finner mening upplever ett djupt kaos som följd av sitt trauma. Det dröjde trettio år efter 

Frankl innan tanken att svåra erfarenheter och trauman även kan få positiva konsekvenser fick 

mer gehör inom den psykologiska forskningen. De senaste tjugo åren har dock den positiva 

psykologin uppmärksammat detta. Idag finns många olika begrepp för detta fenomen. 1995 

skrevs den första boken (Calhoun & Tedeschi, 1995 nämnt i Calhoun & Tedeschi, 2006) som 

använder sig av termen posttraumatic growth (PTG). Med PTG menar de de positiva 

förändringar i livsfilosofi, prioriteringar, värderingar och andlighet som en person upplever 

efter ett trauma. I denna studie kommer termen posttraumatic growth användas och fenomenet 

mätas.  

Modellen bakom Posttraumatic Growth  

Calhoun  och Tedeschi (2006) menar i sin modell av posttraumatic growth att när man 

utsätts för en omvälvande händelse så möts man av tre utmaningar: 1) att hantera sin 

känslomässiga stress, 2) att hantera de utmaningar händelsen för med sig relaterade till ens 

trosuppfattningar/övertygelser och mål samt 3) att formulera i ord en berättelse om vad som 

hänt en. 

Utmaningen att förstå händelsen i relation till trosuppfattningar/övertygelser och mål i 

livet kan leda till grubblande i sökandet efter nya meningar. I början sker detta grubblande 

mest automatiskt, och ibland har dessa tankar en påträngande karaktär. Grubblerierna kan leda 

till att man delar med sig av sina tankar till andra eller skriver av sig på det sätt som den 

kultur man befinner sig i uppmuntrar en till. Med tiden leder detta till att man kan lära sig att 

hantera tankarna och släppa greppet om tidigare mål som inte längre är/känns relevanta. Man 

kan även lära sig att släppa negativt automatiskt ältande och istället ägna sig åt mer medvetna 

grubblerier som leder till nya insikter. Dessa nya insikter kan leda till djupa förändringar hos 

individen, vilket kallas posttraumatic growth. Genom de sätt man vuxit på har man fått nya 

sätt att hantera sin känslomässiga stress och ett nytt, vist sätt att berätta om det man råkat ut 

för.  

Grubblande har ofta fått en negativ klang i psykologiska modeller. Denna modell visar 

på hur viktigt just grubblandet är för att en person ska komma vidare och utvecklas genom sin 

traumatiska upplevelse. Genom grubblandet når man nya värden, och upplever själv att man 

har vuxit som människa (Calhoun & Tedeschi, 2006).  
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Närliggande begrepp 

Det finns många olika begrepp som liknar PTG (Wald, Taylor, Amundson, Jang, & 

Stapleton, 2006). Vissa mäter liksom PTG om personen vuxit efter traumat, exempelvis 

thriving, adversarial growth, positive adjustment, och positive adaptation. Andra begrepp 

såsom hardiness och resilience mäter istället en persons förmåga att efter ett trauma återgå till 

samma funktionsnivå som före traumat. Många av dessa närliggande begrepp innehåller både 

positiva och negativa konsekvenser av ett trauma, medan PTG endast innehåller den positiva 

förändringen. Olika forskare skiljer mer eller mindre på närliggande begrepp och PTG, men 

det finns ingen forskning som har funnit att de olika begreppen faktiskt beskriver samma 

fenomen (Wald et al., 2006). 

Aktuell forskning på tillväxt efter trauma  

Idag växer forskningsmassan om PTG mycket, men ännu finns det många obesvarade 

frågor. Olika skalor mäter antingen en övergripande faktor eller ett antal subskalor. Studier 

visar på att det antingen finns en, tre eller fem faktorer som bygger upp begreppet. 

Posttraumatic growth inventory (PTGI) består av fem underskalor (relating to others, new 

possibilities, personal strength, spiritual change och appreciation of life), vilka har visat sig 

som separata faktorer i vissa studier enligt Calhoun och Tedeschi (2006) medan andra studier 

mer pekar på att PTGI endast mäter en enda, överordnad, faktor. Joseph och Linley (2008b) 

har ifrågasatt den fem-faktoriella modellen och föreslagit en alternativ trefaktormodell 

(changes in self/positive life attitude, philosophy of life och relating to others), denna baseras 

dock endast på en studie med 136 deltagare. Inga kongruenta resultat står ännu att finna 

angående skalans faktorstruktur (Calhoun & Tedeschi, 2006). Det finns tre validerade skalor 

som mäter tillväxt efter trauma men ett problem är att dessa endast är validerade på enstaka 

befolkningsgrupper, två av skalorna på studenter och en på Hiv-patienter. Arbete pågår med 

att validera skalorna på andra befolkningsgrupper (Park & Lechner, 2006). PTGI har 

validerats mot NEO-PI som mäter personlighetsfaktorer. PTGI som en faktor, visade sig då 

korrelera bl.a. med faktorerna extroversion-positivitet och öppenhet för nya erfarenheter 

(Wald et al., 2006). 

Den mesta forskning som gjorts angående tillväxt efter trauma har gjorts antingen via 

kvalitativa (intervjuer) eller kvantitativa (frågeformulär) metoder och oftast mäts upplevd 

förändring. Alltså byggs forskningen på en subjektiv retrospektion, där deltagarna själva 

skattar skillnaderna i det egna livet före och efter traumat (Calhoun & Tedeschi, 2006; Joseph 
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& Linley, 2008a). Studier med för- och eftermätningar är svåra att utföra eftersom det är 

ovanligt att kunna förutsäga att en grupp kommer att utsättas för ett trauma. Dock finns en 

liten mängd sådan forskning, vilken baseras på människor som i yrket utsätts för farliga 

situationer, såsom brandmän, militärer och polis. Ett annat problem enligt bland annat Wald et 

al. (2006) är att det är svårt att veta vad som menas med trauma i PTG, då trauma ibland 

behandlas synonymt med motgång eller stressfyllda livshändelser. Trauma i denna 

bemärkelse är alltså en relativt vag term. Det finns även forskare som har riktat kritik mot 

begreppen posttraumatic growth och som menar att det som mäts egentligen är förmågan att 

återvända till funktionsnivån före traumat. De menar att den upplevda tillväxten endast är en 

kognitiv konstruktion hos personer som varit med om trauman (Ford, Tennen, & Albert, 

2008). 

Compassion Satisfaction 

Termen compassion satisfaction, (Stamm, 2009) beskriver hur nöjd personal som 

arbetar i hjälpande yrken är med sin arbetssituation. Det finns ännu inte någon bra svensk 

översättning på detta begrepp, därför används här den engelska termen. Den ordagranna 

översättningen är ”tillfredsställelse med medkänslan”. 

Compassion satisfaction myntades som en motpol till termen compassion fatigue för 

att till den existerande skalan addera positiva aspekter av att arbeta i ett yrke som kräver 

medkänsla. Motivationen till detta kom från många håll (Stamm, 2002). Författarna såg t.ex. 

att vissa hjälparbetare inte påverkades negativt av sitt arbete, utan trivdes trots de svåra 

historierna de fick höra. Stamm konstaterade därför att det var ensidigt att mäta endast 

utbrändhet och sekundär stress. Dessutom noterades att vissa hjälparbetare tyckte att det var 

jobbigt att fylla i en skala som enbart tog upp negativa konsekvenser av arbetet, eftersom det 

kändes deprimerande. Compassion satisfaction ingår i som en subskala i Professional Quality 

of Life (ProQOL; Stamm, 2009 se metodavsnitt) och handlar t.ex. om hur man trivs med sitt 

arbete som hjälpare och om man känner sig nöjd med hur man utför sitt arbete.  

Bakgrundsvariabler 

Anknytning 

Mycket forskning har gjorts kring vilka konsekvenser olika anknytningsmönster får i 

individens vuxna liv, både hur man är i sina relationer senare i livet och t.ex. hur man hanterar 

svårigheter. Mycket forskning pekar på att trygg anknytning ger den bästa grunden för att 
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hantera svårigheter i det vuxna livet. Forskning har också gjorts där man undersökt samband 

mellan anknytningsstil och compassion fatigue (Racanelli, 2005), se nedan. 

Idag talas det om fyra olika typer av anknytning: trygg anknytning, otrygg/undvikande, 

otrygg/ambivalent och desorganiserad anknytning. Det finns olika teorier om vad som 

påverkar ett barns anknytning, exempelvis barnets egna egenskaper och kulturell påverkan, 

men ofta lyfts föräldrarnas roll fram (Berk, 2003). Utifrån relationen till föräldrarna kan de 

olika anknytningsmönstren beskrivas som följer. Trygg anknytning innebär att barnet fått sina 

behov mötta av sin förälder i en varm och trygg relation. Undvikande anknytning tyder på att 

föräldern varit känslomässigt distanserad i relation till sitt barn. Barnet har inte lärt sig att lita 

på att föräldern möter dess känslomässiga behov. Ambivalent anknytning handlar om att 

föräldern inte varit förutsägbar i relationen till sitt barn, ibland har föräldern varit närvarande 

och varm och ibland distanserad. Desorganiserad anknytning utvecklas då föräldern inte alls 

gett en stabil relation till barnet, denna form är den ovanligaste. I en amerikansk studie visade 

sig ca 65 % av spädbarnen ha trygg anknytning, 20 % undvikande, 10-15 % ambivalent och 

5-10 % desorganiserad. Studier från andra länder har visat att anknytningsstil skiljer sig från 

kultur till kultur, de flesta studier har dock gjorts i USA (Berk, 2003). 

Många studier tittar på hur vuxna individers anknytningsmönster som barn påverkar 

olika faktorer i deras liv. I de flesta liknande studier används skattningsformulär där den 

vuxne får skatta sin egen anknytning utifrån sina tidiga relationer med sin(a) föräldrar. 

Longitudinella studier har visat att självskattningsformulär fungerar bra som uppskattning av 

tidigt anknytningsmönster. Man kan även skatta en persons nuvarande anknytningsstil med 

hjälp av formulär som handlar om hur man är i sina relationer idag. Forskning visar på att 

anknytningsmönster kan ändras, så att man som vuxen kan lära sig att relatera tryggt till andra 

även om man hade en otrygg anknytning till sina föräldrar (Berk, 2003). Det finns olika 

självskattningsformulär för anknytning. Bartholomew och Horowitz (1991) har utvecklat ett 

instrument för att mäta anknytningsgrad. Detta instrument är främst till för att mäta grad av de 

olika anknytningsmönstren, inte för att kategorisera individer, men det kan även användas i 

detta syfte utgående från en enstaka fråga. Bartholomew och Horowitz anger 

anknytningsstilarna som trygg, rädd, upptagen och avvisande. Frågor som bygger på 

Bartholomews och Horowitzs skattningsformulär användes i denna undersökning.  

Anknytning, PTSD och compassion fatigue 

 Samband mellan anknytning och sätt att hantera trauma har visat sig i modern 

forskning (Sandberg, Suess, & Heaton, 2010; Benoit, Bouthillier, Moss, Rousseau, & Brunet, 
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2010). Svårighetsgraden av PTSD-symtom verkar korrelera negativt med graden av trygg 

anknytning (Benoit, et al., 2010). Försök har också gjorts med att finna samband mellan 

anknytning och compassion fatigue. En studie har bland annat tittat på anknytning och 

compassion fatigue bland amerikanska och israelitiska kliniker som arbetar med trauma-

tiserade offer för terrorism. Denna studie fann dock inga signifikanta skillnader mellan com-

passion fatigue och undvikande anknytning. Samma studie tittade också på utbrändhet och 

compassion satisfaction och fann att mer undvikande anknytning samt liten klinisk erfarenhet 

och liten erfarenhet att jobba med traumaoffer predicerade utbrändhet, medan klinisk 

erfarenhet relaterat till att behandla traumaoffer samt låg anknytningsångest predicerar 

compassion satisfaction (Racanelli, 2005). 

Tidigare forskning: hur påverkas personal av traumaarbete  

En hel del forskning har gjorts på hur personal ur så kallade hjälpande professioner 

påverkas av att jobba med människor utsatta för svåra kriser och traumatiska händelser. På 

vissa yrkesgrupper har det forskats mer på än andra. Det finns t.ex. många studier av hur 

terapeuter påverkas av att arbeta med klienter som varit med om traumatiska händelser, men 

få studier av hur tolkar påverkas av att lyssna på samma berättelse. Det finns heller inte 

mycket forskning om hur man påverkas av att jobba specifikt med klientgrupper som varit 

utsatta för tortyr, men mer forskning inriktad på att arbeta med offer och förövare av sexuella 

övergrepp. Den forskning som redovisas här, kommer att ta upp olika hjälpandeprofessioner 

och hur de påverkas i sitt arbete. Patient- eller klientgrupperna i studierna som redovisas 

nedan har alla varit med om traumatiska händelser. I vissa studier är traumat för patient-

gruppen mer specificerat.  

Compassion Fatigue, Sekundär Stress och Utbrändhet 

Pearlman och Mac Ian (1995) visade i en studie med 188 traumaterapeuter att 

terapeuter med egna traumatiska livshändelser var mer känsliga för ställföreträdande trauma-

tisering än de som inte upplevt egna traumatiska livshändelser. 60 % av traumaterapeuterna 

uppgav att de hade en egen historia av trauma. 

Att terapeuter med en egen historia av trauma är mer känsliga för ställföreträdande 

traumatisering, kan tänkas bero på att berättelser som terapeuterna hör inte bara väcker empati 

utan också egna minnen och känslor, och på sätt också gör dem mer känsliga för klienters inre 

plåga. Det gör det extra viktigt för traumaarbetare med egna historier av trauma att 
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uppmärksamma sina behov och känslor (Saakvitne & Pearlman, 1995).  De terapeuter som 

hade mest svårigheter i Pearlmans och Mac Ians studie var de som var nyast och hade en 

traumahistoria, medan mer erfarna terapeuter, också de med en bakgrund med trauma, visade 

mindre generell stress (Pearlman & Mac Ian, 1995). 

Flera andra studier har tittat på terapeuters egen historia av traumatiska livshändelser. I 

olika studier över hur terapeuter påverkats av att jobba med antingen offer för sexuella 

övergrepp eller förövare till sexuella övergrepp har siffran på terapeuternas egna traumatiska 

livshändelser varierat mellan 25 % och 75 % (Moulden & Firestone, 2007). Huruvida en 

historia av egna trauman påverkar graden av ställföreträdande traumatisering råder det dock 

delade meningar om. Moulden och Firestone (2007) anser att det inte finns klara bevis som 

stödjer att egna trauman är relaterat till eller predicerar ställföreträdande traumatisering, i alla 

fall inte hos terapeuter som jobbar med förövare av sexuella övergrepp.  I likhet med 

Pearlmans och Mc Ians (1995) studie har Moulden och Firestone, i sin översikt av forskning 

om ställföreträdande traumatisering hos terapeuter som arbetar med sexuella förövare, dragit 

slutsatsen att det finns stöd för att det finns ett negativt samband mellan antal år i arbete och 

grad av ställföreträdande traumatisering. Enligt Steeds och Bicknells (2001) studie på 

terapeuter som arbetar med sexualförbrytare, tycks trenden vara att de som är nyast inom detta 

fält (arbetat 0-2 år) samt de som arbetat längst (9-12 år) har störst risk att utveckla symtom på 

compassion fatigue. De terapeuter som arbetat 2-4 år tycktes ha lägst compassion fatigue. 

Detta innebär en kurvlinjär relation mellan år i arbete och symtom för compassion fatigue. 

Författarna har dock inte fått några signifikanta skillnader utan baserar sina resultat enbart på 

icke signifikanta medelvärdesskillnader. Resultaten av denna studie bör alltså tolkas med 

försiktighet. Terapeuterna i studien bestod både av psykologer och av socialarbetare. 46,2 % 

av deltagarna hade medel- till hög risk för compassion fatigue och ungefär en femtedel hade 

medel- till hög risk för utbrändhet. Hela 97 % av deltagarna indikerade låg nivå av 

compassion satisfaction. Psykologerna hade signifikant lägre nivåer av compassion fatigue än 

socialarbetarna. 

En annan intressant punkt i Mouldens och Firestones (2007) forskningsöversikt är att 

belastning av traumamaterial, mätt i timmar i veckan med klientkontakt, inte tycktes vara 

relaterat till ställföreträdande traumatisering. Brady, Guy, Poelstra och Brokaw (1999) fann 

dock i en studie på 446 kvinnliga terapeuter som jobbar med överlevare från sexuella 

övergrepp, att de terapeuter som träffar fler klienter med en historia av sexuella övergrepp 

eller som har sett ett större antal traumaöverlevare under sin karriär, löper större risk att 
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uppvisa sekundär stress. Trots fler symtom verkade det inte finnas någon förändring i 

kognitiva scheman som tecken på ställföreträdande traumatisering hos de terapeuter som hade 

högre arbetsbelastning. Författarna är dock noga med att påpeka att det är få terapeuter som 

upplever höga nivåer av stress eller lidande till följd av sitt jobb.  

En studie av Deighton, Gurris och Traue (2007) har undersökt utbrändhet och 

compassion fatigue bland personal som arbetar med tortyroffer. Deltagarna var 100 

tysktalande terapeuter som arbetar på behandlingscenter för torterade i Tyskland, Österrike 

och Schweiz. Deltagarna bestod av psykologer, läkare, socialarbetare, sjukgymnaster och 

bildterapeuter. En av de skalor som användes för att mäta compassion fatigue och utbrändhet 

var bland annat ProQOL, konstruerat av Stamm (2009), vilken består av tre subskalor: 

compassion satisfaction, compassion fatigue och utbrändhet (se metodavsnitt för närmare 

presentation av skalan). (Att observera är att begreppet compassion fatigue i den nyare 

versionen av ProQOL är utbytt mot begreppet sekundär stress och att compassion fatigue i 

den nya versionen används som ett samlingsnamn för både utbrändhet och sekundär stress). 

Deltagarna fick också uppge om de varit med om någon allvarlig traumatisk händelse i sina 

egna liv. 29 % uppgav att det varit med om en sådan händelse. Medelvärdena på 

underskalorna för ProQOL indikerade medel- till höga nivåer på symtomatologi hos 

deltagarna. Vid jämförelse med en databas av deltagare bestående av bl.a. terapeuter, 

sjuksköterskor, lärare och biståndsarbetare, gjord av författaren till skalan (Stamm, 2009), 

hade deltagarna lägre compassion satisfaction och högre både utbrändhet och compassion 

fatigue. De deltagare som hade rapporterat egna trauman hade mer patologiska nivåer både på 

utbrändhet och på compassion fatigue. Ingen av skalorna på ProQOL korrelerade med antal år 

man arbetat som traumaterapeut, men både utbrändhet och compassion fatigue korrelerade 

med antal klienter man träffade i veckan. Detta resultat är motsatt till den slutsats som 

Moulden och Firestone (2005) redovisar i sin artikel. Det fanns även en stor inbördes 

korrelation (r=.819, p<.0,001) mellan utbrändhet och compassion fatigue. Författarna 

reflekterar kring detta och föreslår att det kan vara så att det för denna grupp terapeuter 

snarare är relevant att tala om ett arbetsrelaterat syndrom, som består av en blandning av både 

utbrändhet och sekundär stress, än två separata syndrom. Den höga korrelationen kan också 

tänkas bero på begränsning i instrumentet. 

Även Birck (2002) har tittat på sekundär traumatisering och utbrändhet hos personal 

som arbetar med tortyröverlevare. Studien bestod av 25 deltagare från ett behandlingscenter i 

Berlin, således ett lågt deltagarantal, vilket gör att resultaten bör tolkas med försiktighet. 
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Deltagarna bestod av psykoterapeuter, läkare och socialarbetare; ett samlingsbegrepp för 

dessa yrken var terapeuter. Dessutom ingick administrativ personal och frilansande tolkar. 

Utbrändhet var mycket lågt, både för hela gruppen och för grupperna terapeuter, administrativ 

personal resp. tolkar. Risk för compassion fatigue låg på medelhöga nivåer för gruppen, men 

var hög för terapeuter och lågt för tolkar och administrativ personal. Compassion satisfaction 

låg på medel för administrativ personal och hög för terapeuter och tolkar. Nivåerna för låg, 

medel eller hög är satt efter Stamms databank med en jämförelsepopulation (se ovan). En 

jämförelse av dessa resultat med Deighton et al. (2007) visar att båda studierna fann hög 

compassion fatigue hos terapeuter, men till skillnad från Deightons studie hade terapeuterna i 

Bircks undersökning även hög compassion satisfaction. Hög tillfredställelse med arbetet tycks 

i Bircks studie inte förhindra uppkomst av sekundär traumatisering. Alla deltagare skattade att 

deras arbete på centret var ganska eller mycket meningsfullt. De flesta personer att det mest 

stressande var diskussioner med myndigheter om asylbeslut, att skriva hälsocertifikat för 

patienter, samt teamkonflikter. Endast tre personer angav stress i samband med sessioner med 

traumatiserade klienter. Utbrändhet och compassion fatigue var signifikant korrelerat med 

antal år i traumaarbete. Risken för utbrändhet ökade också med långa arbetsdagar, men detta 

gällde inte för compassion fatigue. Även dessa resultat skiljer sig från Deightons et al. studie 

som inte fann något signifikant samband vare sig för utbrändhet eller för compassion fatigue 

med antal år som man jobbat som traumaterapeut, men som istället fann en korrelation mellan 

både compassion fatigue och utbrändhet och antal klienter man träffar i veckan. Det tycktes 

inte finnas något signifikant samband mellan antal handledningstimmar eller andra faktorer 

och compassion fatigue. Terapeuterna rapporterade högre utbrändhet och högre compassion 

fatigue än både administrativ personal och tolkar.  

Också Lansen (2001) har i en undersökning med 300 terapeuter som arbetar med 

tortyröverlevare visat att dessa påverkas av sitt arbete. Ungefär 10 % av dessa terapeuter 

uppvisade PTSD symtom och ställföreträdande traumatisering. 

Tidigare uppsatser från Lunds universitet har tagit upp hur personal påverkas av att 

jobba med krigsskadade och torterade. Axelsson (1998) har i en kvalitativ studie undersökt 

åtta terapeuter som arbetar med krigsskadade och torterade och deras upplevelser av att ta del 

av och hantera berättelser om ondska. Resultaten visar att möte med ondska har en inverkan 

på terapeuten såväl i arbetet som i privatlivet. Uppsatsen redogör också för de sätt 

terapeuterna har för att hantera det de får höra i arbetet. Intresse för främmande kulturer, 

existentiella frågor och eget trauma visade sig ha betydelse för val av arbetet. Arbab (1999) 
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har i en studie undersökt ställföreträdande traumatisering hos personalen på Röda Korsets 

behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö. Han har i sin studie använt sig av 

både kvalitativa och kvantitativa metoder för att beskriva hur personal mår. Resultaten visar 

att personal genomgår en förändring till följd av behandlingsarbetet som både kan vara till 

konstruktiv och destruktiv karaktär, vilket tyder på ställföreträdande traumatisering. Arab 

avslutar sin uppsats med förslag till vidare forskning att fokusera mer på de positiva och 

utvecklande förändringarna hos traumaterapeuter till följd av deras arbete. 

Som framgår av ovan nämnda studier om sekundär och ställföreträdande trauma-

tisering och som Sabin-Farell och Turpin (2003) påpekar i sin forskningsöversikt om ställ-

företrädande traumatisering, är forskningen inom detta område både oklar och motsägelsefull. 

Det tycks dock vara så att vissa traumaarbetare upplever stress till följd av sitt arbete. Vilka 

riskfaktorer som ökar sårbarheten för ställföreträdande traumatisering är fortfarande oklart. 

Det tycks också finnas en effekt av tidigare egenupplevda trauman, men effekten av detta är 

fortfarande också osäker (Sabin-Farell & Turpin, 2003). Hur antal år och timmar i veckan 

(arbetsbelastning) påverkar hur personal mår är något som forskare har undersökt i olika 

studier utan att finna några kongruenta svar. 

Posttraumatic Growth och Sekundär Traumatisk Stress 

När det kommer till positiva konsekvenser och PTG som följd av att arbeta med 

människor som varit utsatta för traumatiska upplevelser, finns det idag inte så mycket 

forskning. Den mesta forskningen kring PTG har istället gjorts på personer som själva 

drabbats av trauma/motgång eller på närstående till en drabbad (Linley & Joseph, 2004). Men 

även forskning kring terapeuters och hjälparbetares PTG har börjat växa (Calhoun & 

Tedeschi, 2006; Joseph & Linley, 2008a). I dessa studier får man snarare tala om 

ställföreträdande posttraumatisk tillväxt, eftersom den traumatiska händelsen inte upplevts 

direkt utan endast genom klientens berättelse. En del forskare kallar detta för sekundär 

posttraumatisk tillväxt (SPTG). Tidigare har forskningen även här fokuserat på de negativa 

aspekterna av att möta människor i kris inom arbetet men mer forskning som inkluderar både 

negativa och positiva aspekter av detta efterfrågas på flera håll (Joseph & Linley, 2008a; Park 

& Lechner, 2006) 

Linley, Joseph och Loumidis (2005) har i en studie mätt PTG hos 85 terapeuter från 18 

olika länder som arbetar med överlevare från psykologiska trauman. Terapeuterna fick ett 

medelvärde på 47,77 (SD=22,65) på skalan PTGI som mäter positiva förändringar till följd av 

att arbeta med traumaöverlevare. Författarna jämförde denna siffra med en studie som gjorts 
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av brittiska medborgare, där motsvarande siffra låg på 11, 93 (SD=14,69), och en studie som 

gjorts på män gifta med kvinnor med diagnosen bröstcancer, där medelvärdet låg på 67,00 

(SD=14,69) (Linley, Joseph, & Loumidis, 2005). Detta tyder på att terapeuter också påverkas 

i en mer positiv riktning genom att arbeta med traumaöverlevare och att de fått en förändrad 

syn på till exempel vad som är viktigt i livet.  

I en israelisk studie av Shiri, Wexler, Alkalay, Meiner och Kretler (2008) har 

författarna tittat på positiv psykologisk påverkan av att jobba med offer för politiskt motiverat 

våld. Deltagarna bestod av 138 deltagare på ett hälsocenter. Av dessa var 70 läkare, 37 

sjuksköterskor och 31 sjukhusstationerade psykoterapeuter. Medelvärdet på PTGI-skalan var 

för hela gruppen 29,2 (SD=24,4). Dock skiljde sig de olika yrkesgrupperna åt i PTGI. Läkarna 

hade signifikant lägre posttraumatic growth (M=19,2, SD=19,1) än sjuksköterskorna 

(M=45,1, SD= 25,6) och terapeuterna (M=35,7, SD=25,6). Skillnaden mellan sjuksköterskor 

och terapeuter var dock inte signifikant. Kvinnor tycktes i denna studie ha en större positiv 

förändring än män. Deltagarna fick också fylla i ett formulär om symtom på traumatisk stress. 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan yrkesgrupperna på detta. Studien visade på ett 

samband mellan sekundär traumatisk stress och posttraumatic growth, där större sårbarhet för 

negativa effekter av att möta personer som varit utsatta för politiskt motiverat våld, också är 

förknippat med en större positiv tillväxt. Detta samband tycks vara kurvlinjärt, dvs. det krävs 

en viss nivå av stress för att uppleva tillväxt men om stressen blir alltför hög minskar 

tillväxten. 

I en kvalitativ studie av Arnold, Lawrence, Calhoun, Tedeschi och Cann (2005) 

intervjuades 21 psykoterapeuter om hur de påverkats av att jobba med klienter som upplevt 

traumatiska händelser. Av dessa uppgav 17 att de själva hade varit med om en händelse som 

kan anses vara traumatisk, allt från skilsmässa till sexuella övergrepp. Fokus för intervjun var 

dels förändringar i minnessystem och schema angående en själv och världen (kännetecken för 

ställföreträdande traumatisering), dels upplevd psykologisk tillväxt. På den neutrala frågan 

om hur man upplever att man påverkats av att arbeta med klienter som upplevt traumatiska 

händelser, nämnde 76 % av deltagarna först någon positiv konsekvens medan 24 % först 

beskrev en negativ konsekvens av att jobba med denna klientgrupp.  

Alla deltagare uppgav någon form av negativ påverkan av att jobba med klienter med 

trauma. 90 % hade t.ex. upplevt påträngande tankar eller bilder på klienters trauma någon 

gång under sin karriär, och de flesta av terapeuterna hade också någon gång upplevt negativa 

emotionella responser (rädsla, ilska, chock, ångest, hjälplöshet) under eller efter sessioner 
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med traumaöverlevare. Flera av terapeuterna menade att det var svårt att avgöra hur de 

påverkats av sitt arbete med traumaöverlevare, eftersom det kan vara svårt att skilja påverkan 

av traumaarbetet med andra faktorer, t.ex. icke traumarelaterat arbete eller egna direkta 

upplevelserna av trauma. Författarna till studien menar att de positiva konsekvenserna som 

dessa psykoterapeuter beskrev, har stor likhet med den tillväxt (posttraumatic growth) som 

rapporterats av personer som upplevt direkta trauman. Författarna poängterar vidare att de 

positiva konsekvenserna inte enbart behöver härröra från arbetet med traumaöverlevare, utan 

också kan komma från kliniskt arbete generellt eller från tillväxt till följd av eget trauma.  

Bell (2003) har i en kvalitativ studie med rådgivare och socialarbetare som arbetar med 

misshandlade kvinnor, också fokuserat på styrkor snarare än på enbart negativa konsekvenser 

till följd av att jobba med utsatta och traumatiserade klientgrupper. Bell intervjuade 30 

deltagare vid två tillfällen. 40 % av dessa svarade att de kände att deras jobb med 

traumaöverlevare hade en positiv effekt på dem, att de kände att de hade mer medkänsla och 

att de var mer tacksamma och mindre dömande som resultat av sitt arbete. Denna studie 

frågade också efter egna trauman hos deltagare, och samtliga förutom en person uppgav att de 

varit med om minst ett trauma. Majoriteten av de med egna trauman rapporterade att de 

bearbetat sitt trauma i någon form av rådgivning eller terapi. Bell menar att det faktum att 

man arbetat sig igenom egna trauman kan ge ökad tillförsikt i sig själv och i den mänskliga 

kapaciteten att läka, samt ge en skyddande effekt mot arbetsrelaterad stress. Detta, menar 

författaren, gör att egna trauman kan skapa sårbarhet hos personal men att bearbetningen av 

personliga trauman också kan leda till en styrka.  

Forskning visar således på att arbeta med traumaöverlevare kan föra med sig positiva 

konsekvenser såsom en personlig tillväxt, nya styrkor eller en större uppskattning av livet. 

Existentiella faktorer 

Rädsla för döden, mänsklig ondska och förlåtelse är tre stora existentiella frågor som 

upptagit människor i alla tider och varit en ständig källa till både filosofiska och teologiska 

debatter och diskussioner. Dessa stora frågor kan ses som en del av vår livsåskådning och som 

viktiga komponenter i världsreligionerna. Modern forskning undersöker även dessa frågor och 

hur inställningen till dem påverkar oss i våra liv och i hur vi mår. Bl.a har Brady, Guy, 

Poelstra och Brokaw (1999) undersökt andlighet i sin studie med 446 kvinnliga terapeuter 

som arbetar med överlevare av sexuella övergrepp. Andlighet innefattar här både religiösa och 

existentiella komponenter. Det visade sig att de terapeuter som hade hög arbetsbelastning och 
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träffade många klienter som varit med om sexuella övergrepp rapporterade ett mer andligt 

tillfredställande liv än de som var mindre exponerade för klienter med traumahistoria. 

Författarna spekulerar i om det kan vara så att när terapeuter konfronteras med klienters 

frågor och sökande om mening, hopp och andlighet förståelse, så kan den egna tron växa sig 

starkare och bli mer motståndskraftig. Med en stark känsla av andligt välmående, kan det 

också vara möjligt att terapeuten orkar träffa fler klienter. Det kan också vara så att terapeuter 

som har en klar filosofisk livssyn och är robusta i sitt andlighet mående söker sig till att jobba 

med traumaöverlevare. Ytterligare en slutsats som kan dras från studien är att människors 

existentiella syn i hög grad påverkar deras mående och därför är högst relevant att undersöka. 

Rädsla för döden 

Vetskapen att vi en gång ska dö är något som väcker stark ångest hos många. Rädsla 

inför döden är något som har upptagit oss människor genom årtusenden. Epicurus, en grekisk 

filosof, som levde på 300-talet före Kristus, menade att huvudorsaken till allt mänskligt 

lidande är vår ständigt närvarande rädsla för döden och att det ofrånkomliga i döden 

skrämmer och stör livets alla nöjen (Yalom, 2009).  

Rädsla för döden och dödsångest används ibland som olika namn för samma begrepp. 

Rädsla för döden kan dock ses som mer medveten och specifik, medan dödsångest snarare är 

något mer omedvetet och generellt. Orsaker till rädsla för döden är bl.a rädsla att förlora sitt 

själv, rädsla för det vi inte vet, rädsla för smärta och lidande eller rädsla för sorgen och 

smärtan hos de kvarvarande familjemedlemmarna (Wong, Reker & Gesser, 1994). 

Den attityd en person har till döden är beroende av den mening döden har för henne. 

Meningen är influerad av personligheten och av religiösa, kulturella och filosofiska 

trossystem (Rooda, Clements, & Jordan, 1999, refererad i Braun, Gordon, & Uziely, 2010). 

Det finns en hel del forskning idag som tittar på attityd till döden i olika yrkesgrupper och hur 

detta kan påverka arbetet. 

Studier har gjorts både på medicinska och icke-medicinska vårdgivare. En del av dessa 

studier pekar på att vårdgivare har högre dödsångest än jämförelsegrupper, även om andra 

studier inte har kunnat hitta liknade samband (Neimeyer, Wittkowski & Moser, 2004). En 

studie på personal som arbetar med självmord och krisinterventioner visade på högre ångest 

inför ens egen död och döende än kontrollgruppen (Neimeyer & Dingemans, 1980, refererad i 

Neimeyer, Wittkowski & Moser, 2004). Frågan här är inte bara huruvida vårdgivare har mer 

eller mindre rädsla för döden eller dödsångest än andra, utan också hur detta i så fall påverkar 

arbetet. Forskning på sjuksköterskor som jobbar med döende patienter har visat att rädsla för 
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döden korrelerar negativt med positivt omhändertagande av den döende patienten (Braun, 

Gordon, & Uziely, 2010). Liknande resultat har hittats i andra studier, framförallt på läkare 

och sjuksköterskor (Neimeyer, Wittkowski & Moser, 2004). Kopplingar har gjorts mellan 

tillväxt efter trauma och rädsla för död (Joseph et al., 2005) Ett frågeformulär som mäter ett 

närliggande begrepp till PTG är Change in Outlook Questionnaire. Detta formulär innehåller 

frågor om upplevd meningsfullhet och om rädsla för döden (Wald et al., 2006). De två 

frågorna om rädsla för döden visade sig i en faktoranalys (Joseph et al., 2005) bilda en egen 

faktor. PTG innehåller dock inte frågor av denna existentiella karaktär förutom två frågor 

angående andlighet och religiositet (Joseph & Linley, 2008b) Detta visar på att rädsla döden 

är något som kan förändras om man utsatts för ett trauma.  

Wong, Reker och Gesser (1994) menar att rädsla för döden är nära förknippad med en 

mera existentiell fråga rörande hur meningsfulla vi anser att våra liv är. De jämför med 

Eriksons sista steg i utvecklingen med konflikt mellan jaget, integration och förtvivlan. De 

menar att individer som lyckats med integrationen, som kan se tillbaka på livet som 

meningsfullt, är mindre rädda för döden, medan individer som tycker att de kastat bort sina liv 

och anser det är försent att börja om, har en större rädsla för döden. På denna teori bygger 

formuläret Death Attitude Profile -Revised som använts i denna studie. 

Ondska 

Människor som arbetar med personer som blivit torterade eller är krigsskadade, och 

tillbringar timmar varje vecka med att lyssna på traumatiska berättelser, ställs ständigt inför 

realiteten att människor är kapabla att begå ohyggliga handlingar mot varandra.  

Frågor om ont och gott har alltid upptagit oss människor, och har i århundraden 

diskuterats livligt i både religiösa och filosofiska debatter. Neiman (2001) menar att man kan 

dela in problemet med ondska i tre separata frågor (där det inte finns något enhetligt svar): 

1) Definitionen av ondskans natur; 

2) Förklara varför människor medvetet utför onda handlingar; 

3) Förstå hur en god och allsmäktig Gud kan skapa en värld där oskyldiga lider. 

 

De monoteistiska religionerna har länge brottas med den så kallade teodicé-

problematiken (fråga tre ovan). Eftersom Gud är allsmäktig, så skulle han kunna förhindra all 

ondska och eftersom han är god så vill han förhindra ondska. Teodicéproblematiken innebär 

svårigheten att förena tron på en god och allsmäktig Gud med förekomsten av ondska.  
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Ondska är ett vitt begrepp, och i den här uppsatsen kommer det att fokuseras på 

moralisk ondska. Begrepp som godhet och ondska kan kännas svåra och lite förlegade 

eftersom begreppen används på olika sätt i olika kulturer (Neiman, 2002).  

Moralisk ondska är en handling som inte enbart är felaktig, utan också har intention. 

Ondska kan ses utifrån två dimensioner, där den ena är att orsaka (outhärdlig) skada (utan 

hänsyn till intention), och den andra dimensionen är (att vara skyldig till/ha intention till) 

gärningen, där extremen är så kallad diabolisk ondska där man medvetet tillfogar andra skada 

och finner nöje i att se ner på andra. Ibland identifieras ondska utifrån gärningen och ibland 

utifrån skadan den ger upphov till (Allen, 2007; Card, 2002).  

De finns tre inställningar i förståelsen kring ondska: 1) offerinställningen, som 

fokuserar på den mängd av skada/ont som har gjorts mot offret, 2) förövarinställningen, som 

fokuserar på kombinationen av orsak (t.ex. motiv), affekt och respons (t.ex. ånger, glädje) hos 

förövaren, samt 3) en kombinerad inställning som tar in både offer- och förövarinställningen 

(Formosa, 2007). 

Ondska traumatiserar på två sätt. Dels på grund av den skada den kan ge upphov till, 

dels på grund av att den kan vara så oförståelig, vilket gör skadan extra svår att bära. Onda 

handlingar kan hota vår tro på godhet, meningsfullhet och skapa tvivel i religiös tro (Allen, 

2007). Ondska ses ofta som något mystiskt, demoniskt och bortom mänsklig fattnings-

förmåga.  Formosa (2007) menar att om vi bör göra debatten om ondska mer konkret, snarare 

än abstrakt, och lyfta upp den på politisk nivå, för att minimera förekomst av ondska i fram-

tiden och för att göra upp med det förflutna. Han anser att man bör sträva efter en grund-

läggande förståelse snarare än en full förståelse. En grundläggande förståelse är att kunna 

föreställa oss och ge en förklaring till varför vissa människor handlar som de gör. En full 

förståelse är enligt Formosa att identifiera sig med eller känna empati med personen som 

begår den onda handlingen.  

Formosa (2007) hävdar att onda handlingar är förbryllande och mystiska för oss på 

grund av att vi saknar information kring personen som utfört den onda gärningen: t.ex. 

förövarens psykiska tillstånd, situation, önskningar, värderingar, psykologiska fakta, karaktär 

eller biografi. Historien har lärt oss att människor under specifika omständigheter kan begå 

grymma handlingar mot andra, handlingar som de kanske inte skulle drömma om att de var 

kapabla till i en annan situation eller under andra förhållande (Formosa, 2007). Neiman 

(2001) anser också att behovet av att förklara ondska som en demonisk kraft minskar om vi 

kan ge en naturlig förklaring både till dess utveckling och till de krafter som tillåter den att 
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fortsätta. Ondska, menar Neiman vidare, är snarare banal än mystiskt. Att kalla ondska banal 

är att kalla den tråkig, och på så sätt tar man bort mystifieringen.  

Heidegger ansåg att döden var världsomskakande. Med värld menas här den struktur vi 

har för att skapa mening och som gör det möjligt för oss att integrera mångfalden i våra liv till 

en enad helhet. Denna meningsstruktur formar våra troföreställningar, övertygelser, vår 

identitet och vårt sätt att vara. Den formar en berättelse (narrativ) i vilken vi kan knyta ihop 

vårt förflutna, vårt nu och vår framtid och som ger oss en känsla av helhet (Miller, 2009). 

Miller jämför ondska och trauma med Heideggers syn på döden som världsomskakande, och 

hävdar att ondska är ännu mer traumatisk än döden eftersom den krossar vårt moraliska 

resonerande och vår livsberättelse. Ondskan berövar även offret möjlighet till en framtid 

oförstörd av traumat. Miller anser att förövaren är ond just på grund av den världsomskakande 

ondska han begår mot sitt offer.  

Cullberg (2003) talar om att när vi utsätts för ett trauma splittras bilden av oss själva 

som osårbara, en grundläggande illusion utan vilken det blir mycket svårare att leva. 

Cullbergs teori kan kopplas samman med Millers bild av ondskan som världsomskakande och 

som det som förstör vår tillgång till en oskadad livsberättelse. Då skulle det kunna ses som att 

mötet med ondskan förstör vår illusion om att leva i en god värld. I hur stor grad människors 

inställning till ondska eller godhet förändras genom att de blir utsatta för trauman finns det, 

författarna veterligt, ännu ingen kvantitativ forskning på.  

Forskning har visat på att ju högre grad av mänsklig inblandning det är i ett trauma, 

desto svårare är det för offret att komma vidare i livet även om de fysiska skadorna eller 

förlusterna är lika stora. Naturkatastrofer och liknande som inte inkluderar någon mänsklig 

vilja är lättare att komma över, och orsakar färre kliniska symptom än något som skett genom 

en mänskligt orsakad olycka (Dyregrov, 2002). Svårast att komma över är saker som skett 

med mänsklig intention bakom, såsom kriminella handlingar, krig och tortyr (Berg, Lundin, 

Arvidsson, Cederberg, Håkansson, & Näsman, 2008). 

Trots detta så finns det ingen forskning (författarna veterligt) som mäter kopplingen 

mellan vad människor utsatta för trauman har för inställning till ondska, och om deras 

inställning till ondska påverkar hur de hanterar det de är med om.  

Den skala som utvecklas i denna studie har författarna redan hunnit testa i en annan 

studie, med syfte att validera skalan. I studien av Kjellenberg och Nilsson (2010) som 

utfördes på 119 personer fann författarna ett samband, om än svagt, (r=0,2, p≤ 0,5) mellan 
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personers känsla av sammanhang (KASAM) och hur skrämmande och oförståeliga man 

upplevde att tankar på mänsklig ondska var (Fruktan och uppgivenhet inför ondskan).  

Förlåtelse  

Förlåtelse som begrepp, och förlåtelse som ett fenomen inom terapi, är ett mycket 

aktuellt forskningsområde.  

Länge har begreppet förlåtelse debatterats inom filosofin och religionen, och frågan 

om det över huvud taget finns något sådant som förlåtelse har ställts av filosofer (Miller, 

2009). I de psykologiska forskningssammanhang där man bedriver forskning på begreppet 

förlåtelse så fastställer man dock att förlåtelse finns, och att det är mätbart. Forskarvärlden 

verkar dock vara mer ense om vad det inte är än vad det är. Här definierar man förlåtelse som 

något skilt från att glömma, att ha överseende med eller att ursäkta. Förlåtelse är även något 

som är skilt från försoning något som är viktigt att poängtera eftersom försoning inte alltid är 

av godo, t.ex. med någon som utsatt en för övergrepp (Orcutt, 2006). Förlåtelse har definierats 

som en handling inom en person medan försoning sker mellan personer. De flesta forskare är 

ense om att förlåtelse inte bara inkluderar ”att inte hysa negativa känslor mot förövaren” utan 

även ”att ha en positiv inställning av välvilja mot sin förövare” (Wade, Johnson, & Meyer, 

2008). Denna definition av förlåtelse ligger till grund för forskningen som redovisas nedan. 

Det finns olika slags sätt att mäta förlåtelse, en allmän (dispositional) nivå och en 

överträdelsespecifik (offence-specific) nivå. Dessa nivåer skiljer sig på så sätt att den 

allmänna handlar om en persons generella tendens att vilja förlåta, medan den överträdelse-

specifika handlar om en persons förlåtelse i relation till en specifik förövare i en specifik 

situation. Olika mätinstrument använder också ordet förlåtelse i högre eller mindre grad i 

frågorna. Lekmäns och forskares olika syn på förlåtelse talar för ett mätinstrument som inte 

använder ordet förlåtelse (Orcutt, 2006). Samtidigt är sambandet stort (korrelation 0,8) mellan 

den enkla frågan ”I hur stor utsträckning har du förlåtit x? ”och ett mer kliniskt instrument för 

överträdelsespecifik förlåtelse innehållande 60 frågor (Orcutt, Picket, & Pope, 2008). Det 

finns alltså möjlighet att mäta förlåtelse även med enklare instrument, även om 

begreppsvaliditeten då inte blir fullt lika stark. De ovan nämnda studierna är alla gjorda i en 

engelskspråkig kontext; huruvida samma eller annorlunda problem uppstår när man 

undersöker begreppet förlåtelse på svenska är oklart. Nordstedts ordbok översätter det 

engelska ordet ”forgiveness” direkt till det svenska orden ”förlåtelse eller överseende” utan 

tillagda förklaringar (Petti, Hesslin-Rider, Berglund, Martinsson-Visser, Swedenborg, & 

Wiman, 1993).  
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Förlåtelse i terapi 

Frågan om man ska inkorporera förlåtelse som en del i psykoterapi när det finns en 

mänsklig förövare, är omdiskuterad. Det finns ett stort forskningsstöd för att människor som 

har en hög nivå av allmän förlåtelse har mindre psykiska besvär än personer som har låg grad 

av allmän förlåtelse (Orcutt, 2006; Krause, & Ellison, 2003). Men trots att detta är tydligt, 

upplever många terapeuter svårigheter med att införa förlåtelse i terapin. Wade, Johnson och 

Meyer (2008) tar upp en rad omständigheter i sin artikel som kan vara grund till att vissa 

terapeuter är skeptiska till förlåtelse inom terapi. Bland dessa finns att klienten ska känna sig 

dömd om den inte vill förlåta, och att förlåtelsen introduceras för fort i terapin så att klienten 

inte ges tid att bearbeta det den varit utsatt för. Kopplingen till religion är ännu ett hinder för 

många terapeuter. Förlåtelse kan ses som ett moraliskt eller religiöst laddat fenomen, och 

terapeuter kan tvivla på förlåtelsens legitimitet inom terapi. Studier har dock gjorts av när 

förlåtelse använts terapeutiskt och fått god verkan, utan någon religiös koppling (Rye & 

Pargament, 2002). 

Men det är viktigt att arbeta medvetet när man arbetar med förlåtelse, för att förhindra 

de misstag som beskrivits ovan. Ett problem som Wade et al. (2008) tar upp i sin artikel är att 

många av studierna av förlåtelse har riktat in sig på en klientgrupp som vetat om att förlåtelse 

skulle vara en del i behandlingen, vilket är problematiskt för generaliserbarheten av denna 

forskning, då motivationen fanns från början. Studier visar även på att människor med religiös 

bakgrund oftare har en motivation till förlåtelse och därför svarar extra positivt på förlåtelse-

inriktade interventioner.  

Sammanfattningsvis kan sägas att förlåtelse har visat sig vara verksamt i terapi, men 

mer forskning behövs om hur sambanden mellan förlåtelse och psykisk hälsa ser ut. Det är 

även viktigt för terapeuter att ha tänkt igenom och akta sig för de fallgroparna som finns när 

man arbetar med förlåtelse (Wade, Johnson, & Meyer, 2008). 

PTSD, PTG och förlåtelse  

Det finns ett fåtal studier som tar upp kopplingen mellan PTSD och förlåtelse. 

Witvliet, Phipps, Feldman och Beckham (2004) undersökte hur 213 vietnamveteraners all-

männa förlåtelse påverkade deras symtom. Efter att ha kontrollerat för ålder, grad av expon-

ering, grad av fientlighet, socioekonomisk klass och etnicitet, visade sig allmän förlåtelse vara 

signifikant negativt korrelerat med PTSD-symtom samt depression, dock ej med ångest. 

Orcutt, Picket och Pope (2008) visade på att överträdelsespecifik förlåtelse var signifikant 
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förknippat med lägre grad av PTSD-symptom hos 178 studenter. Graden sänktes dock (men 

var fortfarande signifikant) när sambandet kontrollerades för kön och allvarsgrad av brottet.  

Författarna har inte funnit några studier som kopplar hjälpares inställning till förlåtelse 

med deras reaktioner på sitt arbete. Försök har gjorts att koppla förlåtelse med PTG. Fischer 

(2006) uttrycker att intuitivt borde det finnas en koppling mellan förlåtelse och PTG. Dock 

fann man i Fischers studie, som författarna veterligt är den enda som gjorts på denna relation, 

inga bevis för ett sådant samband. Mer forskning på detta område efterlyses (Fischer, 2006).  

Koppling mellan existentiella faktorer och religion 

Kopplingen mellan inställningen till död, ondska (som man möter i trauman) samt 

förlåtelse och religion har många gjort tidigare. Yalom (2009) hävdar, liksom Freud, att 

dödsångesten är grunden för alla religioner, och att dessa på något sätt försöker stilla vår 

ångest inför det slutgiltiga. En tro på en Gud kan inte bara lindra dödsångesten genom hopp 

om evigt liv, utan kan också ge en plan för att leva ett meningsfullt liv. Trots detta kan ångest 

över döden ändå sippra in (Yalom, 2009). Freuds syn på religion som i grunden en försvars-

mekanism har ifrågasatts av nutida forskning på många sätt, bl.a. för att den grundar sig på 

fallstudier av neurotiska människors religion (Geels & Wikström, 2006). Forskning har även 

haft svårt att hitta enhetliga bevis på samband åt något visst håll mellan religiositet och döds-

ångest (Neimeyer, Wittkowski, & Moser, 2004). Religionspsykologisk forskning skiljer på 

religion och copingstrategier, och menar att de är två separata enheter. Religionspsykologer 

studerar hur religiösa människor använder sig av religionen i sina copingstrategier bl.a. för att 

hantera sin rädsla inför döden eller att hantera ett trauma. Det finns även de idag som an-

vänder sig av någon form av tro som copingmekanism utan att kalla sig religiösa. I dagens 

sekulariserade samhälle växer många moderna trosföreställningar fram som är mer 

individuella än den klassiska religiösa tron, vilken enar en stor grupp människor (Geels & 

Wikström, 2006).  

De studier som visar på att en religiös tro kan vara en skyddande faktor när man utsätts 

för ett trauma, är i de flesta fall gjorda i samhällen där religion är en mer självklar del av 

samhället än i det svenska (Macionis & Plummer, 2002). Tanken är att mått på inställning till 

död, ondska och förlåtelse mäter närliggande, om än inte samma sak som, mått på religionen, 

då dessa faktorer ofta är en central del i en religion. Forskning har även visat att rädsla för 

döden är förknippat med upplevd mening i livet (Wong, Reker, & Gesser, 1994), och en av 

religionens funktioner är att ge människor en känsla av att ha funnit meningen i livet (Geels & 

Wikström, 2006). Forskning visar även att religiösa människor har en större tilltro till 
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förlåtelse än icke-religiösa (Wade et al, 2008). Författarna valde, med utgångspunkt från den 

forskning som redovisats ovan, att i det sekulariserade Sverige idag inte undersöka 

människors religiositet utan deras nivå av rädsla för döden, deras obehag inför människors 

ondska samt deras inställning till förlåtelse. 

Syfte och hypoteser 

Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva personals bakgrund samt 

mående (positiva och negativa reaktioner) i relation till sina arbeten, för dem som arbetar med 

krigsskadade och torterade i Sverige. Syftet är vidare att undersöka denna grupps inställning 

till existentiella frågor samt huruvida denna inställning påverkas av att arbeta med krigs-

skadade och torterade. Till sist ingår det i syftet att undersöka hur måendet till följd av arbetet 

i denna grupp förhåller sig till inställning till existentiella frågor. Utifrån dessa syften är 

följande hypoteser formulerade. Där riktning inte är angiven hade författarna ingen bestämd 

tanke eller teori kring riktningen: 

 

HI: Sociodemografiska faktorer exempelvis kön och yrke påverkar hur man mår till 

följd av sitt jobb. Kvinnor upplever mer stress samt mer tillväxt än män.  

 

H2: Det finns en skillnad i hur man påverkas av sitt arbete mellan de som har en 

bakgrund av självupplevda trauman och de som inte upplevt egna trauman. Bland dem som 

upplevt trauman påverkas även måendet olika, beroende på grad av stöd efter traumat, ålder 

vid traumat samt antal gånger man upplevt trauma. De som upplevt trauma, haft mindre stöd 

eller varit med om många upprepade trauman upplever också större negativa reaktioner och 

mer tillväxt till följd av sitt arbete.  

 

H3: Antal år i arbetet med traumaöverlevare samt timmar i veckan man exponeras för 

traumaberättelser påverkar måendet negativt men ökar även tillväxten till följd av trauma hos 

personalen. 

 

H4: Tillgången till traumahandledning minskar negativa reaktioner till följd av arbetet 

samt ökar positiva upplevelser av arbetet.  
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H5: Personer med tryggt anknytningsmönster får färre negativa reaktioner av arbetet 

än personer som inte har detta.  

 

H6: Det finns ett samband mellan inställning till var och en av de existentiella frågorna 

död, ondska och förlåtelse, och hur man mår i relation till sitt jobb. De som har högre rädsla 

för död och ondska och lägre tilltro till förlåtelse mår sämre till följd av sitt arbete.  

 

H7: Inställning till död, ondska och förlåtelse förändras som en följd av att man arbetar 

med krigsskadade och torterade. 

METOD 

Deltagare 

Förfrågan om att delta i studien gick ut till centra och enheter för trauma i hela Sverige. 

Totalt 71 personer som arbetar med krigsskadade och torterade svarade på undersökningen. 

Av dessa var det en person som inte alls hörde traumatiska berättelser i sitt arbete och en 

person som lämnade in sina svar när bearbetning av data redan påbörjats. Dessa två personer 

togs därför inte med i bearbetningen och således hamnade deltagarsiffran i studien på 69 

individer. Deltagarna i studien arbetar alla på olika centra, avdelningar och enheter runt om i 

landet, och träffar på olika sätt patienter med erfarenheter av krig och tortyr. Hur många som 

fick förfrågan och avböjde är svårt att säga, då inbjudan skickades via email och ibland 

vidarebefordrades av andra än författarna, men författarna uppskattar att cirka hälften av de 

fast anställda svarade på enkäten. I tabell 1 (i resultatdelen) finns alla sociodemografiska 

variabler över deltagarna redovisade. 

Författarna 

Författarna till studien är två kvinnliga studenter i 25-30-årsåldern som går sista 

terminen på psykologprogrammet vid Lunds universitet.  
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Instrument  

Posttraumatic Growth Inventory 

The Posttraumatic Growth Inventory (PTGI; Tedeschi, & Calhoun, 1996) innehåller 

21 påståenden som består av fem faktorer; relaterande till andra, nya möjligheter, personlig 

styrka, andlig förändring och uppskattning av livet. I denna studie används PTGI som en 

faktor. Skalan använder sig av en sexgradig Likert-skala (0=inte alls; 5=till en mycket stor 

del). Författarna till denna studie fick tillgång till en svensk översättning av formuläret genom 

kontakt med en forskargrupp som översatt formuläret (Norlander, Schedvin, & Archer, 2005). 

De hade använt sig av en professionell översättare samt haft kontakt med de amerikanska 

konstruktörerna till formuläret vid översättningen; dessutom hade en terapeut inspirerat 

översättningen. I den svenska versionen var dock inte förändringsfaktorn lika klar som i 

originalet, så författarna gjorde vissa ändringar för att tydliggöra själva utvecklingen och för 

att översättningen skulle bli mer lik originalversionen. (t.ex. hade ” I can better appreciate 

each day” i den första svenska översättningen översatts med ”jag uppskattar varje dag”; detta 

ändrades till ”jag är bättre på att uppskatta varje dag ”). Eftersom originalskalan från början 

vänder sig till personer som själva upplevt en kris eller ett trauma, så fick instruktionerna 

ändras något; t.ex. ändrades texten ”Den obehagliga, negativa händelsen och den kris som den 

utlöste har bidragit till:” till ”Mitt arbete med traumatiserade människor har bidragit till:”  

Cronbachs alfa för hela skalan var i denna studie 0,94 (de fem underskalorna hade var 

för sig lägre alfavärde än hela skalan).  

Professional Quality of Life Scale 

Professional Quality of Life Scale (ProQOL; Stamm, 2009) innehåller 30 påståenden 

på en femgradig Likert-skala (1= Aldrig; 5= Mycket ofta). Den är uppdelad i tre underskalor: 

compassion satisfaction, sekundär stress och utbrändhet. Sekundär stress och utbrändhet ingår 

båda i det överordnade begreppet compassion fatigue. Skalan fanns översatt till flera olika 

språk, dock inte till svenska. En översättning till svenska utfördes därför av författarna. En 

back-translation (skalan översattes igen från svenska till engelska) gjordes därefter av två 

oberoende personer med goda kunskaper i såväl svenska som engelska, och en tredje person 

med engelska som modersmål gav sedan sina synpunkter på översättningen.  

Cronbach alfa för subskalan compassion satisfaction i denna studie var 0,79, för 

subskalan Sekundär traumatisk stress låg Cronbach alfa på 0,80 och för utbrändhet 0,70. För 

den sammanslagna skalan compassion fatigue var Cronbach alfa 0,84.  
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Stanford Acute Stress Reaction Questionnaire 

Stanford Acute Stress Reaction Questionnaire (SASRQ; Cardeña, Classen, Koopman, 

& Spiegel, 2000) består av 30 påståenden och är uppdelade i fem skalor: dissociativa symtom, 

återupplevande, undvikande, tydlig ångest/ökad arousal och nedsättning av funktion. Skalan 

dissociativa symtom är i sin tur uppdelad i fem subskalor. Depersonalisering, är en av 

subskalorna i skalan dissociativa symtom. Skalan använder sig av en sexgradig Likert-skala 

(0= inte alls; 5= mycket ofta). Författarna använde sig enbart av två underskalor som vardera 

bestod av två frågor, underskalan nedsättning av funktion (exempel på fråga: ”Den 

påfrestande händelsen gjorde det svårt för mig att arbete eller utföra vardagliga sysslor”) samt 

underskalan depersonalisering (exempel på fråga: ”Jag hade inte den vanliga känslan att vara 

mig själv”). En svensk översättning fanns för denna skala gjord av Gerge, Gerge, 

Søndergaard, & Cardeña 2007 (personlig kommunikation Etzel Cardeña januari 2010) 

Cronbachs alfa för subskalan nedsättning av funktion var för denna studie 0,77 och för 

depersonalisering 0,71.  

Anknytning och relationer 

Två frågor lades till som handlar om anknytning och relationer. Frågan Tänk på den/de 

personen(er) som tog mest hand om dig under din uppväxt? Hur skulle du beskriva din 

relation till henne/honom under din uppväxt? (se bilaga B), skapades av författarna 

tillsammans med en av handledarna (Cardeña). Frågan där deltagarna uppmanas att välja det 

alternativ som stämmer bäst in på dem angående nära relationer är inspirerad av Bartholo-

mews och Horowitzs Relationship Questionnaire (1991). Denna fråga (den andra anknyt-

ningsfrågan, se bilaga B) är skapad av forskarstudenten Sophie Reijman. Alternativen på 

denna fråga ska spegla olika anknytningsstilar, varav en representerar trygg anknytning. 

Frågorna översattes från engelska till svenska av författarna. 

Traumatic Experiences Checklist 

Traumatic Experiences Checklist (T.E.C; Nijenhuis, Van der Hart, & Vanderlinden, 

2002) är ett frågeformulär som tar upp 29 händelser som kan vara traumatiska och där 

personer får svara om de upplevt någon av de 29 händelserna, hur gamla de var när det 

inträffade och hur stor påverkan detta hade på dem. Det finns också två avslutande frågor, en 

rörande vilken grad av stöd personen fick efteråt samt en fråga om ålder vid traumatillfället. 

En svensk översättning av formuläret finns som är gjord av Gerge, Gerge, & Søndergaard, 

(personlig kommunikation Etzel Cardeña januari 2010). Av de 29 händelserna valde 
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författarna ut 11 händelser att fråga om (Se bilaga C). Dessa 11 händelser valdes ut i samråd 

med författarnas handledare (Cardeña) då de kan anses som svårare traumatiska upplevelser. 

Det fanns utrymme för att inkludera andra traumatiserande händelser i en sista, öppen frågan 

(Se bilaga B).  

Death Attitude Profile-Revised 

Death Attitude Profile-Revised (DAP-R; Wong, Reker, & Gesser, 1994) handlar om olika 

attityder till döden och består av 32 påstående uppdelade i fem underskalor (approach 

acceptance, fear of death, death avoidance, escape acceptance och neutral acceptance). 

Skalan är en sjugradig Likert-skala (1=håller inte alls med; 7= håller med helt och hållet). 

Författarna använde endast underskalan ”fear of death”, rädsla för döden. Underskalan bestod 

ursprungligen av sju påstående, men författarna plockade bort ett av påståendena, då 

författarna uppfattade frågan ”death is no doubt a grim experience” som svårförstådd, och 

mindre relevant. Eftersom skalan inte fanns på svenska gjordes en back-translation från det 

engelska originalet av en person med båda språken som modersmål. En provtestning på 30 

studenter visade en Cronbach alfa på 0,91 för detta test. Författarna lade till två extra frågor 

till denna skala: ”Har din inställning till döden förändrats till följd av ditt arbete?” Och ”Om 

Ja: Hur har din inställning till döden förändrats”. Cronbachs alfa för subskalan ”rädsla för 

döden” var 0,88 för denna studie. 

Fruktan och uppgivenhet inför mänsklig ondska 

Fruktan och uppgivenhet inför mänsklig ondska (Kjellenberg & Nilsson, 2010) 

skapades av författarna själva och handlar om attityder till ondska (Se bilaga D). Skalan är en 

sjugradig Likert-skala (0=håller inte alls med; 6= håller med helt och hållet) och består av sex 

påstående samt två frågor om huruvida attityden till ondska har förändrats till följd av ens 

arbete. Cronbachs alfa för attityd till mänsklig ondska för denna studie var 0.77.  

Inställning till förlåtelse 

Inställning till förlåtelse (Kjellenberg & Nilsson, 2010) är en skala skapad av 

författarna själva och består av tre frågor rörande inställning till förlåtelse, samt två frågor om 

huruvida inställningen till förlåtelse har förändrats till följd av arbetet (se bilaga D). 

Testomgångar genomfördes på skalan tillsammans med frågorna om död och ondska (se 

ovan). Fråga tre fick då formuleras om något eftersom testomgången genomfördes bland 
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studenter och inte bland den grupp yrkesverksamma som frågorna var konstruerade för. 

Cronbachs alfa för skalan för denna studie var 0,84. 

Procedur 

Inledningsvis kontaktades Röda korsets behandlingscenter för krigsskadade och 

torterade i Malmö, med förfrågan om deltagande i en studie angående hur personal påverkas 

av att arbeta med traumatiserade. Ett möte bokades in med en kontaktperson, vilket ledde till 

att denne tog kontakt med samtliga Röda Korset-centra i Sverige med inriktning på 

krigsskadade och torterade angående förfrågan. Redan tidigt beslöts att i studien ta med olika 

yrkesgrupper som kan tänkas ta del av traumatiska berättelser på sin arbetstid. 

Efter klartecken att personal från samtliga Röda Korset-centra kunde tänka sig att 

ställa upp i en studie, påbörjades ett omfattande arbete med att hitta lämpliga instrument. 

Först konstruerades frågor med syfte att få information om demografiska variabler, 

personalens bakgrund samt arbetssituation (se Bilaga E). I arbetet med att hitta instrument 

växte idén fram att även mäta attityder till död och ondska för att se om inställningen till dessa 

påverkar måendet. Författarna fann lämpliga instrument till frågorna angående död, men inte 

på området ondska, därför konstruerades egna frågor angående det senare. Strukturen för 

dessa frågor var inspirerad av Death Attitude profile, vilket möjliggjorde att frågorna från 

dessa båda skalor alternerades i frågeformuläret. Senare i arbetet beslutades att även inkludera 

frågor om förlåtelse. Istället konstruerades tre frågor enligt samma struktur som frågorna om 

död och ondska (bilaga D). Två testomgångar gjordes på frågorna i skalan ondska. Vid den 

första testomgången användes en ”tänka-högt metod” där deltagarna, frivilliga studenter, fick 

komma med synpunkter på frågorna under tiden de fyllde i frågeformuläret. Vid den andra 

testomgången fick 30 studenter svara på frågorna om ondska tillsammans med frågor om död 

och förlåtelse. Cronbachs alfa för frågorna kring ondska låg endast på 0,61 och bara tre av 

frågorna tycktes utgöra en faktor. Författarna bearbetade därför frågorna utifrån synpunkter 

kring begreppsvaliditet som kom upp under testomgångarna och skalan gjordes om från att 

beröra allmän ondska till att endast handla om mänsklig ondska. 

Efter arbetet med att hitta lämpliga instrument, översättningar och att konstruera egna 

frågor, så kontaktades olika kris- och traumacenter samt flyktingmedicinska mottagningar 

runt om i Sverige via mail och telefon angående eventuellt deltagande i studien (se bilaga F). 

De personer som kontaktades via mail och telefon ombads att vidarebefordra förfrågan om 

deltagande i studien till övrig personal och kollegor på sin arbetsplats, samt till de inhyrda 
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tolkar som ofta användes i verksamheten. Parallellt med detta arbete skapades en internet-

baserad version av undersökningen med alla frågor, så att författarna enkelt skulle kunna 

skicka ut en länk till undersökningen via mail till alla deltagare. En första internetversion 

testades på personal på Barnahus i Lund. Barnahus arbetar med barn utsatta för brott såsom 

övergrepp och misshandel. Två ur personalen fick fylla i undersökningen genom den så kallad 

”tänka-högtmetoden”, i närvaro av författarna medan två andra ur personalen fyllde i enkäten 

på egen hand. Personalen fick instruktioner om att tänka på olika aspekter som t.ex. hur det 

kändes att svara på frågorna, om det fanns några oklarheter eller något de inte förstod i 

undersökningen, hur de upplevde layouten samt hur lång tid det tog för dem att svara på alla 

frågor. Synpunkter och förslag på ändringar togs emot av författarna. Ändringar gjordes i 

undersökningen efter förslag och kommentarer från personalen på Barnahus.  

En länk till den färdiga undersökningen mailades sedan ut till alla dem som visat 

intresse för att vara med i studien. I mailet fanns återigen information om undersökningen, 

samt om hur man skulle gå till väga om man ville vara med i en utlottning av biobiljetter som 

skedde bland deltagarna eller om man ville få tillgång till den färdiga studien (se bilaga G). 

Kontaktpersonen på Röda Korset i Malmö agerade som mellanhand till övriga Röda Korset-

centra i Sverige. Tio dagar efter de första utskicken skickades ett mail ut med ett tack till dem 

som svarat och en påminnelse till dem som ännu inte svarat (se bilaga H).   

Den statistiska bearbetningen gjordes med hjälp av SPSS. Deskriptiv statistik 

beräknades. Korrelationer beräknades mellan de skalor som mäter mående till följd av arbetet 

och de skalor som mäter grad av exponering för traumaberättelser samt de existentiella 

skalorna. För att hitta skillnader på gruppnivå används t-test för oberoende sample, när två 

grupper jämfördes. ANOVA användes en gång för att hitta skillnader när fler än två grupper 

jämfördes med varandra. På de flesta grupper då t-test användes utfördes även beräkningar på 

effektstorleken (d). Endast de effektstorlekar som pekade på medelhög skillnad mellan 

grupperna (högre värde än 0,4 på Cohen’s d) togs med i redovisningen av resultatet, eftersom 

detta tyder på att skillnaden mellan medelvärdena är stor och man skulle kunna få signifikanta 

gruppskillnader med större n-tal. 

På frågan som tar upp anknytning och relationen till de personer som tog hand om en 

under uppväxten, gjordes en jämförelse mellan dem som angav en ”varm trygg och 

kärleksfull relation” och dem som angivit att relationen var mestadel, litet eller inte alls varm 

trygg och kärleksfull. En jämförelse gjordes även mellan de två första alternativen och de två 
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sista (Se Bilaga B). På frågan om relaterande i vuxen ålder jämfördes de, som givit svar som 

indikerar en trygg anknytning, med resterande personer. 

Angående eget trauma gjordes olika gruppindelningar. Dels jämfördes gruppen som 

fått stöd efter alla sina trauman med dem som någon gång helt saknat stöd, dels jämfördes de 

som varit med om något trauma i barndomen med de som enbart upplevt trauma i vuxenålder 

(över 17 år). Dessutom gjorde författarna en kategorisering av de olika traumana efter 

allvarlighetsgrad och varaktighet. Tre grupper skapades. Den första gruppen bestod av de 

individer som varit med om ett enstaka trauma, grupp två var de som uppgav att de varit med 

om trauma flera gånger och grupp tre bestod av de individer som varit med om många och 

upprepade trauman.   

RESULTAT 

Beskrivande statistik 

Gruppen i studien består av 69 individer med olika yrken och bakgrunder. Ett partiellt 

bortfall förekommer på några av frågorna. I tabell 1 redovisas för sociodemografiska 

variabler. 
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Tabell 1 

Antal svarande samt andel (procent) per de kategoriska, beskrivande variablerna 

a
På denna fråga fanns möjlighet att svara på fler än ett alternativ 

Variabel (N-tal) Kategori Antal Andel (%)

Kön Kvinna 52 75

(69) Man 17 25

Civilstatus Singel 7 10

(69) I relation/särbo 6 9

Gift/ sambo 50 72

Skild 5 7

Änka/änkling 1 2

Yrke Arbetsterapeut 2 3

(69) Läkare 4 6

Psykolog 21 30

Sekreterare 5 7

Sjukgymnast 6 9

Sjuksköterska 3 4

Socionom/kurator 15 22

Tolk 3 4

Psykoterapeut 8 12

Annat 2 3

Terapeut minst steg 1 Ja 49 71

(69) Nej 20 29

Födda i Sverige Ja 48 71

(68) Nej 20 29

Flykting Ja 9 13

(68) Nej 59 87

Handledning Ja 55 80

(69) Nej 14 20

Har någon att prata meda
Nej 5 7

(69) Ja: Kollega 58 84

Ja: Vän 17 25

Ja: Familj 24 35

Ja: Professionell 8 12
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I tabell 2 redovisas de kontinuerliga beskrivande variablerna: ålder, antal timmar i 

veckan personalen får ta del av (läsa eller höra) traumaberättelser samt antal år de arbetat med 

traumatiserade.  

 

Tabell 2 

Fördelning på ålder, antal år i arbetet med klientgruppen, samt hur många timmar i veckan 

de svarande skattar att de hör eller läser traumatiska berättelser i arbetet 

Variabel (mått) M SD Min Max

Ålder (år) 50 10,3 27 64

År i arbetet (år) 9,5 8,2 0,25 32

Timmar i veckan (tim) 18 8,9 1 40  

 

Medelvärdesjämförelser 

I tabell 3 visas utfallet i alla skalorna för hela gruppen. Detta kommenteras nedan skala 

för skala.  

 

Tabell 3 

Antal svarande (N-tal), medelvärde, Standardavvikelse (SD), minimala och maximala (Min-Max) 

svarade värden, samt Cronbachs α för skalorna 

Variabel N-tal Medelvärde SD Min-Max Cronbachs α

Post traumatic growth 68 33,7 19,4 1-81 0,94

ProQOL

      Compassion Satisfaction 65 38,9 4 30-49 0,79

      Utbrändhet 65 23,5 4,5 14-33 0,70

      Sekundär traumatisk stress 67 20,8 5 12-33 0,80

      Compassion Fatigue 63 44,6 8,5 28-64 0,84

SASRQ

      Depersonalisering 69 1,1 1,4 0-5 0,71

      Nedsättning av funktion 69 2,3 2,1 0-8 0,77

Existensiella skalor

      Döden 68 1,9 1 0-5,3 0,88

      Ondska 67 3,8 1,2 1,2-6,7 0,77
      Förlåtelse 68 3,5 1,5 1,0-6,7 0,84  

Posttraumatic Growth Inventory (PTGI) 

Det fanns en stor spridning på svar för denna skala. Medelvärdet hamnade på 33,7 

(SD=19,4). I en liknande undersökning med 85 traumaterapeuter från 18 olika länder av 

Linley, Joseph och Loumidis (2005) blev medelvärdet för PTGI 46,97. Detta jämförs bland 
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annat med en siffra på 11,93 för brittiska medborgare. I en israelisk studie om positiv 

psykologisk påverkan av att behandla offer av politiskt motiverat våld bland läkare, 

sjuksköterskor och psykoterapeuter var siffran 29,2 för hela gruppen (Shiri, Wexler, Alkalay, 

Meiner, & Kreitler, 2008). Resultatet i denna undersökning är alltså markant högre än för 

brittiska medborgare, och ligger mellan värdet som traumaterapeuter och behandlare av 

politiskt motiverat våld fått.  

Professional Quality of Life (ProQOL) 

Compassion Satisfaction (CS). 

Tabell 2 visar ett medelvärde på 38,9 (SD=4) för Compassion satisfaction för hela 

gruppen. Enligt Stamm (2009) faller detta inom genomsnittet. Stamm har använt sig av en 

referensgrupp bestående av 1 187 individer där blandade yrken såsom terapeuter, sjuk-

sköterskor, lärare, biståndsarbetare samt socialarbetare ingått. Medelvärde på CS för gruppen 

i denna studie ligger runt percentil 55, vilket innebär att 55 % av referensgruppen har lägre 

poäng än denna grupp.  

Utbrändhet (U) 

Medelvärdet för utbrändhet ligger för gruppen på 23,5 (SD=4,5) och hamnar enligt 

Stamm runt genomsnittet på percentil 66. Standardavvikelsen visar på att ca 16 % i gruppen 

lider svårt av utbrändhet. 

Sekundär stress (SS) 

Gruppen har ett medelvärde på 20,8 (SD=5) för skalan på sekundär traumatisk stress. 

Detta kan anses högt och ligger på percentil 87.Endast 13 % av personerna i referensgruppen 

har alltså skattat sig högre.  

Compassion Fatigue (CF) 

I denna subskala är utbrändhet och sekundär traumatisk stress sammanslagna till 

faktorn compassion fatigue som Stamm (2009) beskriver som en faktor av högre ordning. I 

vårt sample är det en stark korrelation mellan dessa båda subskalor och compassion fatigue 

får högre värde på Cronbach alfa än de underordnade skalorna (se metod). Ingen 

referensgrupp specifik för CF finns att tillgå, utan resultaten får tolkas utifrån referensvärdena 

för sekundär traumatisk stress och utbrändhet. 
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Stanford Acute Stress Reaction Questionnaire (SASRQ) 

Depersonalisering (DP) 

Medelvärdet för denna skala låg på 1,1 (SD=1,4) vilket inte indikerar någon klinisk 

nivå av depersonalisering. För att räkna ett symtom som närvarande ska deltagaren ha svarat 

minst tre eller högre (skalan har svarsalternativ 0-6). Endast fyra personer (6 %) har skattat tre 

eller högre på någon av frågorna och kan därmed räknas ha något kliniskt symtom på 

depersonalisering.  

Nedsättning av funktion (NF) 

Medelvärdet för denna skala låg på 2,3 med en hög standardavvikelse på 2,1. Även för 

denna skala krävdes att deltagaren skulle ha svarat tre eller högre för att ett kliniskt symtom 

ska kunna anses som närvarande. 16 personer (23 %) hade värden som indikerar förekomst av 

kliniska symtom. Av dessa hade 5 (7 %) individer mycket höga värden. 

Rädsla för döden 

Medelvärdet för skalan rädsla för döden (som enligt skalans uppbyggnad beräknas som 

frågornas medelvärde) hamnade på 1,9. Variationen var stor på denna skala med en 

standardavvikelse på 1,0. De jämförelsegrupper som finns har utgått från hela skalan rädsla 

för döden ur DAP-R och har alltså haft med den fråga som uteslöts av författarna i denna 

studie´. Jämförelsen ska därför göras med försiktighet. I en israelisk studie gjord på 

onkologisjuksköterskor hamnade gruppen på medelvärdet 4,11 (SD=1,3) vilket klassades som 

ett medelhögt värde (Braun, Gordon, & Uziely, 2010). Liknande resultat fick man i en 

amerikansk studie på studenter 4,12 (SD= 4,1) (Schiappa, Gregg, & Hewes, 2004). I en studie 

gjord på 300 personer uppdelade i tre åldersgrupper om hundra i vardera (åldrarna 18-29, 30-

59 resp. 60-90 år) blev medelvärdet för skalan 3,02 (Wong, Reker, & Gesser, 1994).  

Fruktan och uppgivenhet inför mänsklig ondska 

Medelvärdet för skalan fruktan och uppgivenhet inför mänsklig ondska, hamnade på 

3,8 (SD=1,2). Den studie på svenska studenter som har använt denna skala fick ett 

medelvärde på 3,5 (SD=1,3) (Kjellenberg & Nilsson, 2010) 

Attityd till förlåtelse 

Medelvärdet för skalan, attityd till förlåtelse låg på 3,5 med en relativt hög 

standardavvikelse på 1,5. Det finns inga jämförelsevärden för denna skala då den är 
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konstruerad av författarna till denna undersökning och den tredje frågan är specifikt riktad till 

målgruppen för denna undersökning. Medelvärdet på de två första frågorna blev 3,7 

(SD=1,6). En jämförelse med en svensk undersökning på studenter (M=4,7, SD=1,4) visar på 

att traumaarbetarna fick lägre värden (Kjellenberg & Nilsson, 2010). 

Utfall på bakgrundsvariabler 

Eget trauma 

63 personer fyllde i något eller flera av de alternativen som rörde eget trauma. Endast 

sex personer angav att de inte hade varit med om något trauma. Detta innebär att 91 % av 

deltagarna uppgav att de varit med om någon traumatisk upplevelse. En klar majoritet av 

deltagarna angav dessutom att de varit med om upprepade trauman eller flera, olika 

traumatiska händelser, se tabell 4.  

25 personer (36%) hade fyllt i den öppna frågan om att de varit med om ett annat 

trauma än de givna på förhand (se bilaga C). Här uppgavs många olika typer av trauman allt 

ifrån avslut på långvariga relationer till egna upplevelser av krig och tortyr. 22 av dessa 25 

personer hade dessutom angivit att de varit med om minst en av de andra traumatiska 

händelserna som fanns bland frågorna.  

I tabell 4 redovisas hur följdfrågorna om traumat besvarats. Först redovisas hur många 

som på minst en fråga uppgivit att de inte fått något stöd alls jämfört med dem som fått något 

stöd efter alla sina trauman. Sedan redovisas hur många som upplevt minst ett trauma före 18 

års ålder jämfört med dem som varit med om sitt trauma/sina trauman enbart efter 17 års 

ålder. Sist redovisas hur många som varit med om något enstaka trauma, flera trauman eller 

många, upprepade trauman. Indelningen i dessa kategorier gjordes av författarna. 
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Tabell 4 

Svaren på frågorna om bakgrundsvariabler antal svarande samt andel svarande 

(procent). 

Bakgrundsfrågor (N-tal) Svarsalternativ Antal Andel (%)

Eget trauma

Stöd Ja 23 46

(50) Inget stöd 27 54

Ålder vid trauma Vuxen 19 32

(59) Barn 40 68

Frekvens Enstaka gång 20 32

(63) Flera gånger 30 47

Upprepade gånger 13 21

Anknytning

Relation med föräldrarna Varm trygg, kärleksfull 20 29

(68) Mestadels v.t.& ka
34 50

Till viss del v.t. & k.
a

13 19

Inte alls v.t. &  k.
a

1 1

Utvecklandet av relationer Bekväm (trygg) 46 67

(69) Självständig 16 23

Oro om besvarad 4 6

Svårt att utveckla 3 4  
a
 v. t. & k = varm trygg och kärleksfull 

Anknytning 

Frågorna angående relation till föräldrar samt anknytning gav ett skiftande resultat. 

Svaren redovisas i tabell 4.  

Existentiella förändringar 

På frågorna ”Har din inställning till (död, ondska eller förlåtelse) förändrats till följd av 

ditt arbete?” blev resultatet det som visas i tabell 5. 

 

Tabell 5 

Svar på frågan om man upplevt en förändring i existentiella frågor till följd av sitt arbete. 

Procentsats samt n-tal för antal svarande på frågan 

Förändring N-tal Ja antal Ja (%) Nej antal Nej (%)

Döden 69 10 14 59 86

Ondskan 69 50 72 19 28

Förlåtelse 69 30 43 39 57  
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I tabell 6 redovisas hur de som upplevt en förändring beskriver denna. På frågorna om 

hur inställningen till död och ondska förändrats fanns svarsalternativen. ”Det är jobbigare att 

närma mig tankar på döden/ondskan nu”, ” Det är lättare att närma mig tankar på 

döden/ondskan nu” samt ” Min inställning har förändrats men jag upplever det varken 

jobbigare eller lättare” På frågan om hur inställningen till förlåtelse hade förändrats fanns 

svarsalternativen ” Jag tror inte på värdet av förlåtelse lika mycket som förr” samt ” Jag tror 

mer på värdet av förlåtelse nu” I tabell 6 redovisas svaren på dessa frågor (observera att n-

talet är summan av dem som svarat ja på att en förändring skett till följd av sitt arbete) 

 

Tabell 6  

Svar på frågan hur förändringen i existentiell inställning tog sig uttryck. Procentsats samt n-

tal för antal svarande på frågan  

Förändring N-tal Jobbigare (%) Lättare (%) Varken eller (%) Tror mer på (%) Tror mindre på (%)

Döden 10 10 50 40

Ondskan 50 12 34 54

Förlåtelse 30 57 43  

Gruppskillnader och korrelationer 

Korrelationer 

I tabell 7 redovisas korrelationer mellan mått på mående och de existentiella skalorna 

samt måtten för traumaexponering som användes i denna studie: timmar i veckan samt år i 

arbetet.  

Tabell 7  

Korrelationer mellan mått på mående till följd av arbetet och existentiella skalor samt mått 

på exponering för traumamaterial  

Död Ondska Förlåt År i arbetet

Timmar i 

veckan

-0,284 * -0,174 0,173 -0,099 0,192

0,1734 0,446 ** -0,085 0,253 * 0,063

-0,150 0,402 ** -0,150 0,182 -0,054

-0,155 0,323 ** -0,155 0,364 ** 0,029

-0,056 0,218 0,233 0,275 * 0,008

 Korrelationer

C S

CF

DP

NF

PTGI

Not. De signifikanta sambanden är fetmarkerade samt markerade med en eller två asterisker 

beroende på om sambandet är signifikant på en 0,05* eller 0,01**nivå 

Not.CS=Compasion Satisfaction CF=Compassion Fatigue, DP=Depersonalisering, 

NF=Nedsättning av funktion, PTGI= Post Traumatic Growth Inventory 
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I tabell 8 redovisas korrelationerna mellan de olika måtten på mående till följd av arbetet. De 

starkaste korrelationerna är mellan de olika måtten på negativa konsekvenser av att arbeta 

med traumatiserade. 

 

Tabell 8 

Korrelation mellan skalorna som mäter mående till följd av arbetet 

CS CF SS U DP NF PTGI

- -0,373 ** -0,308 * -0,353 ** -0,125 -0,124 0,187

- 0,908 ** 0,895 ** 0,519 ** 0,610 ** 0,194

      SS - 0,625 ** 0,412 ** 0,529 ** 0,257 *

      U - 0,535 ** 0,586 ** 0,05

- 0,592 ** 0,243 *

- 0,258 *

-

 Korrelationer

CS

CF

DP

NF

PTGI

 Not. De signifikanta sambanden är fetmarkerade samt markerade med en eller två asterisker 

beroende på om sambandet är signifikant på en 0,05* eller 0,01**nivå  

Not.CS=Compasion Satisfaction CF=Compassion Fatigue, SS= Sekundär Stress, 

U=Utbrändhet , DP=Depersonalisering, NF=Nedsättning av funktion, PTGI= Post 

Traumatic Growth Inventory 

Gruppskillnader 

I tabell 9 redovisas de signifikanta gruppskillnaderna som framkom när t-test utfördes 

mellan olika grupper. Samt gruppskillnader med höga effektstorlekar (över 0,4,). Betydelsen 

av höga effektstorlekar är att gruppernas medelvärden skiljer sig markant åt, vilket indikerar 

att skillnaden mellan grupperna skulle bli signifikant om n-talet var högre. Övriga 

gruppjämförelser gav varken signifikanta gruppskillnader eller höga effektstorlekar. 

Den fråga om anknytning som redovisas i tabell 9 är den som rör inställningen till 

relationer i vuxenlivet. Gruppskillnadsanalys utfördes mellan grupp 1 (trygg anknytning) och 

resterade grupper. Frågan som rör hur individen upplevde relationen till sina föräldrar gav 

inga signifikanta gruppskillnadsresultat. 

En jämförelse gjordes mellan de grupper som hade mycket lågt respektive mycket högt 

värde på alla tre existentiella faktorer (död, förlåtelse och ondska) De ca 16 % (motsvarande 1 

SD från medelvärdet i en normalfördelning) som svarat lägst jämfördes med de ca 16 % som 

svarat högst på respektive skala. Dessa jämförelser beskrivs som extremvärden (ondska eller 

förlåtelse) i tabell 9. 
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Tabell 9 

T-tabell över signifikanta gruppskillnader eller gruppskillnader med en effektstorlek över 0,4, 

medelvärde, standardavvikelse, t- värde, effektstorlek (d) samt signifikansnivå (p) 

Grupper (N-tal) Skala M1 (SD1) M2 (SD2) t-värde p d

Född i Sverige

      1= Ja (45) 2=Nej (19)  Compassion Satisfaction 38,4 (4,3) 40,1 (2,8) 1,49 0,143 0,41

Flykting 

      1= Ja (8) 2=Nej (57)  Compassion Satisfaction 41 (2,5) 38,6 (4,1) 1,60 0,114 0,61

      1= Ja (9) 2=Nej (59)  Post traumatic growth 45,7 (22,7) 31,9 (18,4) 2,03 0,047 0,73

      1= Ja (8) 2=Nej (59)  Ondska 3,4 (1,4) 3,9 (1,2) 1,05 0,296 0,40

Minst steg 1 Terapeut

      1= Ja (49) 2=Nej (18)  Ondska 3,6 (1,1) 4,4 (1,2) 2,57 0,013 0,71

Trygg anknytning

1= Ja (42) 2= Nej(23) Ondska 3,6 (1,1) 4,2 (1,2) 2,11 0,039 0,53

Trauma alltid stöd

      1= Ja (21) 2=Nej (27)  Compassion Satisfaction 37,4 (4,3) 39,7 (3,3) 2,10 0,042 0,61

Trauma som barn

      1= Ja (39) 2=Nej (18)  Ondska 3,7 (1,2) 4,3 (1,1) 2,00 0,051 0,58

Förändring död

      1= Ja (9) 2=Nej (59)  Post traumatic growth 43,3 (16,5) 32,3 (19,5) 1,62 0,111 0,58

      1= Ja (9) 2=Nej (56)  Compassion Fatigue 39,5 (7,1) 38,7 (8,7) 1,23 0,224 0,44

Förändring ondska

      1= Ja (50) 2=Nej (19)  Post traumatic growth 36,2 (16,8) 27 (24,2) 1,51 0,075 0,49

      1= Ja (50) 2=Nej (19)  Nedsättning av funktion 2,6 (2,2) 1,4 (1,8) 2,09 0,04 0,57

Förändring förlåtelse

    1= Ja (30) 2=Nej (38)  Post traumatic growth 40,5 (16,1) 28,7 (20,3) 2,57 0,013 0,63

    1= Ja (30) 2=Nej (39)  Nedsättning av funktion 2,9 (2,5) 1,8 (1,7) 2,18 0,033 0,53

Extremvärden ondska

    1= Lågt (11) 2=Högt (12)  Compassion Fatigue 35,4 (5,2) 48,8 (7,7) 4,83 0 1,18

    1= Lågt (11) 2=Högt (12)  Nedsättning av funktion 0,8 (1,5) 2,8 (1,7) 3,03 0,006 1,37

Extremvärden förlåt

    1= Lågt (11) 2=Högt (10)  Post traumatic growth 24,3 (18,2) 44,9 (16,6) 2,77 0,012 1,18   

Not. De signifikanta sambanden är fetmarkerade 
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DISKUSSION 

Diskussionen börjar med en sammanfattning av de viktigaste resultaten. Därefter följer 

en mer ingående diskussion som börjar med reflexioner kring arbete med krigsskadade och 

torterade och valet att undersöka just denna grupp. Sen diskuteras metod.  

Resultatdiskussionen inleds med beskrivning av deltagarna och vilka gruppskillnader 

som existerade respektive inte existerade. Därefter diskuteras de olika skalorna och resultaten 

på dessa. År i arbetet, antal timmar man lyssnar på traumaberättelser, eget trauma och 

anknytning diskuteras separat. Detta följs av ett avsnitt där förändrad inställning i existentiella 

frågor till följd av arbetet diskuteras. Diskussionen avslutas med de begränsningar i under-

sökningen som ännu inte tagits upp och till sist slutsatser. 

Sammanfattning 

Resultaten från denna studie visar på att personal som arbetar med krigsskadade och 

torterade påverkas av sitt arbete. De har höga nivåer av sekundär stress och medelhöga nivåer 

av utbrändhet i förhållande till jämförelsegrupper. Samtidigt uppvisar gruppen också 

medelhöga nivåer av nöjdhet och tillfredsställelse med sitt arbete. Resultaten på posttraumatic 

growth inventory indikerar positiv tillväxt till följd av att arbeta med traumaöverlevare. 

Posttraumatic growth är t.ex. betydligt högre än hos brittiska medborgare, och ligger i linje 

med andra studier som gjort på personal som arbetar med traumaöverlevare. Det finns dock en 

stor variation när det gäller positiv förändring till följd av arbetet i denna grupp: från de som 

inte upplevt någon förändring alls, till de som har gått genom en mycket stor förändring till 

följd av arbetet.  

Hur många timmar i veckan man exponeras för traumaberättelser tycks inte påverka 

mående. Detta är ett viktigt resultat, eftersom det visar att även de som lyssnar väldigt få 

timmar på traumaberättelser påverkas på liknande sätt som de som tillbringar många timmar i 

veckan med att lyssna till traumaberättelser. Det är därför av stor vikt att alla som kommer i 

kontakt med traumaberättelser får tillgång till handledning. Att utvärdera personals mående 

(eller sitt eget) kontinuerligt är också mycket viktigt.  

Ett positivt samband fanns mellan antal år i arbetet och compassion fatigue. Ju längre 

man jobbat desto mer compassion fatigue upplevde man. År i arbetet hade också ett positivt 

samband mellan post traumatic growth, med mer posttraumatic growth ju längre man jobbat. 

Att man arbetat länge medför således såväl positiva konsekvenser som negativa. 
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Ett samband finns även som visar att man mår sämre till följd av sitt arbete 

(compassion fatigue) om man är mindre nöjd med sin egen insats eller tycker att man inte har 

tillräckliga redskap för att utföra ett bra arbete (compassion satisfacition).  

Traumaprevalensen bland personal som arbetar med krigsskadade och torterade är 

högre än den i den generella befolkningen. Hur och om detta påverkar mående till följd av 

arbetet går inte säga utifrån denna studie. Det är möjligt att de som själva varit med om 

traumatiska livshändelser i högre grad söker sig till att själva arbeta med traumaöverlevare.  

Resultaten för de existentiella frågorna rörande rädsla för död, ondska och död, visade 

bland annat på att de som upplevde tankar på mänsklig ondska som mer skrämmande och 

oförståeliga även skattade sig högre på compassion fatigue. Att terapeuter upplevde tankar 

kring ondska som mindre skrämmande än icke-terapeuter kan bero på att utbildningen till 

terapeut gör personen mer rustad för att höra traumaberättelser som innehåller element av att 

människor medvetet och med intention har tillfogat andra skador. En stor del av deltagarna 

hade upplevt en förändring i sin inställning till ondska och förlåtelse till följd av sitt arbete 

med krigsskadade och torterade, men få hade upplevt en sådan skillnad gällande död. 

Förändring till följd av arbetet indikerar antingen posttraumatic growth eller ställföreträdande 

traumatisering beroende på hur denna förändring sett ut. Förändringarna i inställning till 

existentiella frågor för denna grupp indikerar att de upplevt mer posttraumatic growth än 

ställföreträdande traumatisering.  

Studien visar på vikten av tala om tankar och känslor som väcks kring mänsklig 

ondska är vid t.ex. handledning. Studien har även visat att det är viktigt med omhänder-

tagande av all sorts personal som möter denna målgrupp, oavsett hur mycket de arbetar med 

målgruppen, då den visar på att hur många timmar i veckan som man möter krigs och 

tortyrdrabbade inte inverkar på hur man mår till följd av sitt arbete. 

Studien har även visat på att studier kring existentiella frågor kopplade till trauma är 

relevanta. Att mäta inställningen till ondska är speciellt intressant då det fanns samband med 

många andra mått på mående och ondska. Mer forskning på detta område behövs.  

Målgrupp och generaliserbarhet 

Denna studie ger en bild av hur gruppen som arbetar med krigsskadade och torterade i 

Sverige mår och hanterar sitt arbete. Denna grupp möter i större utsträckning berättelser om 

trauman vållade av mänsklig ondska, den svåraste typen av trauman (Berg et al., 2008), än de 

traumaarbetare som möter klienter med mer blandade traumahistorier. Dessutom är språk- och 
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kulturskillnader mellan terapeut och klient något som är speciellt för denna grupp. Detta kan 

bidra till att arbetet blir svårare (Lansen, 2001), men man kan också tänka sig att det leder till 

att personalen växer, och får nya insikter till följd av sitt jobb. Att arbeta med människor som 

står under hot om utvisning är något som troligen påverkar personalen negativt, då det är en 

del i jobbet som man inte kan ha någon kontroll över, något som inte ingår om man t.ex. 

arbetar med sexuella övergrepp. Detta skulle kunna tänkas öka stressen för personalen. Det 

har inte utförts så mycket forskning på gruppen som möter krigsskadade och torterade i 

arbetet, vilket är ytterligare ett motiv till att göra denna avgränsning. 

Att deltagarna i denna studie kom från olika arbetsplatser och organisationer på olika 

platser i Sverige höjer studiens externa validitet, vilket också ökar generaliserbarheten för 

resultaten jämfört med om man bara skulle undersökt en arbetsplats. Författarna anser att 

resultaten ger en bild av måendet hos personal som jobbar med krigsskadade och torterade i 

Sverige och att det kan generaliseras även till personal som inte arbetar på speciella center för 

denna målgrupp, då antalet timmar i veckan inte påverkade resultaten i denna studie. Personal 

som möter krigsskadade och torterade som en mindre del av sitt arbete kan alltså även de få 

en stor påverkan av sitt arbete. Författarna finner det troligt att resultaten även i viss mån kan 

generaliseras till personal som arbetar med traumaöverlevare och som kommer i kontakt med 

berättelser om människor som begå onda handlingar (där personer medvetet tillfogar andra 

skada), till exempel vid sexuella övergrepp eller våldsbrott. Studier med jämförelser mellan 

olika grupper behövs för att veta säkert om grupperna skiljer sig åt eller inte. 

Metod 

Deltagare   

69 individer från olika yrkesgrupper som arbetar med krigsskadade och torterade 

deltog i studien. Svarsfrekvensen är grovt uppskattat till cirka 50 %. Eftersom enkäten 

skickades via mail som vidarebefordrades, är det svårt att veta hur många som fick möjlighet 

att svara på den. Uppskattningen av svarsfrekvensen bygger på en ungefärlig bild av hur 

många som arbetade på de olika centra som författarna kontaktade. Författarna fick ett intryck 

av att många av de svarande tyckte att detta var en angelägen studie, och gärna svarade. Ändå 

valde många att inte svara. Det kan finnas många olika orsaker bakom att cirka hälften av de 

kontaktade valde att inte svara. Det inte att säga om grupperna skiljer sig åt eller inte. 

Trots att frågorna i undersökningen riktades till personal som jobbar med krigsskadade 

och torterade fanns det minst en person som primärt arbetade med vuxna överlevare av 
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sexuella övergrepp i barndom och misshandlade kvinnor, och i mindre utsträckning med 

flyktingar. Svaren från denna person/dessa personer grundar sig sannolikt på arbetet med 

traumatiserade men inte specifikt krigsskadade och torterade. Båda klientgrupperna består 

dock av traumaöverlevare som blivit utsatt för ett trauma där en annan människa medvetet 

skadat eller gjort personen illa. 

Procedur 

De flesta skalor som användes i denna studie fanns inte översatta till svenska, utan 

översattes under arbetets gång med hjälp av personer med både svenska och engelska som 

modersmål.  Skalorna är således inte validerade för svenskt bruk. Detta kan betyda att det kan 

finnas en viss skillnad i innebörd mellan den engelska och den svenska översättningen och att 

resultaten därför kan skilja sig något från undersökningar gjorda på engelska. Troligen 

föreligger dock inga större skillnader mellan de båda versionerna, då översättningen gjorts på 

ett gediget sätt. 

Att två förmätningar genomfördes på de egenkonstruerade skalorna kan ses som en 

styrka. Förmätningarna visade på god korrelation mellan frågorna på förlåtelse; det verkade 

även som om de uppfattades som enkla att förstå. Ändringar i syfte att höja begrepps-

validiteten gjordes därför endast på frågorna om ondska. Efter ändringarna föll frågor även 

bättre ut i testpopulationen. 

Förtestningen av frågeformuläret med personal från Barnahus kan även det ses som en 

styrka i studien. Det innebär att författarna fick direkt feedback på hur det kändes att svara på 

frågorna, om det var frågor eller information som var oklart formulerade, om något kändes 

irrelevant eller om något saknades. Utifrån de synpunkter och kommentarer som framkom 

kunde frågeformuläret förbättras och göras tydligare innan det skickades ut till deltagarna i 

studien. Förmätningen bidrog sannolikt till att färre fel uppstod till följd av oklarheter i frågor 

och introduktioner. Mycket värdefullt var också informationen kring hur det kändes att svara 

på frågor, till exempel frågorna kring eget trauma. Författarnas tankar, om att enkäten var 

relativt lång, men ändå inte för arbetsam att svara på, bekräftades vid denna mätning.  

Resultat 

Spridningen av svaren tycktes vara större inom varje yrkesgrupp än mellan dem. Ser 

man till antal svarande för de olika yrkesgrupperna så var fördelningen mycket ojämn. Till 

exempel svarade endast tre tolkar, medan 21 psykologer svarade. Att inte fler tolkar svarade 
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kan tänkas bero på att dessa ofta inte är fast anställda och kanske inte fick tillgång till 

information om studien, eller att de inte fick möjlighet att fylla i studien på arbetstid, så som 

den fasta personalen. Den ojämna fördelningen mellan olika yrkesgrupper beror även på det 

självklara faktum att det t.ex. arbetar fler kuratorer än sekreterare på centren. Fördelningen 

gjorde det omöjligt att jämföra mellan olika yrkesgrupper. Det hade exempelvis varit 

intressant att se om tolkars och terapeuters reaktioner till följd av arbetet skiljer sig, då de ofta 

lyssnar på samma berättelser men har olika roller gentemot klienten. I denna studie låg fokus 

på hur många timmar i veckan man exponeras för traumaberättelser, vilket dock hör ihop med 

yrket då vissa yrkesgrupper exponeras mer för sådana berättelser. Dessutom jämfördes de som 

var utbildade till minst steg 1-psykoterapeut med de som inte hade denna utbildning. Denna 

uppdelning gav jämförbara grupper till skillnad från en uppdelning baserat på yrken. 

Av deltagarna var de flesta födda i Sverige (71 %). Det fanns ingen signifikant skillnad 

i, mående till följd av traumaarbetet, mellan de som var födda i Sverige och de som var födda 

utomlands, även om en hög effektstorlek (vilket visar på stor men inte signifikant 

medelvärdesskillnad) tyder på att de som inte är födda i Sverige är mer nöjda med sitt jobb.  

Det finns inga vetenskapliga belägg för att det finns kulturskillnader i hur man mår 

eller svarar på de olika skalorna även om forskning på detta område har efterfrågats (Stamm, 

2009). Avsaknaden av signifikanta gruppskillnadsresultat (på alla skalor) på frågan om man är 

född i Sverige eller utomlands tyder på att sådana kulturskillnader inte finns, men eftersom 

frågan är så generell går det inte att dra några säkra slutsatser. Att vara född utomlands skulle 

till exempel kunna betyda att man är född i ett kulturellt närliggande land, att man är 

adopterad in i en svensk familj eller att man är född av svenska föräldrar utomlands.  

De som angivit att de kommit till Sverige som flyktingar fick signifikant högre värde 

på posttraumatic growth. En möjlig förklaring till denna skillnad är att de som kommit till 

Sverige som flyktingar kan bearbeta sina egna erfarenheter och finna mening i dessa som en 

konsekvens av att arbeta med en klientgrupp som också har erfarenheter av flykt. Gruppen 

flyktingar bland de som svarade bestod av endast nio personer, så resultaten får tydas med 

försiktighet. Avsaknaden av gruppskillnader på andra skalor tyder på att det faktum att man 

flytt från sitt hemland inte påverkar om man upplever negativa konsekvenser av sitt arbete, 

inte heller huruvida man trivs på sitt arbete, även om det i denna grupp fanns en tendens till en 

större tillfredställelse med jobbet (CS). 

Inga signifikanta resultat baserat på kön stod att finna. Olika studier har visat på olika 

resultat. Stamm (2009) har till exempel i likhet med denna undersökning inte funnit några 
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signifikanta skillnader i ProQOL mellan män och kvinnor. Shiri, Wexler, Alkalay, Meiner och 

Kretler (2008) fann dock en högre positiv förändring hos kvinnor. Eventuellt kan avsaknaden 

av skillnader i denna studie vara kulturellt betingad. Sverige är ett av de länder i världen som 

skattas som mest jämställda, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att kvinnor och 

män skattar sig lika. Denna likhet kan antingen bero på att måendet är mer lika mellan könen i 

Sverige eller på att sättet att svara på frågor angående sitt mående är mer lika i Sverige än i 

andra länder.  

Det fanns inte heller några signifikanta skillnader mellan de som gick i handledning 

och de som inte gick i handledning. Orsaker till detta kan vara att det var en relativt liten 

grupp som inte hade handledning, samt att andra variabler såsom yrke, eller arbetssätt kan 

vara olika för dessa båda grupper. Vissa personer arbetade t.ex. på arbetsplatser som primärt 

var inriktade på fysiskt mående, såsom flyktingmedicinska mottagningar, snarare än psykiskt 

mående.  

Medelvärden på skalorna 

Post traumatic growth 

Post traumatic growth inventory består av fem underskalor. Det har dock diskuteras 

om det verkligen är fem separata faktorer eller om skalan endast mäter en överordnad faktor 

(Tedeschi och Calhoun, 2006). Denna undersökning har valt att enbart se skalan som att den 

mäter ett överordnat begrepp, på grund av de höga korrelationerna inbördes mellan de olika 

underskalorna. Dessutom hade vissa av skalorna mycket låga korrelationer mellan de inbördes 

frågorna (lågt Cronbachs alfa) medan den sammanslagna skalan hade ett mycket högt alfa-

värde som inte enbart kan förklaras av att den innehåller ett större antal frågor än under-

skalorna.  

Eftersom få studier tidigare har gjorts på personal som jobbar med traumaöverlevare 

och post traumatic growth, finns det inte många andra studier att jämföra med. Fynden från 

undersökningen tyder på liknande resultat som andra studier, med något lägre resultat än 

traumaterapeuterna i Linley, Joseph och Loumidis studie (2005) men högre än hälsovårds-

personal som arbetar med offer för politiskt motiverat våld (Shiri, Wexler, Alkalay, Meiner, & 

Kretler, 2008). Kvalitativa studier har haft lättare att fånga upp positiva förändringar till följd 

av arbetet (Arnold, Lawrence, Calhoun, Tedeschi, & Cann 2005; Bell (2003)). Spridningen på 

PTGI var stor, vilket tyder på att stor variation bland deltagarna. Det finns de som upplever att 
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de genomgått stora förändringar i positiv riktning till följd av sitt arbete, och det finns de som 

inte upplevt någon förändring alls. 

Det finns forskare (Ford, Tennen, & Albert, 2008) som pekar på att det kan finnas en 

risk att man gärna vill se det som att ens arbete har fört med sig positiva förändringar i livet, 

för att rättfärdiga det tunga och slitsamma som man utsätts för i arbetet. Detta kan få till följd 

att man skattar sig högre på post traumatic growth. Denna studie kan inte säga någonting om 

orsakerna bakom personalens skattningar. Författarna anser dock att orsaken bakom 

skattningarna är av mindre betydelse då människor som skattar att de får positiva följder av 

sitt arbete kan tänkas dra fördel av denna positiva inställning även om den inte grundar sig i 

en verklig förändring.  

ProQOL 

Compassion satisfaction. CS bland deltagarna låg på medelhöga nivåer. Tidigare 

forskning som tar upp CS har funnit lite olika resultat. I Steeds och Bicknells (2001) och 

Deightons, Gurris och Traues (2007) studier visade resultaten på låga nivåer av compassion 

satisfaction hos traumaarbetare. I Bircks studie (2001) hade däremot terapeuter höga nivåer på 

CS medan administrativ personal hade lägre. Resultatet visar på att trots de besvär som 

gruppen upplever så trivs de med sina arbeten, och de känner sig rustade för de uppgifter de 

har att utföra i samma grad som Stamms jämförelsepopulation.  

Compassion fatigue. I den nyare versionen av ProQOL (Stamm, 2009) användes 

compassion fatigue som ett överordnat begrepp till utbrändhet och till sekundär stress. I 

tidigare versioner har begreppet compassion fatigue istället använts för sekundär stress. Att 

observera är att då begreppet compassion fatigue använts i denna studie, innefattar det således 

både utbrändhet och sekundär stress.  

I denna studie fanns en korrelation mellan utbrändhet och sekundär stress på r=0,625 

(p<0,001). Andra studier har funnit korrelationer så höga som r=0,819 (p<0,001) (Deighton, 

Gurris, & Traue, 2007), vilket kan tyda på att det kan vara relevant att tala om ett arbets-

relaterat syndrom bestående av en blandning av utbrändhet och sekundär stress, snarare än om 

två separata fenomen. Författarna valde därför att använda sig av det överordnande begreppet, 

compassion fatigue, som alltså består av både utbrändhet och sekundär stress, vid olika 

beräkningar av resultat. Cronbachs alfa ökade även vid denna sammanslagning av skalorna, 

vilket dels visar på att korrelationen mellan alla frågorna på den sammanslagna skalan var 

hög, och dels på att den innerhåller fler frågor.  
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Sekundär stress. Deltagarna i denna undersökning visade en förhöjd risk av sekundär 

stress på ProQOL-skalan, jämfört med en referensgrupp insamlad av skalans konstruktör 

(Stamm, 2009). Resultaten från denna undersökning stämmer väl överens med tidigare 

forskning på traumaarbetare. I Deightons, Gurris och Traues (2007) studie på personal som 

arbetar på behandlingscenter för torterade, fann även de höga nivåer av sekundär stress bland 

personal. I Bircks studie (2001) fann man höga nivåer av sekundär stress bland terapeuterna 

(psykologer, läkare och socialarbetare) men inte hos administrativ personal och tolkar. 

Liknande skillnader på sekundär stress mellan terapeuter (minst steg 1) och de som inte var 

utbildade terapeuter påträffades inte i denna undersökning. Det är viktigt att påpeka att 

ProQOL inte är diagnostiskt, utan snarare ska se som en guide till individuell och organi-

satorisk balans angående både positiva och negativa erfarenheter till följd av arbetet (Stamm, 

2009).  Resultaten på sekundär stress tyder alltså inte på att gruppen ska betraktas som sjuka, 

utan är en indikation på att personal och organisationen bör ge ett ökat omhändertagande till 

gruppen och vara uppmärksamma på dessa symptom även i framtiden. 

Utbrändhet. Utbrändheten hos deltagarna hamnade i överkanten av genomsnittliga 

värden. Ungefär 16 % av gruppen visade dock på höga värden på utbrändhet. Risken för 

utbrändhet tycktes vara mindre än risken för sekundär stress. Detta bekräftas av både Bircks 

(2001) och Steeds och Bicknells (2001) studier, som även de fann att risken för utbrändhet var 

mindre än risken sekundär stress för denna grupp. En möjlig förklaring till detta resultat kan 

ligga i den databank som användes som jämförelsegrupp vid ProQOL mätningar (Stamm, 

2009). Databanken består av olika yrken som i mer eller mindre grad träffar på trauma-

överlevare i sitt arbete. Utbrändhet kan förekomma i alla typer av yrken, så därför är referens-

gruppens värden högre på denna skala än på sekundär stress som är mer specifikt för personal 

som arbetar med traumaöverlevare. I alla organisationer där människor ligger i riskzonen för 

utbrändhet är det viktigt att uppmärksamma detta och erbjuda relevant stöd. Så även här, även 

om utbrändhet inte är lika utbrett i gruppen som sekundär stress. 

SASRQ  

Depersonalisering. DP är en av dissociationsunderskalorna i Stanford Acute Stress 

Reaction Questionnaire. Eftersom det finns få frågor kring dissociation i ProQOL lades dessa 

till extra. Endast fyra personer av deltagarna kom dock upp i nivåer som indikerar förekomst 

av kliniska symtom på depersonalisering. Detta tyder på att dissociation i form av de-

personalisering är ovanligt hos personer som jobbar med traumaöverlevare, även om det 

förekommer.  
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Nedsättning av funktion. NF kan ses som ytterligare en negativ konsekvens som kan 

uppstå till följd av arbete med traumatiserade människor, förutom depersonalisering och com-

passion fatigue. Frågorna lades till främst för att bredda området kring compassion fatigue, 

eftersom detta formulär till exempel saknar frågor på hur relationer till andra påverkas av 

arbetet. Resultatet indikerar att nedsättning av funktion till följd av arbetet förekommer hos 

nästan 25 % av deltagarna och att 7 % av deltagarna har mycket höga värden på nedsättning 

av funktion. Dessa resultat indikerar liksom de angående sekundär stress att det är viktigt att 

uppmärksamma personalens mående i denna grupp. 

Eget trauma 

Att studien var utformad som en kvantitativ undersökning, och att den dessutom var 

anonym, gjorde det troligen mycket lättare att svara på frågor kring eget trauma. Alla 

deltagare har svarat på delen rörande eget trauma. 

Över 91 % uppgav att de själva varit med om en traumatisk händelse. Den höga siffran 

är mycket anmärkningsvärd. En klar majoritet uppgav också att de varit med om mer än en 

traumatisk händelse. En hel del forskning har tittat på just eget trauma hos traumaarbetare. 

Tendensen tycks vara att eget trauma påverkar reaktionerna på arbetet med en förhöjd risk av 

compassion fatigue och ställföreträdande traumatisering. I dessa studier har mellan 25 % och 

75 % av traumaarbetarna uppgivit att de varit med om ett trauma (Moulden & Firestone, 

2007). En svensk studie med 1 824 individer av Frans, Rimmö, Åberg och Fredrikson (2005) 

visade på en traumaprevalens bland befolkningen på 81 %. Även denna siffra är mycket hög, 

om man jämför med andra liknande studier. Individerna i Frans et al. (2005) studie ombads att 

fylla i vilka traumatiska händelser de varit med om i en lista med sju alternativ. Den klart 

vanligaste traumatiska upplevelsen i Frans et al. studie var trafikolycka. I studien för denna 

uppsats fanns inte trafikolyckor med som ett av alternativen av traumatiska upplevelser, och 

endast en person bland deltagarna nämnde trafikolycka som en traumatisk livshändelse vid 

den öppna frågan. Skulle denna undersökning haft med bilolycka som ett alternativ i fråge-

formuläret så skulle troligen traumaprevalensen ha varit ännu högre.  

Det kan vara så att utformningen av frågan om eget trauma i denna studie var sådan att 

många fyllde i minst en traumatisk livshändelse. I undersökningen fanns också möjlighet att 

fylla i hur stor påverkan som traumat hade haft på en, samt att skriva in andra traumatiska 

händelser i en öppen fråga. Detta kan tänkas ha bidragit till att deltagarna fyllde i händelser 

som traumatiska, som de inte hade gjort på en enkel fråga såsom ”Har du någon gång varit 

med om en traumatisk händelse?”. Samtidigt visar resultaten på att en stor del av deltagarna 
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har varit med om händelser som kan anses vara mycket svåra, att samtliga deltagare (utom en) 

har skattat påverkan av den traumatiska händelsen som medelstor till väldigt stor samt att de 

allra flesta varit med om fler än en traumatisk händelse. Den höga siffran för eget trauma i 

denna studie visar på en högre prevalens än hos befolkningen generellt. Det är möjligt att 

människor som själva varit med om svåra traumatiska livshändelser själva aktivt väljer att 

arbeta med traumaöverlevare.  

Existentiella skalor 

Rädsla för döden. Deltagarna i studien hade mycket låga nivåer av rädsla för döden. 

Observera att medelvärdet på 1,9 (SD=1) är frågornas medelvärde på en skala som sträcker 

sig från 1 till 7. Då få upplevt att deras syn på döden förändrats till följd av arbetet, så skulle 

en möjlig förklaring till det extremt låga medelvärdet kunna vara att de som söker sig till att 

arbeta med traumaöverlevare har lägre rädsla för döden. Att välja ett yrke där både död och 

ondska är närvarande i form av klienters berättelser, innebär kanske att man inte är särskilt 

rädd för döden eller för vad tankar på döden väcker i en. Detta kan även vara en förklaring till 

att få människor i denna grupp upplevt en förändring vad gäller inställning till döden.  

Death Attitude Profile är en amerikansk skala, och de flesta studier som har gjorts är 

också amerikanska. Kanske finns en kulturell skillnad i inställning till frågor och rädsla kring 

döden. En svensk studie på 119 personer, varav de flesta var studenter, visade också på låga 

värden M= 2,84 (Kjellenberg & Nilsson, 2010) om än inte så låga som bland de som möter 

traumaberättelser i sitt arbete.   

Fruktan och uppgivenhet inför mänsklig ondska. Skalan Fruktan och uppgivenhet inför 

mänsklig ondska berör tankar på mänsklig ondska och har konstruerats av författarna själva. 

Utgångspunkten var att människor som arbetar med krigsskadade och torterade ständigt ställs 

inför mänsklig ondska, då man får ta del av berättelser som involverar gärningar där 

människor medvetet tillfogar andra skada med uppsåt att göra illa. . Eftersom forskning visat 

att graden av intention i ett trauma påverkar hur svårt offret har att hantera traumat (Berg, 

2008) kan det tänkas att även människor som arbetar med trauma påverkas av om mänsklig 

intention ligger bakom, något som är fallet i berättelser om krig och tortyr. Utifrån olika 

forskares teorier (Cullberg, 2003, Miller, 2009) kan man se det som att ondskan traumatiserar 

pga. att den splittrar vår illusion om en god värld. Andra menar att ondskan hotar vårt 

meningsskapande (Allen, 2007) och att den traumatiserar just för att den upplevs som mystisk 

och omöjlig att förstå (Formosa, 2007) Detta skulle även kunna vara fallet för den som i andra 

hand får ta del av berättelser om möten med ondska. Frågorna i skalan rör hur skrämmande 
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eller oförståelig mänsklig ondska ter sig för en, och alla frågorna innehåller en komponent av 

rädsla eller uppgivenhet inför tankar på mänsklig ondska. Viss inspiration till frågorna kom 

från Antonvskijs begrepp Känsla av sammanhang samt Frankls teorier om att enda sättet att 

kunna hantera mötet med trauman är att finna mening i oundvikligt lidande (1995). 

Den största insikten från förmätningarna var att vissa har svårt att förhålla sig till 

ondska som generellt begrepp, exempelvis som i uttrycket ”ondskan i världen”. Sådana 

uttryck väckte mer filosofiska resonemang i de som svarande på frågorna än vad författarna 

avsåg. Detta i kombination med att det just är mänsklig ondska som de som skalan är riktad 

till får höra berättelser om, gjorde att författarna valde att anpassa skalan till frågor endast 

rörande mänsklig ondska. 

Medelvärde för denna skala motsvarar frågornas medelvärde. Detta innebär att 

gruppens medelvärde på 3,81 ligger runt den sjugradiga skalans mittvärde. Intressant är också 

att många upplevde att synen på ondska hade förändrats till följd av arbetet (se diskussion 

nedan). En studie med 119 personer, mestadels studenter, visade liknade resultat på 3,48 

(Kjellenberg & Nilsson, 2010). Korrelationen mellan frågorna var god, vilket bidrar till 

skalans reliabilitet. Dessutom uppkom många korrelationer mellan personals mående och 

denna skala (se nedan), vilket bidrar till den externa validiteten. Kjellenberg och Nilsson 

(2010) fann även en korrelation på r=-0.22 (p=0.02) mellan KASAM och skalan Fruktan och 

uppgivenhet inför mänsklig ondska. Det tyder på att för dem som har en större känsla av 

sammanhang och kontroll i sina liv, så ter sig ondska inte lika skrämmande och inger inte i 

lika hög grad en känsla av uppgivenhet. 

Förlåtelse. Frågorna på denna skala gäller tilltro till allmän förlåtelse, egen personlig 

inställning till förlåtelse, samt inställning angående vikten för ens klienter att förlåta. Denna 

grupp hade lägre på de två första frågorna än svenska studenter (Kjellenberg, Nilsson, 2010). 

Det är svårt att säga om denna skillnad har med arbetet att göra, eller med andra variabler, 

t.ex. ålder. 

Cronbachs alfa är mycket högt för denna skala 0,84. Den höga korrelationen mellan de 

tre frågorna tyder på att personalens personliga inställning till förlåtelse även präglar deras 

syn på om det är av vikt att klienter kan förlåta sina förövare. Den forskning som gjorts 

angående förlåtelse har troligen inte i någon hög grad påverkat personernas inställning. En 

anledning till detta kan vara att förlåtelse är ett laddat ord. Forskning har visat på att personals 

inställningar till förlåtelse är mycket skiftande (Wade, Johnson, & Meyer, 2008). Att ordet 

förlåtelse användes i skalan kan även medföra att frågorna uppfattades olika då den 
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semantiska betydelsen av ordet förlåtelse kan uppfattas som olika för olika människor. Dock 

har studier visat på att användning av ordet förlåtelse direkt i frågorna ger en relativt 

överrensstämmande bild med den man får av mer avancerade mått (Orcutt, Picket, & Pope, 

2008). Kanske är det även så att resultatet inte är så förvånande då många studier har visat på 

vikten av att behandlaren tror på den metod de använder. Den som inte tror på förlåtelse för 

egen del, tror därför inte på att använda det som en metod i terapi. Ordet förlåtelse har även en 

religiös koppling för vissa (Rye & Pargament 2002). Kanske hade resultatet blivit annorlunda 

och inte så skiftande om ett mindre laddat ord som exempelvis acceptans eller försoning hade 

använts. Frågan om översättningen av engelskans ”forgiveness”, som använts i de studier som 

refereras till här (Rye & Pargament 2002, Orcutt, 2006, Krause, & Ellison, 2003, Orcutt, 

Picket, & Pope, 2008, Wivliet, Phipps, Feldman och Beckham, 2004, Fischer, 2006), till 

svenskans ”förlåtelse” har inverkat på resultatet, är också intressant. Flera personer 

kommenterade även ordet ”förlåtelse” under ”fria kommentarer”. Ett exempel på detta är 

”Svårt att besvara itemas angående ’förlåta’. Förlåta är för mig inte samma sak som att 

försonas med något.” 

Mer forskning behövs på detta område. Både kvalitativa studier av hur svenska 

traumaarbetare förhåller sig till förlåtelse och kvantitativa studier som använder sig av andra 

ord än just förlåta. 

Gruppskillnader och korrelationer 

För att illustrera hur förhållandena mellan de olika skalorna ser ut utfördes 

korrelationsberäkningar mellan de olika skalorna som mäter mående. Bl a. tyder dessa 

korrelationer på att skalorna depersonalisering och nedsättning av funktion mäter liknande 

företeelser som compassion fatigue, dessa skalor kan ses som ett gott komplement till CF. 

Korrelationer mellan PTGI och de andra skalorna stämmer även väl överrens med teorin att 

man måste uppleva ett visst mått av negativt mående för att erfara tillväxt till följd av trauma 

(Shiri et al., 2008). 

Ett samband finns även som visar att man mår sämre till följd av sitt arbete om man är 

mindre nöjd med sin egen insats eller tycker att man inte har tillräckliga redskap för att utföra 

ett bra arbete. Riktningen i detta samband är inte fastställd men det visar ändå på vikten av att 

ge personalen goda fortbildningsmöjligheter. 
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År i yrket och timmar i veckan 

En av hypoteserna för den här uppsatsen var att antalet år som man arbetat med 

krigsskadade och torterade, samt det antal timmar i veckan man exponeras för 

traumaberättelser, påverkar måendet hos personalen. 

I denna studie gick det dock inte att hitta något samband mellan timmar i veckan och 

mående. Det är anmärkningsvärt att timmar i veckan inte gav utslag på någon av skalorna. 

Detta indikerar att personalens mående i vår studie inte alls påverkades av hur många timmar i 

veckan som man exponeras för traumaberättelser (se vidare diskussion nedan). 

För antal år i yrket fanns det dock ett samband med compassion fatigue. Ju längre man 

jobbat med denna klientgrupp, desto mer compassion fatigue tycks man uppleva. Även 

nedsättning av funktion tycktes tillta med antal år i yrket. En viss kurvlinjär tendens verkade 

finnas för compassion fatigue då några personer som arbetat mycket länge med yrket visade 

mycket låga nivåer av compassion fatigue. Antalet var dock för lågt för att dra några säkra 

slutsatser kring detta. Antal år i yrket hade också ett samband med posttraumatic growth. Fler 

år i yrket visade på en mer positiv förändring och en större personlig tillväxt. Att under många 

år jobba med traumaöverlevare kan således leda till symtom av sekundär stress och 

utbrändhet, men kan också föra med sig en positiv förändring. Vissa menar att för att uppleva 

post traumatic growth måste man först exponeras för trauma och uppleva negativa 

konsekvenser till en viss nivå (Shiri et al., 2008). Här skulle det betyda att man först måste 

uppleva vissa negativa konsekvenserna av att lyssna på trauman innan man kan uppleva PTG. 

Det finns tidigare forskning som både bekräftar och talar emot dessa resultat. Deightons, 

Gurris och Traues (2007) studier på 100 tysktalande terapeuter som jobbar på 

behandlingscenter för torterade fann inget samband med antal år i yrket. Däremot fann de ett 

samband med hur många patienter man träffade i veckan. Bircks (2001) studie med 25 

deltagare, också de arbetande på ett behandlingscenter för torterade, fann att det fanns ett 

samband mellan antal år i yrket och compassion fatigue, där många arbetstimmar inte tycktes 

påverka risken för compassion fatigue (men för utbrändhet), ett resultat som mer 

överensstämmer med denna studie. Flera andra studier har också undersökt dessa variabler 

med olika resultat.  

Att inget samband gick att hitta i denna studie mellan mående och det antal timmar i 

veckan man läser eller hör traumaberättelser är värdefull information, och kan få vikiga 

implikationer för personal som jobbar med traumaöverlevare. Detta innebär att de som till 

liten del får höra eller läsa berättelser om traumatiserade i lika stor grad kan lida av detta som 
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de som arbetar heltid. Detta visar på att det är viktigt att alla, oavsett arbetsbörda, som arbetar 

med traumatiserade får tillgång till handledning och den hjälp som behövs om man upplever 

sekundär stress eller utbrändhet.  

Eget trauma 

Hypotesen att det finns en skillnad i hur man påverkats av sitt arbete mellan dem som 

varit med om eget trauma och dem som inte upplevt eget trauma gick inte att testa eftersom 

över 91 % uppgav att de själva varit med om en traumatisk händelse.  

Ungefär hälften av deltagarna uppgav att de fått litet eller bra stöd efter den 

traumatiska händelsen, medan resterande inte upplevt att de fått något stöd alls under minst ett 

av de trauman man varit med om. En hypotes var att dessa två grupper skulle skilja sig åt i 

mående till följd av arbetet. En signifikant skillnad fanns på compassion satisfaction, vilket 

pekar på att de som inte fått något stöd efter den traumatiska händelsen i högre utsträckning 

känner sig tillfredsställda med sitt arbete. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 

personer som själva känt att de inte fått något stöd eller hjälp efter en svår livshändelse, får en 

speciell tillfredsställelse av att hjälpa och stötta andra traumaöverlevare. Det fanns inga 

skillnader vare sig i mående i mer negativ riktning såsom compassion fatigue och sekundär 

stress, eller i posttraumatic growth för de båda grupperna.  

En hypotes var också att ålder vid traumat skulle påverka mående till följd av arbetet 

hos traumaarbetare. 67,8 % hade angivit minst ett trauma som ägt rum före 18 års ålder. Dessa 

jämfördes med de som endast hade angivit ett trauma i vuxen ålder. Inga skillnader mellan 

grupperna påträffades.  

Deltagarna skiljde sig åt när de gäller traumaupplevelser. Några personer hade varit 

med om enstaka trauman medan andra varit med om många olika och upprepade traumatiska 

händelser. Författarna gjorde själva här en uppdelning i tre grupper mellan de som varit med 

om enstaka traumatiska händelser, de som varit med om flera trauman och de som varit med 

om många upprepade trauman. Kritik kan riktas mot denna uppdelning, eftersom den kan 

anses vara godtycklig och till viss del också bestod av författarnas subjektiva bedömning av 

allvarlighetsgrad av traumat. Därför kan indelningens reliabilitet ifrågasättas. Författarna 

anser ändå att denna uppdelning ger en ungefärlig bild av frekvens och grad av trauma bland 

deltagarna. Någon skillnad mellan grupperna fanns dock ej.   

Få skillnader i hur man påverkats av sitt arbete gick att hitta vid jämförelse mellan eget 

trauma på variabler såsom stöd efter traumat, ålder vid traumat samt antal gånger man upplevt 

trauma. Olika typer av traumabakgrund verkar inte påverka hur personen påverkas av sitt 
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arbete vare sig i positiv eller i negativ riktning. Att frågorna kring det egna traumat hade 

formuleringar som ”Hur stor påverkan hade detta på dig?” och ”Hur mycket stöd fick du 

efteråt?” gör att frågorna kretsade kring dåtid. Resultaten kanske blivit annorlunda om man 

istället talat om påverkan idag och grad av bearbetning, till exempel om personer som 

upplever att de bearbetat sitt eget trauma skiljer sig i mående till följd av sitt arbete från de 

som inte känner att de bearbetat sitt eget trauma än. T.ex. menar Bell (2003) att egna trauman 

kan skapa sårbarhet hos personal, men att bearbetning av personligt trauma kan leda till en 

styrka. Ytterligare forskning behövs på detta område. 

Anknytning 

De som på frågan om vilket alternativ som bäst beskriver hur deras relationsmönster 

ser ut idag har angett svar som indikerar trygg anknytning, har lättare att närma sig tankar på 

ondska än de som inte indikerat trygg anknytning.  

Det blev dock inga gruppskillnader på frågan angående hur man upplever relationen 

med den person som mest tog hand en under uppväxten. Eftersom de två olika frågorna som 

var ämnade att mäta om deltagarna upplevde trygg anknytning eller ej, inte gav samma 

resultat, undergrävs trovärdigheten i resultaten. De skulle kunna ses som en indikation på att 

trygg anknytning i relationer idag påverkar hur man ser på mänsklig ondska, men resultatet 

ska tolkas med stor försiktighet. 

Bristen på gruppskillnader baserade på anknytning kan vara kopplad till att anknytning 

i denna studie mätts med ett mindre noggrant mått. En annan möjlig orsak är att anknytnings-

mönster inte för denna grupp påverkar personals mående till följd av sitt arbete. Inga slut-

satser angående andra faktorer än fruktan och uppgivenhet inför mänsklig ondska kan dras 

utifrån denna studie.  

Existentiellt 

Skalan som mäter förlåtelse gav inga signifikanta samvariationer med några av de 

andra skalorna. Variationen i denna skala kan tänkas delvis bero på den svårighet att definiera 

begreppet förlåtelse som diskuteras ovan. Filosofiska resonemang kring förlåtelse kan föra 

med sig att man svarar lågt på skalan även om man t.ex. tycker att det är viktigt att acceptera 

det som hänt och gå vidare. Andras låga svar kan tänkas bero på att man valt att hålla fast vid 

en oförsonlig hållning till livet, där acceptans och förlåtelse blir av mindre vikt. Detta kan 

förklara bristen på samband. Det kan också vara så att inställning till att förlåta inte påverkar 
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måendet nämnvärt. Många har dock ändrat sin inställning till förlåtelse till följd av sitt arbete, 

se nedan. 

 De som hade mycket hög tilltro till värdet av förlåtelse hade dock högre posttraumatic 

growth än de som hade mycket låg tilltro till förlåtelse. De som hade väldigt låg tilltro till 

förlåtelse verkar alltså inte uppleva att de växer till följd av sitt arbete i samma utsträckning 

som de som har hög tilltro till förlåtelse. Detta samband kan tänkas medieras (påverkas) av 

andra faktorer såsom positivitet eller flexibilitet/rigiditet som korrelerar med PTGI (Wald et 

al., 2006) men detta är ännu så länge spekulationer.  

De vars syn på mänsklig ondska var mycket präglad av rädsla och uppgivenhet, hade 

signifikant högre värden på compassion fatigue än de vars syn på mänsklig ondska till mycket 

liten del var präglad av rädsla och uppgivenhet. Detta stämmer överrens med den korrelation 

som författarna fann mellan syn på mänsklig ondska och compassion fatigue. Korrelationen 

visade på att ju mer skrämmande och oförståelig mänsklig ondska tycktes en person, desto 

mer compassion fatigue upplevde personen. Det är viktigt att poängtera att riktningen i detta 

samband inte är fastställd. De historier som arbetarna får höra innehåller tveklöst mycket 

skildringar av människor som begår handlingar som uppfattas som onda, och genom detta 

väcks tankar på mänsklig ondska av arbetet, antingen som en följd av att man mår dåligt, eller 

så är dessa tankar en av grunderna till att man mår dåligt. I enlighet med teorierna bakom 

PTGI så kan även svåra tankar leda till tillväxt men för det krävs tid till reflektion både enskilt 

och med andra (Calhoun  och Tedeschi, 2006). Författarna rekommenderar därför att ondska 

borde tas upp som ämne i handledning för dem som arbetar med krigsskadade och torterade. 

Något som stärks av det faktum att 72% ändrat sin inställning till ondska, vilket visar att dessa 

tankar är aktuella för denna grupp.  

De som är utbildade terapeuter (minst steg ett) har signifikant lägre känslor av rädsla 

och oförståelse inför tankar på ondska än de som inte är utbildade terapeuter. En orsak till 

detta skulle kunna vara att utbildningen innehåller moment både av egenterapi och av att lära 

sig att ta hand om den ångest eller andra obehagskänslor som ens klient har utan att själv 

påverkas av detta. Denna utbildning kan tänkas bidra till att bättre kunna hantera de 

berättelser om mänsklig ondska som man hör i arbetet, så att man inte skräms av dem i lika 

hög grad. En annan möjlig förklaring är att inställningen till ondskan inte är en följd av 

arbetet, men att utbildningen till terapeut hjälper människor att hantera sin rädsla inför tankar 

om mänsklig ondska mer generellt. Dessa tankar stödjer idén om att det är viktigt att ta upp 

ondska i handledningen, och att utbildning på olika sätt kan hjälpa människor att hantera 
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tankar på mänsklig ondska. Ytterligare en förklaring till resultatet är att terapeuter spenderar 

mer tid med att lyssna på traumaberättelser, och på så sätt får en viss tillvänjning till att höra 

på berättelser om mänsklig ondska. 

Formosa (2007) hävdar att onda handlingar upplevs som förbryllande och mystiska 

eftersom vi saknar information kring personen som utför den onda handlingen och 

kringliggande faktorer. Ett syfte med handledning kan just tänkas vara att avmystifiera ondska 

och på så sätt göra den mer hanterbar. Neiman (2001) menar att man i processen när ondskan 

avmystifieras gör den mer banal, vilket hjälper oss att hantera den.  

Skalan Rädsla för döden korrelerade (negativt) endast med Compassion Satisfaction. 

De som var mer rädda för döden hade lägre nivå av CS än de som var mindre rädda. 

Variationerna i skalorna påverkar varandra måttligt. En gemensam faktor för de båda skalorna 

skulle kunna vara en känsla av meningsfullhet. Forskare menar att rädslan för döden kan 

väckas om man inte upplever sitt liv som meningsfullt (Wong, Reker, & Gesser, 2004). CS 

bygger till stor del på känslan av att man gör ett meningsfullt arbete. Det finns många 

komponenter av att uppleva sitt liv som meningsfullt, en del av detta kan vara att det man 

arbetar med känns meningsfullt. Meningsfullhet i arbetet (CS) minskar alltså rädsla för döden. 

Riktningen på sambandet är dock inte fastställt, mer forskning krävs för att fastställa om 

denna förklaring, som innebär ett kausalt samband, stämmer. Inga andra korrelationer mellan 

rädsla för döden och mående till följd av arbetet framkom.  

Det verkar som om rädsla för döden inte är något som väcks i särskilt hög grad till 

följd av arbetet. (Det fanns dock en stor spridning på denna skala, det fanns de i gruppen som 

hade en mycket stor rädsla för döden även om de var få.) Inga signifikanta gruppskillnader 

framkom heller och det var inte så många som förändrat sin inställning till döden till följd av 

arbetet. Tidigare studier (Joseph, & Linley, 2008) visar dock på att frågor som relaterar till 

minskad rädsla för döden kan ses som en egen faktor när det gäller tillväxt till följd av trauma.  

Förändringar i existentiella faktorer. De existentiella frågorna rörande död, ondska 

och förlåtelse hade en följdfråga om deltagarna upplevt att de ändrat inställning till dessa till 

följd av sitt arbete med krigsskadade och torterade. 

De som har ändrat sin inställning till förlåtelse till följd av sitt arbete upplevde i högre 

grad att de även vuxit till följd av sitt arbete, dvs högre PTG. Förändringen kan innebära 

antingen att det blivit lättare att närma sig tankar kring död och ondska eller att det blivit 

svårare till följd av arbetet. Samma tendens ses hos dem som ändrat inställning till död och 

ondska, även om gruppskillnaderna avseende posttraumatic growth här inte var signifikanta. 
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Eftersom dessa effektstorlekar var höga är det möjligt att resultaten blivit signifikanta med ett 

större antal svaranden.  

En förklaring till detta resultat kan vara att den gemensamma faktorn är en benägenhet 

att se förändringar hos sig själv som en följd av sitt arbete. Detta gäller inte förändringar i 

mående, utan snarare djupare förändringar i värderingar och livsmål. 

Det är betydligt fler som angett att de förändrat sin inställning till ondska än till död. 

Detta tyder på att just tankar på ondska är något som väcks av arbetet med traumatiserade, 

trots att berättelserna ofta innehåller moment både av död och av ondska. Inställningen till 

förlåtelse, som kan ses som kopplad till hur man bemöter ondska, har även den förändrats 

betydligt mer än inställning till döden.  

Det finns en viss likhet mellan Saakvitne och Pearlmans teori (1995) om 

ställföreträdande traumatisering och Millers (2009) och Cullbergs (2003) teorier som menar 

att ondska traumatiserar p.ga. att den krossar vår livsberättelse och berövar oss illusionen av 

att leva i en god värld. Traumat gör något med människan på djupet och förändrar hennes sätt 

att se på världen. Ett exempel på detta kan vara att många i gruppen förändrat sin syn på 

ondska till följd av arbetet. Formosas (2007) teori säger att de som saknar information om 

förövaren upplever ondskan som mer förbryllande och mystisk. En möjlighet är att det som 

upplevs som förbryllande och mystiskt upptar tankarna, vilket i sin tur leder till att man ändrar 

sin inställning till det. Att grubblande leder till förändrade livsval och värderingar är en del av 

teorin bakom posttraumatisk growth (PTG) (Tedeschi & Calhoun, 2006) Detta skulle kunna 

förklara att många som arbetar med krigsskadade och torterade ändrar sin syn på ondskan, 

bl.a. till följd av att de inte känner till så mycket om förövarna i de berättelser de tar del av.  

Förändringarna i existentiella faktorer kan antingen ses som ställföreträdande 

traumatisering (SfT) eller PTG. Ställföreträdande traumatisering involverar just förändring av 

syn på världen, livsfilosofi och varför saker och ting sker (Saakvitne & Pearlman, 1995), 

vilket inställning till död, ondska och förlåtelse är en del av. De som upplever det lättare att 

tänka på ondska och död kan tänkas genomgått PTG, medan de som tycker att det är svårare 

att tänka på ondska och död snarare upplever SfT De som svarat att deras inställning 

förändrats men att det varken blivit svårare eller lättare, vilket är en stor grupp, kan antingen 

uppleva SfT eller PTG. Personer som har fått en djupare förståelse för begreppet, och 

upplever att de t.ex. har en visare och mer nyanserad bild på döden och mänsklig ondska fast 

de fortfarande tycker att det är lika obehagligt att tänka på det, är exempel på PTG. De som 
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t.ex. fått en mer rigid inställning till ondska och död eller på andra sätt genomgått en negativ 

förändring, lider av SfT även om de inte tycker att det är svårare att närma sig tankarna.  

Det är svårare att koppla förändring i inställning till förlåtelse till teorier, eftersom det 

är svårare att avgöra vad den svarande upplever som positivt. En tanke är att förändringen kan 

ses som PTG när tron på värdet av förlåtelse ökat, medan den kan ses som SfT om tron på 

förlåtelse minskat. Något som talar för denna tolkning är gruppskillnaderna på PTG kopplade 

till extremvärden på förlåtelse. Högre värden på förlåtelse kopplas där till PTG. Med då 

begreppet förlåtelse är så omdiskuterat, ska man inte utesluta möjligheten att det finns de som 

tror mindre på förlåtelse, men ser detta som att de exempelvis blivit visare för att deras 

begreppstolkning har förändrats. Det behövs mer kvalitativ forskning för att utreda detta 

vidare.  

De personer som har angett att de upplever positiva förändringar är fler än de som 

upplevt negativa förändringar i alla de existentiella faktorerna, vilket tyder på att personalen 

upplever mer posttraumatic growth än ställföreträdande traumatisering när det gäller detta 

område.  

Begränsningar i studien - vidare forskning 

Nedan följer en genomgång av de begränsningar i studien som hittills inte tagits upp, 

samt de kopplingar till frågor för fortsatt forskning som har dykt upp längs vägen och som 

inte redovisats ännu. 

En begränsning i undersökningen som måste tas i beaktande är att det inte klart går att 

konstatera vad som är en förändring till följd av arbetet och vad som är en förändring till följd 

av händelser utanför arbetet. Större livshändelser och egna trauman kan ha stor påverkan på 

en individ och dennes arbete. I utrymmet för fria kommentarer poängterades detta av flera 

deltagare, speciellt av människor som arbetat länge i yrket. En person skrev ”Det är svårt att 

svara på om det är livet själv och naturlig utveckling som har förändrat mig i vissa 

hänseenden eller om det är på grund av mitt arbete” och en annan ”Jättesvårt att svara på hur 

mycket arbetet i förhållande till livsmognad har påverkat mig”. Detta stämmer överens med 

forskarnas slutsatser (Arnold et al., 2005) att positiva konsekvenser till följd av arbetet kan 

vara en följd av andra delar i livet än just arbetet med traumaöverlevare, exempelvis tillväxt 

till följd av eget trauma. Longitudinella studier med kontrollgrupper skulle bättre kunna svara 

på dessa frågor, även om problemet är komplext. Arbetet är en del av livet och det går aldrig 

att helt isolera påverkan från arbetet med påverkan från andra delar av livet.  
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En annan begränsning med denna studie är att den endast använder sig av ett 

frågeformulär för att mäta varje faktor. Detta blir speciellt en begräsning i måttet på tillväxt 

till följd av trauma. Eftersom posttraumatic growth är ett relativt nytt begrepp, och det finns 

många närliggande begrepp, så rekommenderar forskare att man använder sig av olika mått 

för att mäta tillväxt efter trauma (Joseph, & Linley, 2008). Eftersom denna studie mätte 

många olika faktorer, bedömde dock författarna att det skulle bli alltför många frågor om fler 

skalor användes.  

Att endast använda sig av en kvantitativ metod medför vissa begränsningar. Man får en 

bild av personals mående baserat på många individer, men för att förstå orsakerna bakom 

måendet och för att få en djupare förståelse för vilka konsekvenser måendet får i personers 

liv, krävs det kvalitativa studier. Resultaten angående hur inställningen till ondska samvarierar 

med andra mått är intressanta, men för att utforska detta på djupet krävs kvalitativa studier. 

Vissa kvalitativa studier har gjorts på denna grupp, men mer forskning behövs. 

Att studien är upplagd som en korrelationsstudie (med kompletterande grupp-

skillnadesmätningar) med endast ett mättillfälle är ännu en begränsning. Det går inte att 

fastställa orsakssambandet utifrån korrelationerna. Därför efterfrågas mer longitudinell forsk-

ning, där personers mående mäts innan de börjar arbeta med denna grupp och jämförs med 

mätningar efter att de jobbat en tid.  

En fråga som inte beaktades i denna studie är personlighet och hur detta påverkar 

positiva och negativa reaktioner till följd av arbetet med traumatiserade. Kan det vara så att en 

viss typ av personlighet söker sig till denna typ av arbete? Finns det personligheter som är 

mer rustade för arbete med traumatiserade och som löper mindre risk att själva bli sekundärt 

traumatiserade? En intressant aspekt för vidare studier är att titta just på personlighet kopplat 

till att jobba med människor som varit med traumatiska livshändelser. 

Att titta på organisatoriska faktorer låg inte heller inom ramen för denna undersökning. 

Det kan däremot tänkas att sådana kan påverka personals mående, antingen genom att öka 

risken för compassion fatigue eller genom att främja välbefinnande med sitt arbete. Här kan 

organisationen som helhet spela in, men också ledarskap och bemötande från chefer och 

kollegor. Det är sannolikt att personal på olika arbetsplatser men med samma typ av arbete 

skiljer sig åt i compassion fatigue och compassion satisfaction på grund av organisations-

faktorer. Under fria kommentarer uppkom även tankar om organisationens roll för måendet. 
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Viktigaste slutsatser 

Kunskap om både de positiva och negativa konsekvenserna av ens arbete är viktig för 

alla som kontinuerligt möter traumatiserade flyktingar i arbetet, oavsett antal timmar i veckan 

man tar del av traumaberättelser. Handledning bör därför erbjudas alla som i arbetet kommer i 

kontakt med traumaberättelser. Ofta har forskning fokuserat på de negativa konsekvenserna 

av att arbeta med traumatiserade, men det är bra att få upp ögonen för allt gott arbetet kan föra 

med sig, vilket bl.a. kan öka attraktionskraften i att arbeta med dessa klienter. En medvetenhet 

om negativa konsekvenser till följd av traumaarbete är också viktigt för att förebygga 

uppkomsten av dem, vilket kan göras genom att på organisatorisk nivå se till att personalen 

har tillräcklig utbildning och metoder för att känna att de kan göra ett bra jobb. Dessutom 

rekommenderas att personal kontinuerligt utvärderar sitt mående, med de verktyg som finns. 

Dessa utvärderingar kan ske enskilt och/eller på organisatorisk nivå. Att tidigt upptäcka 

varningstecken för sekundär stress och utbrändhet ger möjlighet att motverka denna 

utveckling genom ökat omhändertagande.  

Studien visar även att det vore bra att lyfta tankar om mänsklig ondska och ge 

utrymme för reflektioner kring detta i exempelvis handledning.  
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  BILAGA A 

 

Källa: Mini –D  IV (2002). Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR. APA. 

 1 

PTSD-kriterier 

309.81 Posttraumatisk stressyndrom F43.1 

A) Personen har varit utsatt för en traumatisk därföljande ingått i bilden: 

1) personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en eller en serie händelser som 

innebar död eller allvarlig skada (eller hot om detta), eller ett hot mot sin egen eller andras fysiska 

integritet. 

2) personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Obs: Hos barn kan detta ta 

sig uttryck i desorientering och ett agiterat beteende. 
 

B) Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller fler av följande sätt: 

1) återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller perceptioner 

relaterade till händelsen. Obs: Hos små barn kan teman eller aspekter av traumat ta sig uttryck i 

återkommande lekar. 

2) återkommande mardrömmar om händelsen. Obs: Hos barn kan mardrömmar förekomma 

utan att innehållet klart uttrycker händelsen. 

3) handlingar eller känslor som om den traumatiska upplevelsen inträffar på nytt (en känsla att 

återuppleva händelsen,  illusioner, hallucinationer och dissociativa flashbackupplevelser, även om 

sådana inträffar vid uppvaknandet eller under drogpåverkan). Obs: Hos små  barn kan traumaspecifika 

återupprepande handlingar förekomma. 

4) intensivt psykiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon 

aspekt av den traumatiska händelsen. 

5) fysiologiska reaktioner på inre och yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt 

av den traumatiska händelsen. 
 

C) Ständigt undvikande av stimuli som kan associeras till traumat och allmännt nedsatt själslig 

vitalitet (som inte funnits före traumat) enligt tre eller fler av följande kriterier; 

1) aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med traumat. 

2) aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen av traumat. 

3) oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen. 

4) klart minskat intresse för eller deltagande i viktiga aktiviteter. 

5) känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor. 

6) begränsad affekter (t ex oförmåga att känna kärlek). 

7) känsla av att sakna framtid (t ex inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, äktenskap, 

barn eller på att få leva och åldras som andra). 
 

D) Ihållande symtom på överspändhet (som inte funnits före traumat), vilket indikeras av av 

två eller fler av följande kriterier: 

1) svårt att somna eller orolig sömn. 

2) irritabilitet eller vredesutbrott. 

3) koncentrationssvårigheter. 

4) överdriven vaksamhet. 

5) lättskrämdhet. 

 

E) Störningen (enligt kriterium B, C och D) har varat i mer än en månad. 
 

F) Störningen orsaker kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller 

i andra viktiga avseenden. 

Specificera om: 

Akut: symtomen har varat mindre än tre månader. 

Kroniskt: symtomen har vart tre månader eller längre. 

Specificera om:Med försenad debut: symtomen debuterade minst sex månader efter traumat. 
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 Frågor angående anknytning 

 

 

 

54) Tänk på den/de personen(er) som tog mest hand om dig under din 

uppväxt? Hur skulle du beskriva din relation till henne/honom under din 

uppväxt? 

Varm, trygg och kärleksfull.    

Mestadels trygg och kärleksfull.   

Till liten del trygg och kärleksfull.   

Inte alls trygg och kärleksfull.  

 

   

55) Markera det alternativ som bäst beskriver dig:  

Jag föredrar att vara självständig framför att ha nära 

relationer med andra. 
  

Jag vill ofta ha nära relationer med andra människor, men 

jag oroar mig över om dem kommer att vara besvarade.  
  

Jag känner mig bekväm i att utveckla nära relationer med 

andra människor. 
  

Det är svårt att utveckla nära relationer med andra eftersom 

de kan komma att svika mitt förtroende. 
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Frågor angående eget trauma 

 

DEL 5 

 

Vi är även intresserade av din egen bakgrund. Följande frågor rör aspekter av 

svåra händelser du själv kan ha varit med om. 

 

Människor kan uppleva många olika traumatiska upplevelser under sitt liv. Vi skulle 

vilja veta:  

1) om du själv har upplevt någon av de följande händelserna och om det hänt dig 

en eller flera gånger,  

samt 2) hur stor påverkan dessa upplevelser hade på dig. 

 

Ange ifall du har varit med om var och en av de följande upplevelserna (dvs., 

Hände detta dig?),genom att markera Nej, Ja, en gång eller Ja, flera gånger. 

 

Ange PÅVERKAN (det vill säga, hur stor påverkan hade detta på dig?) genom 

markera passande alternativ. 

  

23) Hände detta dig? 

 

1. Förlust av familjemedlem (bror, syster, förälder) när du var BARN.  

Nej    

Ja, en gång   

Ja, flera gånger   

  

24) Om ja, hur stor påverkan hade detta på dig? 

ingen   

lite grann   



  BILAGA C  

2 

 

medelstor   

ganska stor   

väldigt stor   

  

25) Hände detta dig? 

 

2. Förlust av familjemedlem (barn eller partner) när du var VUXEN 

Nej   

Ja, en gång    

Ja, flera gånger   

  

26) Om ja, hur stor påverkan hade detta på dig? 

ingen   

lite grann   

medelstor   

ganska stor   

väldigt stor   

  

27) Hände detta dig? 

 

3. Livshotande sjukdom, operation eller olycka 

Nej   

Ja, en gång   

Ja, flera gånger   

  

28) Om ja, hur stor påverkan hade detta på dig? 

ingen   
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lite grann   

medelstor   

ganska stor   

väldigt stor   

  

29) Hände detta dig? 

 

4. Hot mot livet från en annan person (t.ex. i samband med ett brott).  

Nej   

Ja, en gång   

Ja, flera gånger   

  

30) Om ja, hur stor påverkan hade detta på dig? 

ingen   

lite grann   

medelstor   

ganska stor   

väldigt stor   

  

31) Hände detta dig? 

 

5. Krigsupplevelser (t.ex. att vara fängslad, att förlora släktingar, bli berövad allt, 

skada) 

Nej   

Ja, en gång   

Ja, flera gånger   
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32) Om ja, hur stor påverkan hade detta på dig? 

ingen   

lite grann   

medelstor   

ganska stor   

väldigt stor   

  

33) Är du? 

 

6. Andra generationens krigsoffer (föräldrar eller nära släktingar med 

krigsupplevelser). 

Nej   

Ja   

  

34) Om ja, hur stor påverkan hade detta p dig? 

ingen   

lite grann   

medelstor   

ganska stor   

väldigt stor   

  

35) Hände detta dig? 

 

7. Fysisk misshandel (t. ex. att bli slagen, torterad eller skadad) av föräldrar eller 

syskon. 

Nej   

Ja, en gång   
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Ja, flera gånger   

  

36) Om ja, hur stor påverkan hade detta på dig? 

ingen   

lite grann   

medelstor   

ganska stor   

väldigt stor   

  

37) Hände detta dig? 

 

8. Fysisk misshandel av personer utanför familjen. 

Nej   

Ja, en gång   

Ja, flera gånger   

  

38) Om ja, hur stor påverkan hade detta på dig? 

ingen   

lite grann   

medelstor   

ganska stor   

väldigt stor   

  

39) Hände detta dig? 

 

9. Sexuella övergrepp (oönskade sexuella handlingar som inkluderar 

kroppskontakt) av familjemedlem. 
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Nej   

Ja, en gång   

Ja, flera gånger   

  

40) Om ja, hur stor påverkan hade detta på dig? 

ingen   

lite grann   

medelstor   

ganska stor   

väldigt stor   

  

41) Hände detta dig? 

 

10. Sexuella övergrepp av personer utanför familjen. 

Nej   

Ja, en gång   

Ja, flera gånger   

  

42) Om ja, hur stor påverkan hade detta på dig? 

ingen   

lite grann   

medelstor   

ganska stor   

väldigt stor   

  

43) Hände detta dig? 
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11. Har du varit med om någon annan traumatiserande händelse? 

Nej   

Ja, en gång   

Ja, flera gånger   

  

44) Om ja, hur stor påverkan hade detta på dig? 

ingen   

lite grann   

medelstor   

ganska stor   

väldigt stor   

  

45) Om du har svarat JA p någon av frågorna ovan, hur mycket stöd fick du 

efteråt? (Ange numret på frågan/frågorna och graden av stöd) 

Grad av stöd 0= ingen, 1= liten, 2= stor 

Nummer på frågan/frågorna   

Grad av stöd   

  

46) Om du svarat JA på någon av frågorna ovan, var den(de) person(er) som 

tog mest hand om dig under din uppväxt delaktig i något av det du blev utsatt för? 

Nej   

Ja   
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Frågor angående mänsklig ondska och förlåtelse 

 

Detta frågeformulär innehåller ett antal påståenden som berör attityd till ondska. Läs varje 

påstående noggrant, och uppskatta sedan i vilken utsträckning du håller med eller inte håller 

med genom att markera varje påstående med en siffra från 0 till 6. 

Där 0 står för ”håller inte alls med” och 6 står för ”Håller helt och hållet med” har du svårt att 

bestämma dig markera 3.  

 

Ondska 

När jag tänker på hur pass onda människor kan vara, väcks en känsla av hopplöshet i mig.  

Jag har en förklaringsmodell/tro som hjälper mig att förstå att människor begår fruktansvärda 

handlingar.  

Jag kan överväldigas av tanken på människors ondska.  

Jag blir rädd av att tänka på hur fasansfulla handlingar människor kan begå mot varandra. 

Jag kan inte förstå hur människor kan vara så grymma mot varandra.  

När jag tänker på hur onda människor kan vara får jag en förlamande känsla.  

 

Har din inställning till ondska förändrats till följd av ditt arbete? Ja/Nej 

Om Ja: Hur har din inställning till ondska förändrats? 

1 Det är jobbigare att närma mig tankar på människors ondska nu 

2 Det är lättare att närma mig tankar på människors ondska nu.  

3 Min inställning har förändrats men jag upplever det varken jobbigare eller lättare.  

 

Förlåtelse 

Det går att förlåta alla människor.  

Det är viktigt för mig att kunna förlåta även om det är svårt. 

Jag tror att det är av stor vikt för de människor jag arbetar med att kunna förlåta sina förövare. 

Har din inställning till förlåtelse förändrats till följd av ditt arbete? Ja/Nej 

Om Ja: Hur har din inställning till förlåtelse förändrats? 

1 Jag tror inte på värdet av förlåtelse lika mycket som förr. 

2 Jag tror mer på värdet av förlåtelse nu. 
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Bakgrundsvariabler och demografiska variabler 

 

  

  

1) Kön 

Kvinna   

Man   

  

2) Ålder 

     

  

3) Civilstånd 

Singel   

I relation/Särbo   

Gift/Sambo   

Skild   

Änkling/Änka   

  

4) Är du född i Sverige? 

Ja   

Nej   

  

5) Om nej, kom du hit som flykting? 

Ja    

Nej   
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6) Yrke 

Arbetsterapeut   

Läkare   

Psykolog   

Sekreterare   

Sjukgymnast   

Socionom/Kurator   

Tolk   

Annat:  

   

  

7) Är du vidareutbildad terapeut? 

Nej    

Ja, steg 1   

Ja, steg 2   

Ja, steg 3   

  

8) Hur många är har du arbetat med människor med krigs- och 

tortyrerfarenheter? 

     

  

9) Ungefär hur många timmar i veckan kommer du i kontakt med (hör eller 

läser) traumaberättelser? 

     

  

10) Har du handledning där du kan prata om dina tankar och känslor kring att 

arbeta med traumatiserade personer? 
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Ja   

Nej   

  

11) Har du någon (förutom i handledningen) som du kan prata med, om det 

du för höra i ditt arbete, om du känner behov av det? 

Ja   

Nej   

  

12) Om ja, vem/vilka (här kan du svara med flera alternativ)?  

Kollega   

Vän   

Familjemedlem   

Professionell samtalskontakt  
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 Informationsmail 1 

 

 

 

 

Till Dig som möter traumatiserade människor i Ditt 

arbete. 

 

Arbetet med människor som varit med om traumatiserade upplevelser såsom 

krig och tortyr är viktigt och värdefullt. Därför har vi, två psykologstudenter vid Lunds 

universitet valt att skriva vårt examensarbete kring hur personal påverkas av att 

jobba med svårt traumatiserade människor. Ett angeläget och aktuellt 

forskningsområde där det finns ett stort behov av mer forskning bl.a. för att kunna ge 

det bästa stödet till denna arbetsgrupp. 

 

Undersökningen vänder sig till alla mottagningar och center i Sverige som 

jobbar mot målgruppen krigs- och tortyrdrabbade. Undersökningen kommer att ske 

genom ett  enkelt, internetbaserat frågeformulär där svaren givetvis är helt anonyma. 

Det är ytterst värdefullt att så många som möjligt vill delta i studien. Än så länge är vi 

glada att personal från samtliga Röda korsen center i Sverige har valt att delta men vi 

behöver fler deltagare och hoppas på att även Ni vill vara med i studien.  

 

Ni kommer att få tillgång till resultaten som är färdigställda i maj. Vi är 

övertygade om att resultaten kommer att vara ett viktigt bidrag till forskningen och 

hoppas även att Er arbetsplats kan dra nytta av denna studie. Om ni är intresserade 

så kommer ni även att få tillgång till aktuella formulär som mäter eventuella 

konsekvenser, både positiva och negativa, av att möta traumatiserade människor i 

sitt arbete. 
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Tror Ni att personal på Er arbetsplats vill vara med i vår studie så svara på 

detta mail så skickar vi information om undersökningen och en länk till formuläret 

som Ni kan skicka ut till personalen hos Er. Alternativt, skicka oss en maillista med 

allas mailadresser så skickar vi ut mailet direkt. Observera att undersökningen 

vänder sig till alla yrkesgrupper, socionomer, psykologer, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, sekreterare, tolkar och läkare. Väljer ni att inte vara med så är vi 

tacksamma om ni ändå svarar på detta mail.  

 

Vi svarar gärna på frågor om Ni undrar över något!  

 

Med hoppfulla hälsningar  

Elin Kjellenberg och Frida Nilsson 

 

Email: elin.kjellenberg@gmail.comTel: 073-693 68 78 (Frida) 

Arbetet handleds av professor Etzel Cardeña och lektor Daiva Daukantaité.

mailto:elin.kjellenberg@gmail.com
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Informationsmail 2 

     

 

 

Till Dig som möter traumatiserade människor i Ditt arbete. 

 

Arbetet med människor som varit med om traumatiserade upplevelser 

såsom krig och tortyr är viktigt och värdefullt.  Därför behövs det mer 

forskning om hur personal påverkas av att arbeta med denna utsatta grupp. 

Vi är två psykologstudenter vid Lunds universitet som nu skriver vårt 

examensarbete inom detta område.  Studien bygger på Din och Dina 

kollegors upplevelse av att jobba med traumatiserade människor.  Frågorna 

handlar om hur Du har påverkats av Ditt arbete och om Du upplever att Du 

har förändrats till följd av Ditt arbete. Dessutom ingår frågor kring Din 

attityd till död och ondska samt frågor kring Din egen bakgrund. Observera 

att undersökningen vänder sig till alla yrkesgrupper, socionomer, 

psykologer, tolkar, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sekreterare, 

sjuksköterskor och läkare.  

En länk till ett frågeformulär finns i detta mail. Vi skulle bli mycket 

tacksamma och glada om Du tar Dig tid att svara. Det brukar ta ca 20-30 

min att svara på alla frågorna. Undersökningen sker givetvis helt anonymt 

och all data behandlas strikt konfidentiellt.   

Undersökningen vänder sig till alla mottagningar och center i Sverige 

som jobbar mot målgruppen krigs- och tortyrdrabbade. Undersökningen 

kommer att ske genom ett enkelt, internetbaserat frågeformulär där svaren 

givetvis är helt anonyma. Det är ytterst värdefullt att så många som möjligt 
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vill delta i studien. Än så länge är vi glada att personal från samtliga Röda 

korsen center i Sverige har valt att delta men vi behöver fler deltagare och 

hoppas på att även Ni vill vara med i studien.  

Skicka oss gärna ett email när Du fyllt i frågeformuläret så är Du med i 

en utlottning av biobiljetter som tack för Din medverkan. Ange även om Du 

är intresserad av att ta del av den färdiga studien så skickar vi Dig en länk 

till denna i juni.  

Hör gärna av dig om du har några frågor!  

Vänliga hälsningar 

Elin Kjellenberg (elin.kjellenberg@gmail.com) 

Frida Nilsson (073-6936878) 

 

Handledare: Professor Etzel Cardeña 

Lektor Daiva Daukantaité 
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Påminnelsemail 

 

 

 

Till ansvarig: Vänligen vidarebefordra detta mail till alla på din arbetsplats som fått 

information om studien angående traumapersonals mående, glöm inte tolkarna. 

 

Hej! 

 

Stort tack till alla er som har svarat på vår enkät!  

 

Till er som ännu inte har svarat vill vi skicka en uppmuntran till att ge oss ca. en halvtimme 

av er tid genom att klicka på länken nedan och fylla i era svar. Era svar är viktiga för denna 

studie och vi hoppas på många svar så att vi kan få en representativ svarsgrupp. Får vi det 

hoppas vi på en publikation av studien. 

 

Sista dagen för svar är nu på tisdagen den 2/3 kl 17.00.  

 

http://FreeOnlineSurveys.com/rendersurvey.asp?sid=v6g6ige3j55my5k706599 

 

Glöm sedan inte att skicka oss ett mail om ni vill vara med i utlottningen av biobiljetter 

och/eller vill ta del av den färdiga studien.  

 

Med hoppfulla hälsningar 

 

Elin Kjellenberg och Frida Nilsson  

 

 

 

 

http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=v6g6ige3j55my5k706599

