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Abstract 

 
Author: Madeleine Blecher 
Title: A Life with the Shoah 
 - a study of social work with aging survivors  
Supervisor: Anders Östnäs 
 
 
 
 
The Holocaust left it´s survivors with open wounds which in many cases still remain 
“painfully open”, as Elie Wiesel has metaphorically written.  
 
This study is not a historical documentation of what happened then and there. It is a study 
dealing with contemporary social work carried out with aging survivors in order to deal with 
their current needs. Many of these survivors are today aged and suffer more than before in the 
aftermath of the Holocaust trauma, which they went through more than half a decade ago. It 
is a challenge to provide support to a group of people who have lived through such extreme 
trauma. This requires professional competence as well as a well-based understanding of each 
individual service user’s needs. As the findings of this study show, the long term effects of 
extremely traumatic events can be profound and exacerbate or resurface much later in life due 
to many factors – especially if initially left insufficiently treated. The elderly survivor lacks 
the capacity to defend himself/herself against intrusive memories and feelings of insecurity, 
hence in need of professional support. The purpose of this study has been to analyse and 
describe (through a social work perspective) (1) the needs of support and interventions which 
the elderly survivors of the Holocaust have today, and (2) the contemporary social work 
which is internationally carried out with this target group. The theoretical frameworks mainly 
used in this study are Constructivist Self-Development Theory (CSDT) and organisational 
theory, through a symbolic perspective. The study is carried out in a qualitative manner and is 
mainly based on literature studies, but narrative studies and three semi-structured interviews 
have also contributed to lay the empirical basis of the study.       
 
 
 
 
Key words: Holocaust, Holocaust Survivor, social work, extreme trauma, posttraumatic 
stress, post-traumatic stress syndrome (PTSD), Jewish Communal Service, memory, 
Constructivist Self-Development Theory (CSDT), organisation theory, narrative therapy, 
creative therapy, support groups  
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Förord 

 

Jag är mycket tacksam att jag haft möjligheten att i denna kandidatuppsats fördjupa mig i det 

sociala arbete som bedrivs med de som idag lever i kölvattnet av Förintelsen – de 

överlevande. Det har varit en spännande resa som inte varit möjlig att göra utan den litteratur 

som överlevande skildrat; de texter som yrkesverksamma inom socialt arbete skrivit i ämnet; 

mina intervjurespondenter som delat med sig av sin kunskap och erfarenhet från det 

professionella fältet, samt min handledare Anders Östnäs vars handledning bidragit med nya 

perspektiv och underlättat min skrivprocess. Mest av allt vill jag tacka mina föräldrar för att 

de alltid uppmuntrar mig att låta det förflutna forma min nutida och framtida roll i det sociala 

arbetet med människor som behöver stöd och support. 

 

Madeleine Blecher, december 2010 
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1. INLEDNING 

Förintelsen, eller Shoah som är det hebreiska ordet, håller idag på att bli ett historiskt 

kollektivt minne som uppmärksammats mycket i vår nutida historiebeskrivning och 

populärkultur. Sett utifrån ett historiskt perspektiv är det viktigt att minnas och dokumentera 

för att kunna föra vidare till framtida generationer vad som inträffade, hur detta kunde ske 

och vilka konsekvenser detta ledde till. Från det sociala arbetets perspektiv är det av mer 

betydelse att reflektera ur ett människoperspektiv och bland annat ställa sig frågorna: hur har 

detta, på kort och på lång sikt, påverkat de människor som blivit drabbade? Hur har de blivit 

omhändertagna av samhället efteråt när de varit i behov av stöd och support? Sett utifrån 

detta människobehandlande perspektiv är Förintelsen långt ifrån ett avslutat historiskt kapitel 

och det är detta oavslutade kapitel som är relevant för det sociala arbetet idag. "For the 

historian the Holocaust is a segregated past. For the survivors it is everything”. Detta citat 

från David G. Roskies bok The Jewish search for an usable past (1999) beskriver tydligt 

skillnaden mellan att se Förintelsen ur ett historiskt perspektiv och att se på den ur det sociala 

arbetets referensramar. Denna uppsats är alltså ytterligare en historisk dokumentation av vad 

som hände inom denna dystra parentes och de förflutna mänskliga lidande som skedde där 

och då, utan snarare en text skriven utifrån det samtida sociala arbetets perspektiv och 

fokuserar därmed på nutid, men tar avstamp i dåtid och strävar efter att kunna påverka 

framtid. 

  

Fokus i denna text är den målgrupp som lever än idag och som tog sig igenom terror, smärta, 

förföljelse, svält, förnedring och fasa värre än ord kan beskriva – nämligen äldre 

Förintelseöverlevande. Fokus i texten ligger även på det sociala arbete som organiserats för 

att möta de behov som denna grupp har fått på ålderns höst delvis som en konsekvens av de 

extrema trauman de varit med om under krigstiden. Genom att ta lärdom av det sociala arbete 

som bedrivs med Förintelseöverlevande och genom att se till den kunskap som finns om 

denna målgrupps nutida behov, kan framtida sociala arbete med äldre människor som lever i 

skuggan av extrema trauman utvecklas. Detta påstående är av stor relevans inte minst för det 

sociala arbetet i Sverige idag, och framöver, då stöd-, support- och insatsbehovet ökar för den 

delen av vår åldrande befolkning som tidigare varit med om mycket traumatiska upplevelser i 

form av bland annat krig och förföljelse. Svensk äldreomsorg ställs därmed alltmer frekvent 

inför utmaningen att adekvat möta de behov som denna målgrupp har idag eller står inför. 
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1.1 Problemformulering 

Mrs. S och hennes make överlevde två koncentrationsläger. Deras tre gemensamma barn 

överlevde inte. Efter kriget kom de tillsammans till Kanada och började om sina liv på nytt. 

De fick en dotter och lyckades bygga upp en framgångsrik affärsverksamhet. De traumatiska 

minnena från kriget fanns där, men de klarade av att leva ett normalt liv. Mrs. S pratade inte 

om kriget när hennes dotter växte upp. För tre år sedan dog Mr. S. Mrs. S, som idag är 83 

och lider av Alzheimers sjukdom, klarade efter sin makes död inte av att bo själv och flyttade 

med sin dotters hjälp till ett äldreboende. Sedan hon flyttat in på äldreboendet har hon börjat 

ropa efter sina tre döda barn. Hon blir mycket upprörd varje gång hennes dotter kommer på 

besök och ber henne gång på gång om att få komma hem igen. Dottern har alltid varit mycket 

nära sin mor och känner sig väldigt illa till mods att hon nu inte klarar av att ensam ta hand 

om henne och skydda henne mot ännu mer smärta än vad hon redan genomgått i livet. Mrs. S 

är mycket motsträvig mot vårdpersonal där hon bor. Hon anklagar dem för att låsa in henne 

och jämför hemmet med Auschwitz. Om nätterna hör vårdpersonalen hur Mrs. S pratar med 

sina tre döda barn och hur hon berättar för dem att hon snart kommer att se dem igen. 

      

Fallet om Mrs. S ovan är verklighetsbaserat och ger en god inblick i den problematik som 

denna studie fokuserar på – nämligen hur Förintelsen långt senare påverkat de som överlevde 

och hur det sociala arbetet organiseras för att möta de behov som uppkommit härav. Mrs. S 

historia är hämtat från Baycrest manual Caring for Aging Holocaust Survivors och är ett av 

många exempel på hur Förintelsen har satt sina spår hos dem som lyckades ta sig genom 

denna dystra epok med livet i behåll. De som överlevde Förintelsen är gamla idag och de 

flesta av dem är i behov av äldrevårdens olika insatser. Att ge stöd och support till en 

åldrande grupp som genomgått sådana extrema trauman är en utmaning för socialarbetaren, 

samt andra involverade professioner. Detta arbete kräver mycket förståelse, kunskap och ett 

professionellt människokompetent såväl som kulturkompetent förhållningssätt.  

 

Socialt arbete med dithörande insatser och arbetsmetoder utformat för överlevandegruppen 

finns redan och bedrivs internationellt i länder som har en hög andel äldre judisk population - 

främst i större städer i USA, Canada, Israel, Australien och England. I Sverige finns det två 

äldreboende som besitter samma kompetens och kan erbjuda liknande stöd och support till 

överlevandegruppen, nämligen Judiska Hemmet i Stockholm och Stiftelsen Neuberghska 

Ålderdomshemmet och Bambergerska Vårdhemmet i Göteborg. 
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Under de senaste årtiondena har de som överlevde Förintelsen genomgått en åldrandeprocess 

som påverkat deras sociala, psykosociala och fysiska hälsa. Även om traumatiska minnen 

mer eller mindre funnits med dem hela tiden sedan kriget kan denna process av åldrande med 

allt vad den innebär riva upp sår från förr. Desto äldre och skörare målgruppen blir desto 

lättare påminns de om tidigare traumatiska, obehagliga händelser som ägt rum förr och de 

nära och kära som gått dem förlorade tidigare i livet. Denna problematik kan dessutom 

försvåras om det finns en demensdiagnos eller allvarlig sjukdom med i bilden. 

Långtidseffekterna av ett Förintelsetrauma är (precis som långtidseffekterna av andra extrema 

trauman) varierande och visar sig på olika sätt hos de överlevande. Många av de som 

överlevde har levt mycket framgångsrika liv och fortsätter att göra det ända inpå ålderns höst, 

medan andra lider mer av sitt förflutna. Elie Wiesels citat nedan beskriver dock hur 

Förintelsen fortfarande kan vara närvarande mer långt över ett halvt sekel efter kriget för de 

som överlevde.  

 

Dr. Natan P.F. Kellermann, som är chefspsykolog på AMCHA the National Israeli Center for 

Psychosocial Support of Holocaust Survivors and the Second Generation i Israel, har gjort en 

liknelse med en atombomb som sprider radioaktiva skyfall på olika håll långt efter den 

egentliga explosionen. Det är viktigt att det sociala arbetet kan se och fånga upp detta 

”skyfall” och att professionella som är involverade kan ta emot de drabbade med förståelse 

och beprövad erfarenhet.  

 
  

 
 
 
 

“Time does not heal all wounds; there are those that remain painfully open” 

           Elie Wiesel (1978:222) 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom det sociala arbetets perspektiv analysera och ge en 

sammanfattande bild av (1) det behov av support och insatser som de äldre vilka överlevde 

Förintelsen har idag samt (2) av det sociala arbete som internationellt bedrivs med denna 

grupp. 

 

1.3 Centrala frågor 

Studiens centrala frågor är uppdelade i en behovsdel och en insatsdel, vilket är i enighet med 

uppdelningen mellan målgruppens behov och det sociala arbetet som gjorts i studiens syfte. 

Uppsatsens fortsatta analys kommer att bygga på dessa frågor samt denna uppdelning.  

 

Målgruppens behov 

 Hur påverkas de överlevande idag av de extrema trauman som de var med om under 

Förintelsen? 

 Hur kan åldrandeprocessen påverka Förintelseöverlevande? 

 Vilka specifika behov av stöd, support och insatser har många överlevande idag som en 

konsekvens av deras Förintelsetrauma? 

 

Det sociala arbetets insatser 

 Vilket utbud av stöd, support och insatser finns det internationellt samt i Sverige att tillgå 

som möter målgruppens behov? 

 Vad är viktigt för socialarbetaren att tänka på i mötet med äldre Förintelseöverlevande? 

 Vilka metoder är väl lämpade att använda i det sociala arbetet med överlevande? 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av sju huvuddelar. (1) Inledningen presenteras ovan. (2) Bakgrundsdelen tar 

upp tidigare forskning av relevans för problemområdet. (3) Begreppsdiskussionen förklarar 

begrepp av betydelse för studien. (4) Teoridelen sammanfattar två teorier som kommer att 

belysa resultat- och analysdelen – constructivist self-development theory (CSDT) och 

organisationsteorin utifrån ett symboliskt perspektiv. (5) Metodavsnittet presenterar hur 

uppsatsens kvalitativa forskningsgrund lagts. (6) Resultat- och analysdelen analyserar kring 

uppsatsens syfte utifrån de centrala frågorna. (7) Avslutande sammanfattning och 

slutdiskussion ger en allmän diskussion kring studiens resultat och relevans för socialt arbete. 
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2. BAKGRUND 

I denna del presenteras huvuddragen i tidigare forskning av relevans för socialt arbete med de 

som överlevt Förintelsens koncentrations- och utrotningsläger.  

 

2.1 Tidigare forskning  

Förintelsen är en omskriven händelse som ligger i fokus i en mängd olika studier inom ett 

brett spektra av olika vetenskaper. Mycket har därför redan skrivits om de långsiktiga 

psykologiska och psykosociala spåren som denna händelse har satt hos de drabbade. 

Vetenskapliga artiklar, böcker, studier med mera inom ämnet tar upp alltifrån tidiga traumans 

inverkan senare i livet; hur extrema trauma överförs till efterkommande generationer; hur den 

normala åldrandeprocessen påverkar de överlevande etcetera. Det finns dock mer skrivet om 

hur ett Förintelsetrauma manifesterar sig än hur ett sådant trauma kan behandlas (Chodoff i 

Kellermann 2009:48).  

 

De första studierna på överlevande gjordes i Skandinavien bara några år efter Andra 

världskrigets slut. I Sverige dokumenterade Getreu (se Kellermann 2009:25 & 59) från en 

skola i Smedsbo, Dalarna, dit överlevande flickor och pojkar i tonåren kommit efter kriget. 

Ungefär samtidigt beskrev danskarna Herman och Thygesen (se ibid. 2009:25) vad de kallade 

för ”koncentrationsläger symtomet” (”Konzentration-lagersyndrom”) vilket de baserade på 

forskning som de genomfört 1947. Bland annat dessa två studier har bidragit till mycket av 

den förståelse som vi har idag för posttraumatisk stress och personlighetsförändringar efter 

extremt traumatiska händelser (ibid. 2009:25).  

 

Årtiondena efter kriget bedrevs det sedan, främst i USA, en hel del forskning kring 

Förintelseöverlevandes fysiska, psykiska och psykosociala hälsa. Men det mesta av denna 

forskning var ej representativ för hela överlevandegruppen då det efter kriget fanns en 

tendens hos forskare att basera sina studier främst på den kliniska delen av 

överlevandegruppen (Chodoff; Krystal; Krystal & Niederland i Greene 2010:412). Den tidiga 

vetenskapliga litteraturen som behandlade de överlevandes hälsa presenterade därmed en 

dyster bild av allvarlig symptomatologi med affektiva-, kognitiva- och beteendestörningar. 

Vanliga åkommor hos gruppen beskrevs vara ständig oro och rädsla för en ny förintelse; 

kroniska depressiva känslor; psykosomatiska besvär, koncentrations- och minnessvårigheter; 
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sömnsvårigheter, samt svårigheter att verbalisera sina traumatiska upplevelser (Kellermann 

1999). Detta ledde till en huvudinriktning inom litteraturen och forskningen som främst 

fokuserade på alla de negativa effekter som Förintelsetrauman hade på de överlevande. Detta 

har i efterhand ifrågasatts då det framkommit att långtidseffekterna har visat sig på mycket 

varierande hos de överlevande. Vissa forskare menar att de som överlevde är olika känsliga, 

såväl direkt efter kriget som idag, och besitter olika mycket motståndskraft vilket påverkar 

hur de reagerar på extrema trauman (Shmotkin, Blumstein & Modan i Greene 2010:412). 

Kellermann (2009:27) uttrycker sitt perspektiv i denna debatt på följande sätt ”Holocaust 

survivors were of course emotionally affected by the Holocaust, but they were not necessarily 

disturbed, in view of the fact that their various emotional responses should be regarded as 

normal responses to an extremely abnormal situation”. 

 

De obeskrivliga omständigheterna som Förintelsen innebar ledde till att den allmänna 

attityden årtiondena efter kriget var att ingen riktigt visste hur de extrema trauman som de 

överlevande bar på skulle hanteras och behandlas. De traumatiska minnena trängdes bort 

både medvetet och omedvetet av de överlevande. Detta var något som de uppmuntrades att 

göra. Många kände att de ändå blev missförstådda av samhället när de väl öppnade upp för att 

berätta, dessutom ville de inte besvära och skrämma upp sina barn. En så kallad ”conspiracy 

of silence” utvecklades (Danieli i Kellermann 2009:23) och skapade en barriär mellan de 

överlevande och övriga samhälle. Inte förrän på 60-talet var det en del som började berätta 

vad de varit med om – främst för att kunna ge vittnesmål i rättegångar mot nazister. 

Eichmannrättegången 1961 brukar nämnas som den händelse som främst bröt de 

överlevandes tystnad. Det var också under denna tidsperiod som överlevandeskildringar 

började få genomslagskraft. Det är kanske också dessa skildringar som är de bästa och 

faktamässigt mest adekvata källorna att vända sig till för att få en bild av de överlevandes 

situation under och direkt efter kriget. Det finns idag ett mycket stort utbud av 

självbiografiska verk som är författade av de överlevande.   

 

Innan 1982 fanns det få vetenskapligt utförda undersökningar som behandlade hur det 

extrema trauma som de överlevande varit med om påverkat dem på längre sikt. Det mesta 

som var känt om de långsiktiga effekterna av ett Förintelsetrauma innan 1982 baserade sig på 

överlevandeskildringarna (Bettelheim; Frankl i Kahana, Harel & Kahana 2005:xii) eller på 

kliniska rapporter om de överlevande som faktiskt sökt hjälp (Krystal i ibid.). Idag formar 
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dock forskning om Förintelsetrauman och dess långtidseffekter vägledande paradigm inom 

folkmords- och traumaforskningen (Kellermann 2010:18). I takt med att forskningen om 

traumas inverkan på människan har utvecklats har fokus också börjat riktas mot att söka en 

förståelse för hur människan på bästa sätt kan återhämta sig i kölvattnet av ett trauma 

(Kahana, Harel & Kahana 2005:8), vilket är av betydelse för det sociala arbetets praktik. 

Mycket av den nyare forskningen kring Förintelsetrauman strävar alltså att se förbi 

”conspiracy of silence”, tystnaden, och fokuserar istället på en förståelse för de drabbade och 

de behov som de har av stöd, support och olika insatser.   

 

3. BEGREPPSDISKUSSION 

I denna del förklaras begrepp som är centrala för studien. Presentationen är likt syftet och de 

centrala frågorna uppdelade i en del som fokuserar på målgruppen och en del som mer 

fokuserar på det sociala arbetet och insatser. Först redogörs för Förintelsebegreppet. 

 

3.1 Förintelsen 

Shoah (HaShoah i bestämd form) är det hebreiska ordet för Förintelsen och kan översättas till 

“den totala förstörelsen” eller ”Katastrofen”. Begreppet ”Shoah” är mindre teologiskt laddat 

än det engelska ordet Holocaust som betyder förintelse/brännoffer och har sin grund i det 

gamla grekiska ordet ”holokauston” som betyder ett religiöst offer helt bränt av eld. 

Förintelsen är den svenska benämningen och är en översättning av det engelska ordet. 

Förintelsen är benämningen på nazisternas systematiska utrotning i Europa (från 

Nürnberglagarnas antagande 1936 till maj 1945) på främst judar, men även på romer, slaver, 

handikappade, homosexuella och politiska motståndare. Då detta inte är en historisk text 

kommer ingen närmare framställning av Förintelsen som händelse göras här (för vidare 

fördjupning rekommenderas Yehuda Bauers A History of the Holocaust, 2001).  

 

3.2 Målgruppen 

3.2.1 Holocaust Survivors och Holocaust Refugees  

Holocaust Survivors är det engelska begreppet för de som överlevde Förintelsen, det vill säga 

de som överlevde dödsläger, arbetsläger eller genom att hålla sig gömda (Kellermann 

2009:20). I denna studie har översättningen ”Förintelseöverlevande” eller endast 
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”överlevande” använts istället för den engelska termen. Många av de som överlevde var 

mycket unga när de tog sig igenom det som James Herzog kallade för en ”värld bortom 

metaforer” (Hassan 2006:11). Denna grupp möttes efter kriget av tystnad och begränsad 

social support. Trots detta lyckades de flesta anpassa sig väl till nya liv i, oftast, nya länder. 

De lärde sig nya språk, skaffade barn och många skaffade sig även framgångsrika 

yrkeskarriärer. Holocaust Refugees är det engelska begreppet för de som flydde sina 

hemländer innan eller i början av kriget. Många av dessa flyktingar var små barn som kom 

utan sina föräldrar till nya länder. De Förintelsetrauman som denna grupp bär på skiljer sig en 

del från det trauma som de som upplevde krigets värsta fasor bär på. Det sociala arbete som 

bedrivs med överlevande brukar även rikta sig till flyktinggruppen.  

 

Gruppen Förintelseöverlevande är en heterogen grupp. I en kvalitativ studie av detta omfång 

finns inte möjlighet att dela upp gruppen efter en mängd olika kriterier som till exempel 

personlighetsdrag innan Förintelsen; om de överlevt ett förintelseläger, arbetsläger, 

koncentrationsläger eller varit gömda; hur gamla de var när traumat utspelade sig; nationellt 

ursprung; kulturell och religiös affiliering; hur väl de lyckats att anpassa sig efter kriget 

etcetera. I denna uppsats täcker begreppet ”Förintelseöverlevande”/”överlevande” hela 

spektrumet av överlevandegruppen oavsett de olikheter som finns bland gruppens 

medlemmar.  

 

3.2.2 Äldre och åldrandeprocessen 

Adulthood, det vill säga ”mogen ålder”, brukar delas upp i tre stadier: early adulthood (20 till 

40 år), middle adulthood (ungefär 40 till 65 år) och late adulthood (65 år och äldre) (Passer & 

Smith 2007:428). Begreppet ”äldre” i denna text refererar till dem som ryms inom den 

sistnämnda. De äldre som denna uppsats fokuserar på bär dessutom på ett Förintelsetrauma. 

 
Mångfald är kännetecknande för äldre människor, men åldrandeprocessen innebär ändå ett 

antal vanligen normala skeenden (David 2003) vilka innebär försämrade sensoriska 

förmågor, fysiska och kognitiva förändringar samt förändringar i den sociala miljön. Alla 

dessa skeenden kan vara extra problematiska för de äldre som varit med om extrema trauman, 

vilket denna uppsats kommer att påvisa.  
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3.2.3 Trauma, minne och resiliens 

Ett trauma kan beskrivas vara när en individ exponeras och konfronteras med en livshotande 

eller extremt psykisk och/eller fysiskt hotande, icke-normativ händelse under en kortare eller 

längre period (American Psychiatric Association i Trippany et al. 2004:31; McCann & 

Pearlman 1990:10). Varje enskild individ reagerar olika på traumatiska händelser och de 

reaktioner som följer är komplexa processer som påverkas av yttre och inre faktorer (McCann 

& Pearlman 1990:6). Ett Förintelsetrauma är ett trauma som orsakats av Förintelsen, men 

innefattar inte endast de händelser som inträffade under krigstiden utan även stressfulla 

händelser som inträffat innan och efteråt i relation till Förintelsen (Kellermann 2009:13).   

 

Att minnas kan beskrivas som processen att mentalt registrera, förvara och senare plocka 

fram upplevda erfarenheter och mottagen information (Passer & Smith 2007:G-11).  

Minnesbilder av extrema traumatiska händelser är ofta fragmenterade eller helt bortträngda. 

Ibland kan de som varit med om extrema trauman ändå känna känslor relaterade till 

bortträngda delar av traumat som inte går att förklara (McCann & Pearlman 1990:28). Dessa 

känslor, samt de fragmenterade minnesbilderna, kan komma tillbaka som till exempel 

flashbacks i mardrömmar eller som upprepande påträngande tankar. Minnesbilder av trauma 

är vanligen livliga och återkommande (Horowitz i ibid. 19990:30). Dessa minnesbilder 

kommer ofta tillbaka när individen upplever känslor som fanns närvarande vid den 

ursprungliga traumatiska händelsen (Bower i ibid. 1990:30).    

 

Resiliens, eller motståndskraft, kan beskrivas som en individs förmåga att anpassa sig under, 

samt efter, extrema händelser (som till exempel extremt traumatiska upplevelser) och trots 

motgångar kunna klara sig väl och se positivt på omvärlden (Fraser i Greene 2010:413). 

Resiliensbegreppet brukar fungera som grund för att kunna förstå hur de överlevande tog sig 

igenom krigets fasor samt hur de klarat av att leva med sina trauman i Förintelsens kölvatten. 

 

3.2.4 The Survivor Syndrome & Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD) 

Forskningslitteraturen visar att sedan diagnosen Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD) kom i 

samband med diagnosmanualen DSM-III har olika författare och forskare försökt att 

definiera de stressymptom som de funnit hos överlevande i enighet med den bild som 

definieras genom denna kliniska diagnos (Brom, Durst & Aghassy 2002:190). Men att 

beskriva de traumarelaterade symptomen genom en diagnosbild var inget nytt. ”The Survivor 
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Syndrome” var ett begrepp som den dansk amerikanske psykiatrikern William Niederland 

myntade 1964 och som blev den dominerande diagnosen för de överlevande som hade 

emotionella problem årtiondena efter kriget (1964). De som blev diagnostiserade med detta 

syndrom antogs ha fått sin problembild av det trauma som de genomlidit, och alltså inte på 

grund av faktorer som funnits hos individen innan kriget (Kellermann 2009:29). Niederland 

gjorde kliniska observationer på över 800 överlevande och publicerade en mängd artiklar 

inom ämnet, vilket bidrog mycket till förståelsen för målgruppens problematik (ibid. 

2009:26). Men Survivor Syndrome-begreppet fick mycket kritik då det antydde att vem som 

helst kunde få psykiska besvär om de upplevde extrem stress. Krystal och Danieli (ibid. 

2009:29) menade att intresset kring och erkännandet av posttraumatisk stress kom efter 

uppmärksammandet av hur den påverkade de som överlevt Förintelsen. ”Survivor Syndrome” 

var alltså en tidig föregångare till det som DSM-IV-TR benämnt Posttraumatiskt 

Stressyndrom (PTSD).    

 

Då de traumatiska upplevelserna under Förintelsen var så pass långvariga och extrema, var 

sannolikheten att utveckla någon form av posttraumatisk reaktion efter kriget mycket hög hos 

de överlevande (Kellermann 2009:13). Posttraumatisk stress innebär att den drabbade 

personen befinner sig i ett permanent ångesttillstånd långt efter att den egentliga traumatiska 

händelsen har ägt rum. American Psychiatric Associations (APAs) Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan, (DSM-IV-TR) listar fem kriterier, eller snarare 

symtombeskrivningar, (B till F) för hur Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) kan yttra sig 

hos individen. PTSD-diagnosen består av sex kriterier, men kriterium A beskriver den 

traumatiska händelsen i sig och ger alltså inte en symtombeskrivning. Kriterierna B till F är 

av tre olika slag: återupplevandesymptom, undvikandesymptom och överspändhetssymptom. 

PTSD karakteriseras av både emotionella och fysiska reaktioner såsom ihållande och 

skrämmande tankar och minnen; flashbacks av den traumatiska händelsen; lukt- och 

hörselintryck; mardrömmar; sömnsvårigheter etcetera. De som lider av PTSD kan känna det 

som om de återupplever den traumatiska händelsen eller som om den precis inträffade, även 

om det kanske var flera år sedan den inträffade. Då PTSD diagnostiseras hos 

Förintelseöverlevande kallas det ibland för Complex Posttraumatic Stress Disorder, då 

tillägget av ”complex” indikerar att den traumatiska händelsen i sig är extrem (Kellermann 

2009:36).  
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Enligt en meta-analys, genomförd av Haim Dasberg (2003), av olika studier som gjorts så är 

det ett halvt sekel efter kriget mellan 39 till 65 procent av alla som överlevt Förintelsen som 

faller under PTSD-diagnosens kriterier. Kellermann (2009:36) skriver dock att även om 

många någon gång under sitt liv efter Förintelsen drabbats av posttraumatiska stressymptom 

så har majoriteten återhämtat sig och att det kanske handlar om en klinisk population på 15-

25 procent som förblir kroniskt traumatiserade. Kahana, Harel och Kahana konstaterar i sin 

kvalitativa undersökning (2005) att det inom den traumatiska stressforskningen i Förintelsens 

kölvatten generellt varit fokus på PTSD som en manifestation av de olika effekterna av 

traumat och menar att denna syn lätt leder till en uppfattning att de flesta överlevande lider av 

en posttraumatisk patologi vilket kan vara stigmatiserande för gruppen.    

 

3.2.5 Depression 

Förutom oro och posttraumatisk stress är olika former av sorgereaktioner vanliga bland 

överlevande och många visar än idag depressiva symptom. Depressiva symtom hos individer 

som varit med om trauma är generellt vanligt (Yehuda i Kellermann 2009:41). Den kände 

författaren Primo Levi, som i sina självbiografiska verk förmedlar en dyster sanningsenlig 

bild av sina erfarenheter från Förintelsen, påstås ha tagit sitt eget liv 1987 på grund av 

depressiva känslor och melankoli. Kellermann (2009:41) skriver att det dock är viktigt att 

bland dagens överlevande skilja mellan (1) allmän nedstämdhet, vilket är vanligt bland äldre 

människor; (2) sorgereaktioner på grund av en nutida förlust eller kris, samt (3) mild eller 

major depression som delvis kan vara ett resultat av långtidseffekterna av deras 

Förintelsetrauma. 

 

3.2.6 Demensdiagnoser 

Demens är en degenerativ sjukdom som gradvis påverkar en individs kognitiva förmågor. 

Demens drabbar vanligen äldre (det vill säga de som befinner sig inom gruppen ’late 

adulthood’). Termen senildement refererar till demens som påbörjas efter 65 år. Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste orsaken till senildemens (Passer & Smith 2007:432). 

Förintelseöverlevande som har en demensdiagnos är extra känsliga för stimuli som kan 

framkalla traumatiska minnesbilder, vilket denna studie kommer att utforska mer i 

analysdelen (se även bilaga 9.1). Vardagliga situationer kan lätt trigga emotionellt laddade 

minnen hos den demenssjuke vilket kan upplevas som om han/hon upplever traumat på nytt.   
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3.3 Insatser 

3.3.1 Kulturkompetent och människokompetent socialt arbete  

De professionella socialarbetare (samt andra yrkesgrupper) som arbetar med överlevande bör 

vara medvetna om den betydelse som kultur, tro och traditioner kan ha för målgruppen. 

Judisk identitet och kultur är ofta mycket viktigt för dessa äldre och går inte att bortse från i 

det sociala arbetet. Support och stöd ska i så stor utsträckning som möjligt ges utifrån 

målgruppens kontext. Detta för att de överlevande som söker stöd och support ska känna 

trygghet och att de blir adekvat förstådda. Men samtidigt är det viktigt att även besitta 

människokompetens i arbetet och ta hänsyn till att det inte är en homogen etnisk, kulturell 

och religiös grupp utan att de överlevande kommer från skilda bakgrunder och förhållande.   

 

Att arbeta kultur- och människokompetent innebär att kunna möta människor där de befinner 

sig – inom deras symboliska referensram. Anthony P. Cohen (1985:15) beskriver i sin bok 

The Symbolic Construction of Community hur individer inom olika kulturella grupper 

tillskriver liknande mening till kulturella symboler vilket skapar en form av inre 

sammanhållning och yttre symbolisk gränsdragning. Inom denna gränsdragning lägger 

gruppmedlemmarna grunden till sin identitetskänsla. Kulturkompetens och 

människokompetens i det sociala arbetet gör det möjligt att kunna träda in inom denna 

symboliska gräns och därigenom kunna bidra med stöd och support utifrån 

serviceanvändarnas sociala, kulturella och/eller religiösa kontext.  

 

3.3.2 Jewish Communal Services 

Internationellt, främst i USA, Israel, Canada, Australien och England finns det ett existerande 

nätverk av organisationer och supportverksamheter som erbjuder social support och insatser 

till Förintelseöverlevande. Jewish communal services, eller Jewish human services agencies, 

benämns vanligen de organisationer som runt om i världen (vid sidan av statliga 

myndigheter) bistår med detta sociala arbete. Dessa organisationer erbjuder dessutom en 

plattform för möten, gemenskap och rekreationsverksamhet. Jewish communal services tog 

form främst i USA under 1960- och 1970-talet i kölvattnet av Förintelsen, staten Israels 

uppkomst och Sexdagarskriget då amerikanska judar kände ett behov av större gemenskap. 

Detta behov av gemenskap kan kopplas till att många av de som kom till Amerika, samt 

andra länder i världen, efter kriget ofta ensamma fick kämpa för att uppnå grundläggande 

ekonomiska och fysiska behov (Hoffmann 2010:15).  
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4. TEORI 

I kommande del kommer två teorier att presenteras, nämligen trauma- och personlighetsteorin 

constructivist self-development theory (CSDT) samt organisationsteorin ur ett symboliskt 

perspektiv. CSDT kommer att skapa mer förståelse i vissa delar av analysen som diskuterar 

de överlevandes behov i förhållande till hur de påverkats av de trauman som de var med om 

under Förintelsen. Organisationsteorin har mer använts för att skapa en ökad förståelse för 

studiens mesonivå, det vill säga de strukturella och organisatoriska ramarna inom vilka det 

sociala arbetet med gruppen i fokus oftast äger rum.  

 

4.1 Constructivist Self-Development Theory (CSDT)  

Traumateorier fokuserar på hur ett trauma påverkar en individ under och efter en traumatisk 

händelse. Personlighetsteorier förklarar personlighetsutveckling och en individs sätt att bete 

sig och interagera med sin omgivning. Constructivist self-development theory (CSDT) är 

utvecklad av Laurie Anne Pearlman och kollegier på the Traumatic Stress Institute for Adult 

och Adolescent Psychotherapy LLC i Connecticut (lades ner 2006), och är en integrerad 

traumateori och personlighetsteori (Saakvitne, Tennen & Affleck 1998:280). Teorins 

grundantagande är att människan besitter självkännedom och därav en medfödd kapacitet att 

konstruera sin egen verklighet samtidigt som hon interagerar med den yttre miljön (McCann 

& Pearlman 1990:6). Detta innebär att vi själva skapar kognitiva scheman, uppfattningar, 

vilka påverkar hur vi uppfattar oss själva samt hur vi tolkar verkligheten. Grunden i teorin 

ligger alltså på ett konstruktivistiskt perspektiv då människan själv är aktiv och 

meningsskapande i sin utveckling. 

 

Teorin är interaktiv och betonar att adaptionen under samt efter en traumatisk upplevelse är 

beroende av många faktorer såsom individens historia; personliga egenskaper; individens 

psykologiska behov; konstruerade kognitiva scheman om sig själv och omgivningen; det 

kontext inom vilket traumat ägde rum, samt socialt och kulturellt kontext efter traumat 

(McCann & Pearlman 1990:6). Teorin betonar även att en del växer efter ett extremt trauma 

(posttraumatic growth) medan andra drabbas mer negativt av traumat och kan utveckla 

posttraumatisk stress (ibid. 1990:280).   
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Det ”själv” (självkännedomen) som betonas i teorin är den psykologiska grunden hos 

individen och beskrivs av McCann och Pearlman (1990:16) som en individs identitet och inre 

liv som bevarar identitetskänslan och medvetenheten om viktiga behov och personliga 

uppfattningar. Teorin utgår ifrån att en individ fortsätter att utveckla sitt ”själv” hela livet 

inom det sociala och kulturella kontext som han/hon befinner sig inom (ibid. 1990:17–19). 

Precis som bild 2 (se nedan) visar så påverkas ”självet” av en traumatisk händelse vilket kan 

påverka de kognitiva scheman som den drabbade byggt upp, samt även påverka 

självkännedomen och göra det svårt för individen att rekonstruera sina uppfattningar om sig 

själv och omvärlden efter traumat. Ett trauma i den yttre miljön kan därmed störa en individs 

inre balans, självkännedom, och leda till känslor av rotlöshet och isolation (Young & 

Erickson i McCann & Pearlman 1990:20). Dessa känslor kan förstärkas av att den yttre 

miljön inte blir de samma igen efter traumat, till exempel om den drabbade har förlorat 

många nära och kära och/eller tvingas att byta social och kulturell miljö efter traumat. Detta 

var fallet för Förintelseöverlevandena. Under Förintelsen modifierade de drabbade sina 

kognitiva scheman och utvecklade nya scheman som var mer kongruenta med den 

självkännedom som de erhållit genom alla de förnedringar de genomgick samt den grymma 

verklighet som de levde i där och då. Genom att förstå hur dessa uppfattningar/scheman om 

sig själv samt omgivningen uppkommit kan CSDT bidra med en referensram för hur de 

drabbades påverkats av Förintelsetraumat (McCann & Pearlman 1992:189). Denna teori kan 

med andra ord i skuggan av ett extremt trauma åskådliggöra både negativa såväl som positiva 

förändringar hos individen och det sätt som denne interagerar med sin omgivning.  

 

4.1.1 Kritik 

Det finns många traumateorier som syftar till att skapa förståelse för hur människan påverkas 

av trauman. En del fokuserar på inre faktorer hos individen, medan andra mer fokuserar på 

yttre faktorer. Då CSDT både har inslag av objektrelationsteori, teorier hämtade från jag-

psykologin samt kognitiva teorier (McCann & Pearlman 1992) och dessutom är interaktiv, 

lägger denna teori fokus på både inre och yttre faktorers betydelse för hur en människa 

påverkas av ett extremt trauma. Den konstruktivistiska grunden i teorin betonar dock att 

individen själv i stor utsträckning kan reglera hur han/hon påverkas av händelser i livet och 

vilka effekterna av dessa blir på dennes självkännedom och kognitiva uppfattningar. Detta 

behöver dock inte vara fallet, vilket mer psykodynamiska teorier fokuserar på genom att 
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lägga mer fokus på omedvetna inre processer hos individen än CSDT som alltså mer betonar 

att människan är eller kan bli medveten om de processer som påverkar henne. 

 

Bild 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Upplevelsen av ett trauma ur ett CSDT-perspektiv. Bilden visar hur ett trauma påverkar individens 
”själv” inom ett interaktivt kontext samt hur traumat bearbetas inom samma kontext. Ursprunglig modell är 
framtagen av The Traumatic Stress Institute, South Windsor, CT (1989) 
 
 
4.2 Organisationsteori ur ett symboliskt perspektiv 

Kännetecknande för de människobehandlande organisationer där socialt arbete med 

överlevande främst utförs (se 3.3.2) är att de enas kring vissa symboler vilka skapar mening, 

gemenskap och samhörighet inom organisationen. Dessa symboler formar en 

organisationskultur (Bolman & Deal 2005:297). Anthony P. Cohen (1985:15–16) beskriver 

symboler som något som delas av ett samhälle, en etnisk grupp, en organisation etcetera, men 

till vilka varje enskild individ inom denna gemenskap samtidigt kan tillskriva sin egen 

personliga mening. Exempel på dessa gemensamma symboler inom en organisation kan vara 

värderingar, ritualer, ceremonier, humor, sätt att göra saker på, klädsel med mera. De 

symboler som är av vikt för ovan nämnda organisationer hör samman med judisk kultur, 
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historia och religion. Dessa organisationers struktur grundar sig alltså mycket på de symboler 

som är av betydelse för det samhälle och den kultur som deras serviceanvändare, de 

överlevande, befinner sig inom. Detta får serviceanvändarna att relatera till organisationen på 

ett mer personligt plan. Den symboliska organisationskulturen bildar en form av 

välkomnande symbolisk gränsdragning inom vilken de överlevande känner sig välkomna och 

mer bekväma att ta emot det stöd, den support och de insatser som organisationen erbjuder. 

Detta minskar eventuell rädsla för att söka hjälp och stöd. Många Förintelseöverlevande kan 

annars dra sig ifrån att söka hjälp utanför den kulturella gemenskap som de känner sig 

hemma inom då deras upplevelser från krigstiden kan ha lett till att de har minskad tilltro till 

”de andra”. En annan komponent som kan bidra till att minska den eventuella rädslan för att 

söka sig till dessa organisationer är att de oftast förenar terapeutiskt och praktiskt socialt 

arbete med en social öppen miljö med olika program och aktiviteter (även dessa är ofta 

kulturellt präglade) som är öppna för alla, även för de som inte är i behov av socialt stöd och 

insatser.  

 

De överlevande som söker sig till organisationer av denna typ där social support erbjuds för 

äldre (kanske ibland specifikt bara för de som bär på ett Förintelsetrauma) hamnar i en miljö 

som inte känns helt främmande för dem. Inom denna miljö blir det lättare att bygga upp en 

förtroendefull relation mellan de som söker hjälp och socialarbetaren. Ur ett symboliskt 

perspektiv påverkar organisationskulturen det sociala arbetet och kan underlätta att nå ut till 

dem som annars kanske i sin ensamhet gått och burit på minnen från sitt traumatiska 

förflutna. 

 
4.2.1 Kritik 

Kritik till det symboliska perspektivet är främst att alla inom en organisation (både anställda 

och serviceanvändare) inte behöver tillskriva samma eller liknande mening till de 

gemensamma symbolerna. Det är med andra ord inte alltid som dessa symboler ökar 

gemenskap och förståelse utan de kan även fungera som utestängande för vissa. Den 

gemenskap som upprätthålls inom dessa organisationer genom bland annat den symboliska 

gränsdragningen kan alltså även bidra till en ökad klyfta till dem som känner att de inte delar 

organisationens symboliska värden men ändå är i behov av det sociala arbete som kan 

erbjudas här. Det kan ses som en balansgång ur ett organisationsteoretiskt perspektiv hur 

organisationen i sig ska utformas för att kunna upprätthålla en miljö som gynnar det arbete 

som ska bedrivas.  
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5. METOD 

Detta är en kvalitativ litteraturstudie med inslag av narrativa studier och tre semistrukturerade 

intervjuer. Den vetenskapliga processen kommer att redogöras för och motiveras i denna del.   

 
5.1 Val av metod 

Denna kvalitativa studie grundar sig främst på litteraturstudier av olika böcker och 

vetenskapliga artiklar i ämnet.  För att få ett ökat kvalitativt djup i studien har även narrativa 

studier av litterära självbiografier författade av överlevande kompletterat litteraturstudierna. 

För att fylla de kunskapsluckor som litteraturen inte kunde besvara, samt för att öka det 

kvalitativa djupet ytterligare, har litteraturstudierna även kompletterats med tre 

semistrukturerade intervjuer. Valet att låta litteraturstudier utgöra den huvudsakliga empiriska 

grunden beror på att studiens problemområde är ganska omfattande och den bredd som finns i 

de ämnen som analysen täcker blev mest överskådligt genom att hämta empiri från 

litteraturen.  I inledande skede av studien var det tänkt att den vetenskapliga grunden skulle 

utgöras av både intervjuer (semistrukturerade och tematiskt öppna) och litteraturstudier, men 

då litteraturen inom området visade sig vara mer omfattande än väntat hade genomförandet 

av en mängd intervjuer inte tillfört någon ny information i förhållande till studiens syfte och 

centrala frågor.  

 
Studiens behovsinriktade del (det vill säga den del av uppsatsen som fokuserar mer på 

målgruppen) och den del av studien som fokuserar mer på det praktiska sociala arbetet visade 

sig efter inledande litteraturstudier kräva lite olika empiriska tillvägagångssätt. I behovsdelen 

har den narrativa analysen främst används som ett komplement till litteraturstudierna och för 

att förstärka det kvalitativa djup som inte varit möjligt att erhålla genom intervjuer med 

målgruppen, de överlevande, vilka har de behov som analyserats. Det område inom 

behovsdelen som behandlar minnesfunktioner har empiriskt ytterligare varit möjligt att 

analysera genom en semistrukturerad kvalitativ intervju med Mikael Johansson som är 

professor i psykologi på Lunds universitet och forskare kring minnesfunktioner. Denna 

intervju spelades in och transkriberades sedan i efterhand. Den transkriberade versionen 

analyserades och de delar som var av relevans för studien plockades ut och har i analysen 

integrerats med empiri från litteraturen. I insatsdelen har litteraturstudierna främst 

kompletterats med två semistrukturerade intervjuer som gjorts med yrkesverksamma 
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socionomer från det praktiska sociala arbetet. Ena intervjun hölls via telefon med socionomen 

och sjuksköterskan Anja Brans som är verksamhetschef på Judiska Hemmet i Stockholm. 

Hon har arbetat med Förintelseöverlevande och deras problematik i över 30 år. Intervjun 

transkriberades i efterhand och delar av relevans för studiens syfte och centrala frågor finns 

med i analysdelen. Den andra intervjun utfördes under ett studiebesök på the Holocaust 

Survivors Centre och Shalvata i norra London hösten 2009. Under detta studiebesök ägde den 

semistrukturerade intervjun rum med en av de åtta specialisterna som är verksamma på den 

terapeutiska delen av centrat, Shalvata. Judith Hassans bok A House Next Door to Trauma (se 

5.3) tar upp i stort sätt samma information som framkom under denna intervju, men 

erfarenheten att ha sett och haft möjligheten att ställa frågor kring det som beskrivs i denna 

bok har bidragit till en starkare kvalitativ grund i analysen av den empiri som framkom av 

denna mycket läsvärda bok.  

 
5.1.1 Litteraturstudier 

En litteraturstudie innebär att frågor ställs till och besvaras genom litteraturen istället för 

individer eller grupper av individer. De textkällor som väljs ut i den inledande 

litteraturgenomgången undersöks empiriskt i en litteraturstudie. I litteraturgenomgången görs 

först en kritisk genomgång av det skrivna inom området (Bell 2007:99). Detta görs för att 

garantera att utvalt empiriskt material är av relevans i förhållande till studiens 

problemområde, syfte och centrala frågor, samt att de vetenskapliga kriterierna uppfylls i det 

material som sedan används i studien.  

 
5.1.2 Narrativ analys 

En narrativ analys innebär att forskaren tolkar berättelser och skildringar och använder dessa 

som informationskälla (Bell 2007:30). Forskarens roll är här att lyssna till, eller via 

litteraturen, ta del av narrativa skildringar och att skapa struktur och tema i dessa för att 

möjliggöra en analys. Narrativa analyser i denna studie grundas på Elie Wiesels bok Night 

(2006, original 1958), Primo Levis bok If this is a Man (1979, original 1963), 

ögonvittnesskildringar i Förintelsens ögonvittnen som är en minnesskrift av Förintelsens 

Ögonvittnen i Malmö, samt överlevnadsskilldringar och intervjuer via Yad Vashems Video 

Testimony Resource Center.  
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5.1.3 Semistrukturerad intervju 

I en semistrukturerad intervju används tekniker från både den öppna samt den strukturerade 

intervjumetoden (May 2001:150). Inför dessa intervjuer förbereds ett visst antal specificerade 

frågor/teman, men det finns även frihet att fördjupa svaren under intervjuns gång och 

tillsammans med respondenten upptäcka nya teman (ibid. 2001:150). Den struktur som finns i 

dessa intervjuer, och som skiljer dem från den ostrukturerade intervjun, finns för att vissa 

teman är viktiga för den empiriska undersökningen att de blir behandlade under intervjun. 

Inför de semistrukturerade intervjuer som genomförts i denna studie har tematiskt uppbyggda 

intervjuguider förberetts inför respektive intervju (se bilaga 9.2). Huvudsyftet med dessa 

intervjuer har varit att få svar på lite mer specificerade frågor om målgruppen och kring det 

sociala arbetet utifrån de teman som valts ut, och samtidigt ge respondenterna utrymme att 

prata om sina specialistområden. 

 
5.2 Urval och avgränsningar 

I en studie som fokuserar på socialt arbete med en målgrupp som lever med långtidseffekter 

av Förintelsen finns det olika infallsvinklar som är möjliga att fokusera på. Exempel på en 

annan infallsvinkel som ej ligger i fokus i denna studie är hur den avbrutna 

anknytningsprocessen påverkat de som var små barn under Förintelsen, eller hur extrema 

trauma går i arv mellan generationer. Valet att avgränsa denna kvalitativa undersökning till 

den åldrande överlevande målgruppen var för att kunna sätta uppsatsen i relation till åldrande 

och äldrevården. I denna uppsats är fokus på judiska Förintelseöverlevande, men 

uppmärksammas bör att överlevandegruppen inte bara består av människor av judisk börd. I 

studien har det heller inte gjorts en klinisk respektive icke-klinisk uppdelning av målgruppen, 

utan snarare är hela överlevandegruppen representerad. De överlevande befinner sig på ett 

relativt brett kliniskt spektra som täcker både de som lider starkt av sitt Förintelsetrauma (den 

kliniska änden) och i den andra änden finner vi de som är mer resistenta mot trauma från förr 

ända upp i hög ålder. Hela spektrumet presenteras som sagt under överlevandedefinitionen i 

denna studie.  

 
5.3 Insamling av empiriskt material & litteraturgenomgång 

Den litteratur som lagt grunden till denna uppsats består av böcker i ämnet där det sociala 

arbetet med överlevandegruppen beskrivs utifrån ett professionellt perspektiv; annan litteratur 

som relaterar till ämnet, såsom böcker i socialt arbete, psykologi och om trauma; handböcker 
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(practice manuals) utformade av dem som är verksamma på fältet till exempel inom olika 

organisationer; vetenskapliga artiklar; tidningsartiklar; skönlitterära böcker och noveller, 

samt olika nätbaserade texter från organisations- och myndighetshemsidor. Lite olika 

sökmetoder har använts för att få fram relevant empiriskt underlag i förhållandet till studiens 

syfte och dess centrala frågor. Främst har tips på litteratur inhämtats från olika litteraturlistor 

tillhörande vetenskapliga artiklar och böcker. De vetenskapliga artiklarna har sedan inhämtats 

från antingen ELIN@Lund (som är en söktjänst inom Lunds universitets intranät för 

elektroniska resurser), SocINDEX (EBSCOhost) (som är en databas med referenser till 

människobehandlande ämnen), eller via sökning på Googles sökmotor. En vetenskaplig 

granskning har gjort av vissa av artiklarna via Ulrichsweb, vilket är en söktjänst på Internet 

där kriterierna för om en tidskrift klassas som vetenskaplig kan testas. Dock har även artiklar 

av icke-vetenskaplig karaktär används i denna studie då de varit av relevans för analysen. 

Sökord som använts i sökandet efter artiklar och litteratur är bland annat: Holocaust 

Survivors, posttraumatic stress, social work+Holocaust Survivors, Jewish human service 

agencies, trauma theory, traumatic memory etcetera. Engelska sökord har genomgående 

används då internationell forskning är mycket mer omfattande än svensk inom det valda 

undersökningsområdet. Information om insatser och metoder som erbjuds i det sociala arbetet 

har, förutom den information som framkommit i litteraturen, inhämtats från olika 

organisations- samt myndighetshemsidor (som funnits via Googles sökmotor).  

 
Tre böcker samt en yrkespraktisk manual, vilka behandlar det sociala arbetet med 

Förintelseöverlevande, har främst använts som huvudsakliga litteraturkällor och kommer 

kortfattat att presenteras i detta stycke. Nathan Kellermanns Holocaust Trauma. 

Psychological Effects and Treatment är en bok som ur ett psykologiskt perspektiv presenterar 

de långsiktiga effekterna av Förintelsen hos de drabbade. Kellermann är en klinisk psykolog 

som är projektutvecklande direktör på the National Israeli Centre for Psycholosocial Support 

of Holocaust Survivors and the Second Generation (AMCHA) i Israel. Holocaust Survivors 

and Immigrants Late Life Adaptations är skriven av Boaz Kahana, Zev Harel och Eva 

Kahana och är en bok som baserar sig på en unik forskningsstudie om Förintelseöverlevande 

i USA och Israel där systematiska intervjuer och komparativa undersökningar utforskar deras 

utveckling senare i livet. Författarna och forskarna bakom denna studie, och denna bok, är 

själva kliniskt tränade i socialt arbete eller psykologi. Judith Hassans bok A House Next Door 

to Trauma. Learning from Holocaust Survivors How to Respond to Atrocity handlar om det 

sociala arbete som bedrivs på the Holocaust Survivors Center och Shalvata i London samt 
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författarens egna erfarenheter från detta arbete. Hassan är själv socialarbetare och har många 

års erfarenhet av socialt arbete med Förintelseöverlevande samt andra grupper som bär på 

krigstrauma. Caring For Holocaust Survivors är en praktisk manual som kanadensiska 

Baycrest (ett av världens ledande akademiska centra för forskning om åldrandet) utformat 

som utbildningsmaterial till de professionella, samt privatpersoner, som kommer i kontakt 

med äldre överlevande. Paula David är ansvarig utgivare och hon är en av de främsta inom 

forskningen kring förintelseproblematik hos äldre och kring effekter av tidiga trauman senare 

i livet. 

 
 5.4 Etisk diskussion 

Att forska om extremt traumatiska händelser, såsom Förintelsen, kan vara känsligt. Precis 

som redan konstaterats i denna studie så är Förintelseproblematiken inte ett avslutat kapitel 

för de som överlevde. Att studera en grupp som varit så pass utsatt för trauma tidigare i livet 

kräver en hel del etiska ställningstaganden i forskningsrollen. Att utföra en studie som 

behandlar långtidseffekterna av Förintelsetrauman och hur det sociala arbetet på bästa sätt 

kan bedrivas för att ge stöd, support och insatser, kan ses som betydande ur ett 

samhällsperspektiv då denna kunskap även kan komma till nytta för nutida och framtida 

sociala arbete med äldre människor som varit med om extrema trauman. De etiska kraven på 

studier som görs på människor som befinner sig i utsatta situationer är alltid höga (oavsett hur 

mycket samhällsnytta studien gör) och strävar bland annat efter att se till så att den målgrupp 

som forskningen inriktar sig på ej utsätts för psykisk eller fysisk skada (Forskningsetiska 

principer, Vetenskapsrådet 2002:5). Detta individsskyddskrav är en självklar utgångspunkt i 

de etiska övervägande som måste göras inför en studie som denna.  

 
Inom ramen för denna studie har inga intervjuer med representanter från överlevandegruppen 

ägt rum av främst forskningsetiska skäl. Istället har narrativa analyser av 

överlevandeskildringar ersatt de intervjuer som skulle kunna ha hållits med 

överlevandegruppen. Narrativa analyser ger inte lika bra inblick i människors upplevelser, 

erfarenheter, åsikter, känslor etcetera som öppna och semistrukturerade intervjuer hade gett. 

Att genomföra intervjuer med överlevande kräver dock erfarenhet och vana i forskarrollen för 

att kunna närvara som människa och inte som neutral forskare (Aspers 2007:138–139). En 

intervju kan plocka fram starka känslor hos den äldre respondenten och i intervjusituationen 

måste dessa känslor kunna bearbetas inom en gynnsam relation. En sådan relation tar tid att 

bygga upp och detta hade ej kunnat ske inom denna studies ramar.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

I denna del kommer studiens empiri att analyseras och teoretiskt belysas. Utifrån det sociala 

arbetets perspektiv och med utgångspunkt ifrån de centrala frågorna kommer uppsatsens syfte 

att följas upp i denna del. Resultat och analys presenteras utifrån de centrala frågorna.  

 
6.1 Behovsdelen – de överlevande 

Denna resultat- och analysdel kommer att ge en överblick över och analysera de behov av 

support och insatser som överlevande har idag, samt de spår Förintelsen lämnat hos dem. 

 
6.1.1 Hur påverkas de överlevande idag av de extrema trauman som de var med om under 

Förintelsen? 

I Elie Wiesels självbiografiska bok Night (2006, först publicerad 1958) beskriver han hur 

hans liv efter den första natten i koncentrationslägret förvandlades till en enda lång natt. 

Wiesels beskrivning bekräftar det som Judith Hassan (2003:23) konstaterar när hon skriver: 

”The suffering does not end when the victims of war are ’libebrated’ /…/ The impact of 

trauma is profound. It creates wounds which cannot necessary be seen”. En artikel i 

dagstidningen The Jerusalem Post (Siegel-Itzkovich, 2008) är inne på samma tema och 

konstaterar hur många av de som överlevde Förintelsen fortfarande upplever sig vara 

ensamma och ständigt lever med en känsla av att något saknas dem. Dessa känslor beskrivs 

vara närvarande även när de är omringade av barn, barnbarn och kanske till och med 

barnbarns barn. En förklaring till denna ensamhet och saknad, sett utifrån constructivist self-

development theory (CSDT), är att många överlevandes uppfattning om trygghet, säkerhet 

och självständighet är starkt påverkade av de trauman som de genomgick under Förintelsen. 

Deras uppfattning (kognitiva scheman) om att vara ensam kan med andra ord för dem tolkas 

som att de är övergivna och i fara. Denna känsla av ensamhet förstärks i många fall då de 

återigen i takt med att de åldras förlorar nära och kära, samt egen hälsa och kognitiva 

förmågor (ibid. 2008).  

 
Effekterna av extrema trauman sitter alltså kvar långt efter att den faktiska traumatiska 

händelsen upphört. Kahana, Harel och Kahana (2005:71) kallar det för ”clusters of stressors” 

när de beskriver varför de som drabbas av extrema trauman lever med effekterna av dessa så 

långt efteråt. Förintelsetraumat i sig kulminerade med koncentrationsläger, dödsläger 
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och/eller olika gömställen, men även tiden innan och efter traumat räknas in i detta 

stresskluster. Det handlar alltså om en långvarig period under vilken de drabbade var med om 

en massa extremt traumatiska händelser som påverkat deras självbild och syn på sin omvärld. 

Det stresskluster som nämns ovan delar författarna i sin tur upp i tre stressgrupper som alla 

ryms inom Förintelsetraumats ramar. Den första gruppen inbegriper stressorer som fysisk 

misshandel, avpersonifiering, extrem hunger, kyla, slavarbete, upprepade förluster, ständigt 

överhängande hot om att bli dödad etcetera. Den andra gruppen består av pre-krigsstressorer 

som innefattar den stress och det hot som var överhängande åren innan Förintelsen. Den 

tredje stressgruppen inbegriper post-krigsstressorer som innefattar den stress som 

efterkrigstiden innebar (Kahana, Harel & Kahana 2005:72). Dessa olika stressorer bidrar till 

en mycket komplex traumaupplevelse som har lett till kronisk, livslång stress och satt tydliga 

inre, samt ibland även yttre spår, hos de överlevande. Traumat har integrerats i deras självbild 

och har hos många av dem resulterat i försvagad självkännedom, självrespekt och syn på sin 

omgivning (Giberovitch 2006:243). Detta kan i sin tur, i främst äldre dagar, leda till känslor 

av bland annat isolering, ensamhet och nedstämdhet, samt även i vissa fall till posttraumatisk 

stress och depressiva symtom. Posttraumatisk stress kan vara ett uttryck för den kroniska 

stress som de överlevande burit med sig och kan alltså vara de internaliserade stressorerna 

som integrerats i ”själv” (se 4.1). Stressorer som kommer i samband med ”normala” 

livskriser (som till exempel ett naturligt dödsfall av en närstående) vilka inträffar långt efter 

det egentliga traumat, kan förstärka denna kroniska internaliserade stress vilket kan 

intensifiera hur dessa efterkommande kriser upplevs.  

 
Men det är inte bara livskriser som plockar fram obehagliga minnen och känslor från förr hos 

de överlevande. Dessa kan vara mer eller mindre konstant närvarande och framkallas genom 

att en enkel ledtråd (även kallad ”trigger”, ”clue” eller ”stimuli”) som symboliserar eller 

påminner dem om traumat, fungerar som en utlösande faktor och framkallar de traumatiska 

minnena och känslorna (se bilaga 9:1, tabell 1). Dessa triggers/ledtrådar kan vara både små 

och stora i sin karaktär. En liten trigger kan till exempel vara synen av en dusch, ljudet av ett 

stycke musik, ett enkelt ord, en skällande hund eller ingenting alls i den yttre miljön, en så 

kallad internaliserad trigger. Ett exempel på en större trigger är, precis som konstaterats ovan, 

en ny livskris. Livsomständigheter som innebär förlust av något slag till exempel att sluta 

arbeta (pensionen), när någon nära går bort, vid sjukdom (förlust av hälsa) med mera kan 

vara exempel på efterkommande livskriser. Även glada tillställningar och händelser som till 
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exempel bröllop, judiska högtider, familjehögtider etcetera kan också fungera triggande 

(Kellermann, 2009:37–38).  

 
Dessa triggers, små som stora, framkallar alltså minnen av Förintelsetraumat och detta kan 

skapa starka obehagskänslor hos en överlevande, samt ibland även leda till fysiska reaktioner. 

Ytterligare ett citat ur Elie Wiesels självbiografiska bok Night (2006:95) ger ett exempel på 

detta – ”Even today, when I hear that particuar piece by Beethoven, my eyes close and out of 

the darkness emerges the pale and melancholy face of my Polish comrade bidding farewell to 

an audience of dying men”. Det som beskrivs här är en form av minnesframplockning där en 

yttre trigger (musik från Beethoven) plockar fram ett minne från förr. Mikael Johansson, som 

är minnesforskare och professor i psykologi vid Lunds universitet, förklarar detta fenomen 

som en form av interaktion mellan interna och externa ledtrådar och lagrad information i 

hjärnan som genererar till att ett minne väcks till liv. Mikael Johansson förklarar hur 

människor som drabbats av extrema trauman kan få mycket tydliga minnesbilder som de 

påverkas starkt av och har svårt att hantera. Känslorna som aktiveras vid minnet av traumat 

kan vara lika starka som de var under den faktiska traumatiska händelsen. Som exempel 

nämner Mikael Johansson hur fyrverkerier på nyårsafton kan väcka traumatiska och 

känsloladdade minnen till liv hos de som flytt från krigsdrabbade länder. En 

neuropsykologisk förklaring till detta ligger i aktiviteten mellan hippocampus och amygdala. 

I hjärnans hippocampus binds minnen ihop och formar en helhet, medan amygdala (som är 

två mandelformade strukturer i hjärnan intill hippocampus) kodar de känslomässiga 

aspekterna av upplevelser. Ledtrådar, triggers, som är emotionellt laddade ökar aktiviteten i 

amygdala vilket har visat sig leda till att det episodiska minnet (det vill säga minnen av 

erfarenheter som vi själva upplevt) stärks. Minnesframplockningen som sker efter att en 

trigger som till exempel nyårsraketen utlöst ett minne behöver inte vara explicit, medveten, 

förklarar Mikael Johansson. Denna minnesframplockning sker ofta omedvetet då minnet av 

ett extremt trauma kan vara helt, eller delvis, bortträngt. På samma sätt som fyrverkerier kan 

väcka minnen från krigstrauman till liv hos vissa, kan triggers, som till exempel synen av en 

dusch, väcka traumatiska minnen till liv hos en som överlevt Förintelsen. Det är därför viktigt 

att de socialarbetare som möter en överlevande skaffar sig kännedom om sin klients 

traumatiska bakgrund och den livshistoria som han/hon bär på för att kunna identifiera 

triggers som kan påverka den äldre klienten. Vårdpersonal, hemtjänstpersonal och andra 

verksamma inom äldrevården, bör sedan också få kännedom om dessa och på så sätt kan 

potentiella minnesframkallande triggers som påverkar den äldre negativt elimineras. 
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Som redan konstaterats så lämnar stressfyllda och mycket traumatiska händelser djupa spår 

hos de drabbade med konsekvenser som bland annat posttraumatisk stress, svårigheter att 

forma nära relationer, känslor av ensamhet, återkommande flashbacks och mardrömmar 

(Passer och Smith 2007:491). I ljuset av constructivist self development teorin kan detta 

tolkas som ett resultat av att de överlevandes kognitiva scheman, uppfattningar, kring 

mänskliga psykologiska behov (som till exempel att kunna lita på andra; att känna säkerhet; 

förmågan att känna närhet till sig själv och andra etcetera) förändrats och påverkats av det 

extrema trauma och den stress som de genomgått. Till exempel så har många av de som 

överlevde Förintelsen svårt att känna tilltro till andra människor vilket kan vara en effekt av 

att de under krigstiden faktiskt inte kunde lita på så många andra, vilket i sin tur har påverkat 

deras mentala scheman kring tilltro till andra i sin omgivning (McCann & Pearlman 

1990:25). Den grundläggande förmågan att känna tilltro till andra människor förstördes alltså 

hos många överlevande under Förintelsen och i deras minnen finns fortfarande bilden kvar av 

den värld som svek dem. Ett resultat av detta har blivit att många senare i livet fått 

svårigheter att anknyta till medlemmar i ”nya” familjer; varit emotionellt tillbakadragna, samt 

varit misstänksamma mot omgivningen (Brom, Durst & Aghassy 2002: 198). När de 

överlevande åldras och mer eller mindre måste lita på att andra kan hjälpa dem i vardagen 

måste de kunna lita på andra igen. Denna misstro gentemot andra människor kan vara svårt 

för verksamma inom omsorgen att hantera och förstå utan kännedom om deras traumatiska 

bakgrund. Denna problematik kan vara lättare att komma till rätta med om dessa äldre kan få 

stöd av en organisation som erbjuder support och insatser utifrån deras symboliska kontext 

(se 4.2). En sådan miljö kan få målgruppen att känna mindre rädsla och obehag inför att ta 

emot det stöd som de är i behov av.  

 
Det bör även påpekas att det inte är alla överlevande som ändrat sina kognitiva scheman om 

sig själva och omvärlden i negativt. Många som upplevt extrema trauman har lärt sig att 

mycket i världen är av ondo och meningslöst, men många har även lärt sig att det även finns 

hopp under de sämsta förutsättningarna (Janoff-Bulman i Kellermann 2009:9). Kanske är det 

dessa sistnämnda som besitter mycket resiliens och/eller hade, samt har, många stödjande 

skyddsfaktorer i sin omgivning. De som däremot inte kognitivt kunnat bearbeta sina trauman 

så väl brukar ibland beskrivas som att de lider av posttraumatiskt stress, medan de som 

uppvisat mer motståndskraft/resistens och kognitivt kunnat bearbeta traumat på ett 

annorlunda sätt brukar sägas ha posttraumatisk tillväxt (PTG) (Kellermann 2009:9).  
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6.1.2 Hur kan åldrandeprocessen påverka Förintelseöverlevande? 

Åldrandeprocessen kan vara extra svår för Förintelseöverlevande. Istället för att tänka tillbaka 

på en idyllisk barndom och/eller ungdom, återupplever många i denna målgrupp terror från 

det förflutna gång på gång. Nathan Kellermann (2009:22–23) identifierar fem 

efterkrigsperioder som majoriteten av de överlevande gått igenom: (1) emotionell krisperiod 

(att överleva att ha överlevt); (2) immigrations- och assimilationsperioden; (3) 

integreringsperioden (det var under denna fas som de uppmuntrades av samhället att gå 

vidare och glömma); (4-5) åldrande och regressionsperioden, samt perioden då samhället 

började rikta sitt enorma intresse för överlevandegruppen. Det är främst den fjärde perioden 

som är intressant ur det nutida sociala arbetets perspektiv (både period fyra och fem pågår än 

idag). Under denna fjärde period är det många i gruppen som upplever att gamla traumatiska 

minnen börjar komma tillbaka vilka kräver någon form av resolution (Kellermann 2009:23). 

Dessa minnen bearbetades aldrig ordentligt under de tre första perioderna och har hos många 

legat bevarade i minnet. De sex kategorierna som DSM-IV inkluderar för att diagnosen PTSD 

ska kunna ställas tar med i beräkningen att symtom kan vara latenta (dolda) i många år efter 

traumat för att sedan komma tillbaka, kanske efter att en enstaka händelse eller livssituation 

framkallat dem (David 2003). Åldrandeprocessen och dess relaterade svårigheter kan vara en 

sådan situation för många av de åldrande inom gruppen. I takt med att de åldras och återigen 

upplever en massa förluster och svårigheter i det vardagliga livet väcks ofta traumatiska 

minnen av förluster och svårigheter från förr till liv (ibid. 2003). De stora livsomställningar 

som åldrandet innebär, som till exempel när ens make/maka går bort; minskad autonomi; att 

behöva flytta till ett äldreboende etcetera, kan aktivera eller förvärra posttraumatiska symtom. 

Påträngande minnesbilder, sömnsvårigheter, depressiva symtom och/eller oro kan vara 

symtom som kan visa sig tydligare (Brodsky-Cohen; Danieli; Ehrlich; Giberovitch; 

Rosenbloom; Safford i Giberovitch 2006:239). Många av de normala skeende som åldrande 

människor i allmänhet genomgår (förluster, att behöva flytta från en bekant miljö, fysisk 

svaghet, beroende av andra människor) är lite av en repetition av vad de överlevande redan 

upplevt tidigare inom ett annorlunda, extremt traumatiskt kontext och de har därmed redan 

hunnit skaffa sig negativa uppfattningar om dessa skeenden. Kortfattat kan sägas att de 

överlevandes nutida situation och dithörande känslor ofta påminner om händelser och 

dithörande känslor som även infann sig under kriget.  
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I det sociala arbetet med de överlevande är det som socialarbetare viktigt att ha god 

kännedom om ett normalt åldrande för att kunna förstå de utmaningar som kan vara svåra för 

en åldrande grupp som upplevt så mycket trauma. Till en normal åldrandeprocess hör 

försämrade sensoriska förmågor; fysiska förändringar; kognitiva förändringar (främst när det 

kommer till minnet, förmågan att resonera logiskt, samt det abstrakta tänkandet); sociala 

förändringar och emotionella förändringar (känslor av ensamhet, isolation, spänning och oro) 

(David 2003). I en artikel i Jerusalem Post från 2007 säger Nathan Durst, som är klinisk 

psykolog verksam inom israeliska organisationen AMCHA, att när människor blir äldre blir 

korttidsminnet svagare medan långtidsminnet ej påverkas på samma sätt. Detta innebär att 

även om äldre överlevande inte har en demensdiagnos så kan de tydligare minnas händelser 

från förr, och därmed minnen från krigstiden, än händelser som ligger närmare i tiden. För de 

äldre som drabbas av en demensdiagnos (vanligen i form av Alzheimers sjukdom) kan 

problembilden se allvarligare ut och traumatiska minnen från förr kan uppta en betydande del 

av deras nutida verklighet (David 2003). Då demens i första hand påverkar korttidsminnet 

kan de ha svårt att minnas mycket av det liv de levt efter krigstiden, som till exempel de liv 

som de byggt upp i nya länder, de barn och barnbarn som de fått med mera. I det 

professionella mötet med denna grupp är det viktigt att hela tiden påminna dem om var de 

befinner sig, samt med hjälp av fotografier och andra föremål påminna dem om deras nutida 

liv och vad de lyckats att åstadkomma (ibid. 2003). I arbetet med dementa som ej varit med 

om extrema trauman under barndomen/ungdomen brukar det annars tvärt emot 

rekommenderas att samtala om gamla minnen.     

 
En del av de överlevande upplever dock åldrandeprocessen annorlunda. Denna grupp känner 

sig hedrad och vill sprida kunskap om vad som hände under kriget och om den kultur som 

gick förlorad. Kahana, Harel och Kahana (2005) menar att det är viktigt att se alla 

överlevande inom målgruppen och hur de upplever åldrandet för att kunna uttrycka sig om 

hur åldrandet i relation till Förintelsetraumat påverkar dem. Författarna delar upp de 

överlevande i fyra olika grupper: resilient agers, conditionally vulnerable agers, premature 

agers och parallel agers. Det är de som kan benämnas som conditionally vulnerable agers 

vars sår (Wiesel 1978) åter öppnas i takt med att de åldras. 
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6.1.3 Vilka specifika behov av stöd, support och insatser har många överlevande idag som en 

konsekvens av deras Förintelsetrauma?  

Med hög ålder och de livsförändringar som åldrandet innebär blir fler och fler av de 

överlevande i behov av professionellt stöd, support och olika insatser.  Kellermann (2009:46) 

skriver att många överlevande drar sig från att söka hjälp även om de kan vara i behov av att 

göra det. Mycket på grund av att de känner mindre tilltro till det som känns främmande för 

dem. Nio faktorer menar Kellermann (2009:46) kan sägas vara avgörande för att en de ska 

vara villiga att söka sig till och ta emot professionell support: (1) efter en ny katastrof som till 

exempel att en terroristattack inträffar; (2) åldranderelaterade åkommor eller vid sjukdom; (3) 

efter att de blivit utsatta för en stark Förintelserelaterad trigger som har lett till 

överväldigande obehagliga känslor; (4) efter att make/maka, barn, barndomsvän eller någon 

annan närstående dött; (5) om de behöver ekonomisk hjälp med att till exempel ansöka om 

Förintelserelaterad kompensation; (6) när barn och barnbarn flyttar från dem och de känner 

sig ensamma; (7) efter nya avslöjanden om Förintelsen; (8) när de känner att de har för 

mycket ensam tid som de vill fylla med sociala och kreativa aktiviteter; (9) när de känner att 

tiden har kommit för att berätta sina historier och bearbeta sina krigsupplevelser. 

 
Mikael Johansson förklarar att de emotionella komponenterna av ett obearbetat extremt 

trauma som inträffar när någon är ung kan finnas kvar upp i vuxen ålder och att dessa kan 

intensifieras hos äldre människor och då även uttrycka sig i annan form, till exempel i form 

av depression (se 3.2.5). (Men att depression är vanligt hos individer som varit med om 

extrema trauman kan även bero på att de befinner sig i ett sinnestillstånd som är kongruent 

med att man upplever sin nutida livssituation som negativ, understryker Mikael Johansson). 

Det kan alltså vara så att äldre som drabbas av traumatiska minnen från förr inte kognitivt 

bearbetat dessa minnen och dithörande emotionella komponenter så pass bra att den affektiva 

biten har dämpats tillräckligt. Mikael Johansson menar att ett bra sätt att skapa struktur och 

ett tydligare sammanhang av traumatiska minnen kan vara att samtala eller skriva om 

upplevelserna. Därför kan det vara viktigt att de äldre överlevande får möjlighet att samtala 

och kreativt uttrycka sig (se 6.2.3). Psykologen, psykoterapeuten och författaren Hedi Fried 

(som själv överlevt koncentrationslägret Bergen Belsen) har belyst situationen för 

överlevande och bland annat beskrivit hur många av dem åren efter Förintelsen varken fått 

eller kunnat berätta om och uttrycka sig kring sina traumatiska upplevelser vilket har varit 

både en pålaga och en strategi för att bespara sig själva och omgivningen smärta. 
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Konsekvenserna har för många istället blivit att dessa bortträngda minnen kommit tillbaka i 

samband med åldrandet (Suvanto & Rolfner Suvanto 2009:34).  

 
Behovet av särskilda insatser och arbetsmetoder i arbetet med de som överlevt Förintelsen, 

både i det sociala arbetet och inom vården, förklaras utförligt i den internationellt erkända 

evidensbaserade manualen Caring for Aging Holocaust Survivors utgiven av Baycrest 

Geriatric Health Care System i Toronto, Kanada. Manualen är skriven särskilt för 

vårdpersonal, socialarbetare, doktorer, psykologer samt andra professionella som kommer i 

kontakt med överlevande. Denna evidensbaserade manual är författad av ett expertteam inom 

området under ledning av socialarbetaren Paula David (som också är koordinator för 

Holocaust Resource Project på Baycrest Centre). Socialarbetarens roll i arbetet med 

överlevade innebär, enligt denna manual, att ge support (både praktisk, emotionell och 

ekonomisk om det behövs); att kunna ge stödsamtal till både överlevande och deras 

familjemedlemmar; att göra behovsbedömningar; att göra lämpliga remisser; att informera 

om sociala verksamheter och olika supportgrupper; att koordinera vårdinsatser och informera 

annan personal om de överlevandes behov; att ge kontinuerlig support och stöd; samt att nå ut 

till nya som är i behov av stöd och support. 

  
 
 
 Bild 2 

            
              Madeleine Blecher, 2010 

 
 
 
 



 
34 

 

6.2 Insatsdelen - det sociala arbetet 

Denna insatsinriktade resultat- och analysdel kommer att, genom det sociala arbetets 

perspektiv, ge en överblick över, diskutera och analysera det specifika sociala arbete som 

idag bedrivs med Förintelseöverlevande. 

 
6.2.1 Vilket utbud av stöd, support och insatser finns det internationellt samt i Sverige att tillgå som 

möter målgruppens behov? 

En människas förflutna kan inte isoleras från hennes nutid då det som varit alltid är en del av 

hennes historia och identitet. Positiva erfarenheter blir till bra minnen som ger en individ 

glädje, medan traumatiska erfarenheter kan (vilket redan har konstaterats i föregående del) bli 

till minnen som förföljer en människa hela livet och kanske blir extra starka på ålderns höst. 

Det är då samhället ska finnas till hand och genom det sociala arbetet erbjuda stöd, support 

och insatser. ”There are pressing needs in dealing with refugees worldwide, and with the 

aftermath of war” skriver Judith Hassan (2003:11). Hassan fortsätter detta resonemang i 

följande citat ”There is an urgency to develop a body of knowledge, to provide a secure base 

on which to build effective ways of working – yet the complexity of trauma defies such clear 

cut definition. The subject of extreme trauma is by its nature chaotic /.../ There is a clear 

desire to widen the spectrum of professionals who are able to develop such work, and thereby 

alleviate the suffering and pain of so many people” (ibid 2003:11-12). I det sociala arbetet 

med äldre som i sitt liv genomlidit extrema trauman gäller det att skaffa sig en förståelse för 

dem och deras förflutna, men att göra detta är inte alltid lätt. Anja Brans, som är 

verksamhetschef på Föreningen Judiska Hemmet i Stockholm, menar att denna förståelse 

skapas först och främst i det konkreta mötet med de äldre.  

 
Jewish Material Claims Against Germany (även kallat för Claims Conference) är en 

organisation som är baserad i New York, USA, som distribuerar pengar till organisationer 

och verksamheter som erbjuder olika supportinsatser till de som drabbats av Förintelsen. 

Pengarna kommer från Tyskland och är alltså öronmärkta till dem som blev offer för 

nazismen. Enskilda individer, vårdhem, seniorboenden och olika typer av dagverksamheter 

kan också ansöka om pengar härifrån (Claims Conference, 2010). Organisationer som söker 

pengar från Claims Conference kan till exempel få bidrag för olika projekt såsom 

caféverksamhet i sociala centra och terapeutiska verksamheter (ibid, 2010). Hassan 

(2003:180) redovisar tre positiva aspekter en organisation kan få ut av att få bidrag från 

Claims Conference (1) den ekonomiska biten är av betydelse för verksamheten, (2) det 



 
35 

 

terapeutiska och sociala arbetet får mer status om de blivit erkända av Claims Conference, 

samt (3) det stärker samarbetet med andra organisationer över hela världen som utför likande 

socialt arbete vilket i sin tur banar väg för nya idéer och utveckling. De flesta av de 

organisationer i världens alla hörn som mottar ekonomiskt stöd från Claims Conference 

befinner sig inom den organisatoriska judiska symboliska gränsdragningen (se 4.2) och delar 

ofta liknande symboliska värden inom sina verksamheter. Detta underlättar samarbete mellan 

organisationerna, trots internationella gränser, och kompetensfrämjande utbyten.  

 
Runtom i världen finns det en mängd organisationer, äldreboende, dagcentra etcetera som 

fokuserar på överlevandegruppen och den problematik som beskrivits i föregående del av 

denna studie (behovsdelen). Det finns många skäl att ta tillvara på den kompetens och de 

arbetsmetoder som tagits fram inom dessa verksamheter inför framtida sociala arbete med 

åldrande människor som varit med om extrema trauman. För att ge en bild av hur det sociala 

arbetet med överlevande kan se ut i praktiken följer nedan en presentation av två 

verksamheter – ett centra som bedriver dagverksamhet och terapeutiska insatser (The 

Holocaust Survivors’ Centre & Shalvata i London) och ett äldreboende/demensboende som 

utöver boende och vård också erbjuder support och insatser till dem med en 

överlevandeproblematik (Judiska Hemmet i Stockholm). Dessa två har valts ut som exempel 

då två av denna studies tre intervjuer hållits med representanter från vardera verksamhet.     

 
The Holocaust Survivors’ Centre & Shalvata i London, England   

The Holocaust Survivors' Centre och Shalvata ligger i norra London och här erbjuds social 

verksamhet och specifikt utformade terapeutiska supportinsatser. The Holocaust Survivors’ 

Centre är den sociala delen av centrat som erbjuder en social miljö med olika aktiviteter sex 

dagar i veckan för målgruppen. Aktiviteterna som erbjuds är bland annat bridge, T’ai Chi, 

Shabbatmiddagar, diskussionsgrupper, inspelning av testimonieberättelser. Shalvata är den 

terapeutiska delen av centrat och här arbetar professionella socialarbetare och terapeuter som 

specialiserat sig på att ge praktiskt och emotionellt stöd bland annat i relation till trauma från 

det förflutna och nutida svårigheter. Arbetet riktar sig främst till de som drabbades av 

Förintelsen, men även med mer nyanlända flyktingar från Bosnien. Serviceanvändarna kan 

själva välja om de vill se en specialist på Shalvata individuellt, i grupp eller tillsammans med 

närmaste familjen. Inom den terapeutiska delen av centrat erbjuds även gruppverksamhet. 

Hösten 2009 fanns det bland annat en hidden children-grupp, en spouses of survivors-grupp 

och diskussionsgrupper.  
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Praktiskt och emotionellt stöd i relation till trauman från förr och nutida svårigheter är 

nödvändigt för de överlevande och flyktinggrupper som söker stöd på The Holocaust 

Survivors' Centre och Shalvata. De som kommer hit kommer antingen på eget initiativ, via 

remiss från social services eller via remiss från Jewish Care. Ofta börjar de som gäster på 

någon aktivitet på det sociala centrat. Judith Hassans bok A House Next Door to Trauma. 

Learning from Holocaust Survivors How to Respond to Atrocity handlar om den terapeutiska 

och sociala modell som hon utvecklat här på the Holocaust Survivor Centre och Shalvata 

efter många års arbete med människor som drabbats av Förintelsen.  

 
Judiska Hemmet i Stockholm, Sverige  

På Judiska Hemmets äldreboende och demensboende i Stockholm är tryggheten en av 

grundpelarna då många av de boende har erfarenhet från en otrygg och grym värld (Rolfner 

Suvanto 2009:37).  Judiska Hemmet är ett demens-, vård- och omsorgsboende för äldre av 

judisk börd som lever i Sverige. En avsevärd andel av de boende på Judiska Hemmet tillhör i 

dag (december 2010) överlevandegruppen och deras medelålder är idag hög. Anja Brans, som 

är verksamhetschef samt socionom och sjuksköterska, berättar att många av de boende är 

mycket ensamma innan de kommer hit och att för de flesta av dem känns det viktigt att ta del 

av en judisk gemenskap sina sista år då de tidigare i livet inte tillåtits eller haft möjlighet att 

göra det. Verksamheten på äldre- och demensboendet är nämligen av judisk profil och 

judiska traditioner är av stor betydelse. Det serveras kosher mat, högtider och helger firas och 

alla som arbetar här får information om judisk tro och tradition via bland annat 

informationsmaterial och föreläsningar. Med andra ord upprätthålls och värderas den judiska 

symboliken inom verksamheten vilket gör att de äldre lättare kan känna sig hemma här.  

 
Judiska Hemmet är även en träffpunkt för dagverksamheten Terrassen som erbjuder social 

samvaro för de som fortfarande bor hemma. De deltagande erbjuds bland annat fikastunder, 

högläsning av tidningar och böcker, sittgymnastik och olika program som till exempel 

föreläsningar, musikunderhållning och liknande. Även denna verksamhet är av judisk profil. 

Terrassen erhåller ett visst ekonomiskt bidrag från Claims Conference.  

 
En dag i veckan finns psykologen och psykoterapeuten Sara Wasersztrum på plats på Judiska 

Hemmet och erbjuder handledning till personalen samt samtal till de boende som önskar att 

prata med henne. I en artikel i tidskiften Äldreomsorg (ibid. 2009:38) beskriver Sara 

Wasersztrum hur viktigt det är att kunna erbjuda samtal på ett äldreboende likt Judiska 
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Hemmet. ”Det räcker egentligen för en människa att åldras, det är tillräckligt krävande att 

behöva ta emot hjälp. Om den äldre dessutom har en erfarenhet från koncentrationsläger 

aktiveras det tidigare traumat i omsorgssituationen. Det sker en tidsförskjutning så att det 

förflutna och nutid flyter ihop” konstaterar Sara i ovan nämnda artikel. På Judiska Hemmet, 

likt på Holocaust Survivor Centre och Shalvata, är det förflutna ständigt närvarande i den 

dagliga verksamheten. 

 
6.2.2 Vad är viktigt för socialarbetaren att tänka på i mötet med äldre överlevande? 

Det professionella mötet är centralt inom socialt arbete och är mer komplext än vardagliga 

möten då det är omringat av organisatoriska såväl som professionella regler och riktlinjer. 

Thomas Johansson (2006:154–156) beskriver i Socialt Arbete. En Grundbok mötets olika 

nivåer samt faktorer på respektive nivå som påverkar det konkreta mötet. Han presenterar en 

strukturell nivå (makt, regler, förhållningssätt och metoder), en positionell nivå (klass, 

etnicitet och kön), en relationell nivå (sociala faktorer) och en upplevelsenivå. På de tre 

förstnämnda nivåerna spelar yttre faktorer, som till exempel organisationskulturen och det 

sociala sammanhanget, en betydande roll för hur relationen till serviceanvändaren utformar 

sig. På den sistnämnda nivån handlar det främst om att skapa ett autentiskt möte, eller ett 

”äkta möte” som Martin Buber kallade det för samtidigt som han använde ord som levande 

och närvaro för att beskriva det (Johansson 2006:155). Det finns även en typ av inriktning 

som fokuserar mer på kommunikativa praktiker och det som anses vara centralt i mötet här är 

samtalet som sker mellan professionell och klient (Johansson 2006:153). I det professionella 

mötet mellan en äldre överlevande och en socialarbetare spelar alla nivåer en betydande roll, 

men särskilt upplevelsenivån och samtalet kan vara av extra betydelse här. Judith Hassan 

(2003:107) skriver hur de samtal som förs i mötet med överlevande är lika dynamiska som 

mötet i sig. Hon beskriver det som att många överlevande rör sig fram och tillbaka mellan 

nutid och dåtid när de pratar, men ofta är deras Förintelsetrauma i direkt eller indirekt fokus 

och sätter sin gråa färg på mycket av det som framkommer i samtalen. Det gäller att kunna 

översätta den traumabild som de förmedlar till ett meningsfullt terapeutiskt språk genom att 

verkligen lyssna och vara lyhörda när de pratar (Hassan 2003:134).  ”The survivors have 

shaped the way I work and respond to trauma. I am their messenger in conveying their story 

about what seems to help them” (Hassan 2003:13). Även Anja Brans berättar hur många 

överlevande på Judiska Hemmet i Stockholm aldrig kan koppla bort sina traumatiska minnen 

och hur de hela tiden associerar till det som varit i samtal och i andra vardagliga situationer. 

Många lever fortfarande kvar i det som varit och vill till exempel ta med sig bröd in på sina 
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rum efter varje måltid om att ifall de inte skulle få något imorgon. Detta beteende har en gång 

gjort att de överlevt och genom att bevara detta beteende känner de sig trygga. Det sitter i 

deras ryggmärg att överleva menar Anja Brans. 

 
För att skapa mer autentiska och förstående möten är det viktigt att socialarbetaren utvecklar 

ett reflexivt förhållningssätt med kunskap om olika arbetsmetoder (Johansson 2006:165). I 

den professionella rollen är det också viktigt att besitta förmågan att kunna röra sig mellan 

det sociala arbetets olika nivåer av strukturella ramverk, positionella faktorer och relationella 

hinder. Men det finns inga experter på området som kan säga vilket som är det bästa sättet att 

möta och kommunicera med de som bär på ett Förintelsetrauma, snarare måste 

socialarbetaren lära sig sätt att finna vägar tillsammans med de drabbade för att utveckla nya 

kreativa sätt att kommunicera och arbeta på. Det är också av betydelse att som socialarbetare 

finna styrka i sig själv och att våga se bortom det som är bekant och säkert i strävan efter 

förståelse. 

  
Det är självklart även viktigt att ha kunskap om serviceanvändarens historia och nutida 

situation. En lyckad relation bygger på att undvika att låsas fast i bestämda uppfattningar. 

Alla överlevande är olika individer och bär på olika erfarenheter, livshistorier och har 

anpassat sig på olika sätt efter kriget. De kommer från olika länder, pratar olika språk, är 

olika troende med mera. Det enda som de säkerligen har gemensamt är en historia av 

förföljelse. Därför är det viktigt att inte stereotypisera ”Förintelseöverlevande” och att inte 

alltid se deras eventuella problematik i skuggan av Förintelsen utan snarare kunna arbeta 

både människokompetent och kulturkompetent (se 3.3.1). Genom att utveckla en 

medvetenhet om hur våra föreställningar inverkar i mötet är det också möjligt att undanröja 

hinder för kommunikationen (Johansson 2006:161). Ett sätt att undvika stereotypisering är, 

precis som konstaterats ovan, att känna till vad som hände med personen före, under och efter 

traumat. Barndomserfarenheter innan kriget; om de höll ihop med familjemedlemmar under 

krigstiden; det sociala, politiska och kulturella kontext som individen befann sig i under 

kriget; hur gamla de var när traumat utspelade sig; graden av lidande under kriget, samt vad 

som hände med dem när kriget slutade – allt är av betydelse att ha kännedom om för att 

etablera en gynnsam och förtroendefull relation till den överlevande samt för att kunna förstå 

dennes nutida problematik. Det kan också vara bra att ha kunskap om Förintelsen som 

historisk händelse (David 2003) för att bättre kunna förstå de individuella historierna och de 

extrema händelser de varit med om och till exempel kunna göra paralleller till vad olika 
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”triggande” situationer kan bero på. Paula David uttrycker det på följande sätt i Caring for 

Aging Holocaust Survivors (2003) ”The most effective way to respond to the needs of this 

diverse group is to learn about the range of experiences and trauma that Survivors 

experienced and then provide compassionate, sensitive and individualized care /…/ It is 

important to understand both the historical events that occurred and the population who 

survived in order to care for them as compassionately and as caringly as possible”. Det är 

dock inte alla äldre som har kvar förmågan att kommunicera information som kan vara av 

betydelse för att kunna utföra ett sådant arbete och bygga upp en sådan relation. Detta kan 

vara fallet då demensdiagnoser finns med i bilden och det kan då vara nödvändigt att nära 

familjemedlemmar till den överlevande ger viss information till socialarbetaren.  

 
Ett hinder för många överlevande som tidigare velat berätta om sina upplevelser och de 

trauman som de bär på har varit det fenomen som Dr. Yael Danieli kallade för ”conspiracy of 

silence” (tystnadens konspiration). Detta fenomen innebär att någon som inte personligen 

upplevt ett trauma inte klarar av smärtan att lyssna till det som den drabbade har att berätta – 

eller att denne upplever att det är för svårt för den drabbade själv att samtala kring traumat. 

Resultatet blir ett tabu om att samtala kring vissa saker. Danieli använde begreppet för att 

beskriva de överlevandes försök att dela med sig av sina minnen och upplevelse efter kriget 

samtidigt som de bara mötte människor (däribland även professionella) som inte kunde lyssna 

till det som de hade att berätta. Samtidigt var det vissa som valde att ej prata om vad de varit 

med om för att ej belasta sina barn med detta. Judith Hassan (2003:26) beskriver fenomenet 

på följande sätt “to address this complex feature in our work it is important to understand our 

personal views in relation to the concept of the victim and the traumatised”. Hassan menar att 

det är viktigt att överkomma rädslan att samtala om traumat i mötet och istället fokusera på 

att etablera en förtroendefull relation till den överlevande och skapa en miljö där det går att 

samtala om det hemska. Det är sedan upp till den som varit med om traumat om denne vill 

samtala om sina minnen eller inte. Kellermann (2009:46) skriver att många är ambivalenta i 

början att berätta om sina minnen från Förintelsen då de sedan länge förträngt mycket av dem 

och känner att det är onödigt att öppna gamla sår. Denna ambivalens grundar sig också i att 

det kan vara svårt att verbalisera traumatiska minnen. Trots detta så finns det många 

överlevande som vill, och känner ett behov, av att berätta sina historier om de upplever att det 

finns någon där för dem som verkligen vill lyssna (Kellermann 2009:47).   
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6.2.3 Vilka metoder är väl lämpade att använda i det sociala arbetet med överlevande? 

Det finns många metoder att arbeta utifrån i det sociala arbetet med överlevandegruppen. 

Dessa metoder kan vara mer eller mindre terapeutiska i sin karaktär. De kan vara individ-, 

familje- och/eller gruppinriktade. Målet med de olika metoderna är att göra en skillnad i hur 

de överlevande lever med sina trauman och minnen. Främst narrativa terapiformer har visat 

sig vara effektiva i arbetet med just denna grupp och problematik (David 2003). Utifrån 

constructivist self development theory är utvecklandet av förtroendefulla relationer i arbetet 

med överlevande av betydelse oavsett vilken metod som väljs. Detta innebär att relationen till 

de överlevande är av stor betydelse för de olika metodernas effektivitet, oavsett om det 

handlar om relationen klient-behandlare eller klient-klient relationen i en gruppsituation. Som 

socialarbetare är det alltså av betydelse att i arbetet med de överlevande sträva efter att främja 

en relationen både i det konkreta mötet samt i metoderna som används i det sociala arbetet. 

Judith Hassan (2003:73) skriver att arbetet med denna målgrupp är utmanande och 

socialarbetaren i varje möte måste finna vägar för att nå fram till dem och därigenom kunna 

bygga en förtroendefull gynnsam relation. Ibland är det nödvändigt att se bortom de 

traditionella arbetsmetoderna och utveckla mer kreativa och meningsfulla metoder i det 

sociala arbetet för att på så sätt nå dem där de befinner sig. Att använda sig av kreativa 

metoder kan till exempel innebära att ta hjälp av bilder, musik, konst och andra verktyg i det 

mer terapeutiska arbetet. Precis som Hassan (2003:77) konstaterar så är det viktigt att 

meningen i det sociala arbetets metoder kommer från de överlevande själva – ”the 

meaningfullness of the therapeutic responses need to emerge from them. For those who have 

been victims, for those who have suffered under totalitarian regimes, therapeutic responses 

need to have their core the concept of liberation and empowerment to move the traumatised 

person from victim to survivor”.  

 
De metoder som utifrån litteratur och intervjuer beskrivits som mest tillämpade inom det 

sociala arbetet med överlevande kommer nedan att redogöras för och analyseras.  

 

Narrativa terapiformer 

Den terapeutiska karaktären i muntligt berättande handlar om att gräva i sitt minne för att 

transformera sin historia till en helhet som andra kan lyssna till (Nutkiewicz i Kellermann 

2009:47). Att ”bygga” en narrativ historia av sina erfarenheter kan skapa en helhet i de 

fragmenterade minnesbilderna från Förintelsetraumat. Visuella och auditiva hjälpmedel kan 
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kombineras med det muntliga berättandet som till exempel genom att ta hjälp av bilder, 

videor, musik (David 2003). Genom att låta de överlevande berätta sina historier får de en 

möjlighet att bearbeta sina minnen samtidigt som detta ger värdefulla vittnesbeskrivningar. 

Det har visat sig att olika sätt att muntligt, eller skriftligt, förmedlar sin historia även främjar 

de överlevandes mentala hälsa och välbefinnande (Bar-Tur & Levy-Schiff i Wienstein 

2002:31). Genom att göra sina erfarenheter tillgängliga för andra återbyggs dessutom en 

relation till omvärlden (Auerhahn & Lamb i ibid. 2002:31) vilken kan ha gått förlorat under 

och efter Förintelsen. I en artikel i Jerusalem Post (Siegel, 2005) beskrivs hur äldre 

Förintelseöverlevande som lider av posttraumatiska stressyndrom kan känna lättnad i att 

berätta sin livshistoria, dela med sig av den och bevara den på en video där den finns 

tillgänglig för världen att se och höra.  

 
Författaren och kemisten Primo Levi skildrar i boken If this is a Man (1987, original 1979) 

sina minnen från Förintelsen och konstaterar i följande citat hur behovet av att berätta vad 

som skett är starkt då det är en inre befrielse – ”The need to tell our story to ’the rest’, to 

make ’the rest’ participate in it, had taken on the character of an immediate and violent 

impulse, to the point of competing with our other elementary needs”. Många äldre överlevare 

känner just detta ovan beskrivna behov av att berätta vad de varit med om. En mängd 

organisationer och projekt har under de senaste årtiondena arbetat med att utföra och 

dokumentera intervjuer med överlevande bland annat the Shoah Foundation, olika museum, 

the British Sound Archives, för att nämna några. Judith Hassan (2003:195) förklarar varför 

det är av betydelse att dessa ”vittnesprojekt” utförs inom en främjande miljö där möjligheten 

till professionellt stöd och support finns att tillgå. Hassan utgår från hur vittnesberättande 

utövas på the Holocaust Survivor Centre och Shalvata i London där hon är verksam. Här 

finns det inget krav på att vittnesberättelserna ska vara klara efter ett fåtal möten vilket kan 

vara till en fördel i utvecklandet av relationen mellan lyssnare och berättare. De som lyssnar 

och ställer frågor till de överlevande här är antingen tränade terapeuter eller medlemmar av 

andra generationen (barn till de som i första hand vittnat Förintelsen) och de får professionell 

vägledning och stöd i sitt arbete. Att återberätta traumatiska minnen från krigstiden kan vara 

mycket känsloladdat för de överlevande och många behöver stöd efter att de har 

”återupplevt” dessa trauman. Genom att erbjuda de överlevande att vittna och berätta om sina 

erfarenheter inom en mer terapeutisk miljö, kan de få det professionella stöd som de behöver. 

Hassans resonemang (2003:91) framhåller alltså att miljön samt lyssnarens roll påverkar den 

överlevande och hur denne återberättar samt gynnas av att återberätta sin traumatiska historia.  
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Storytelling 

Storytelling kan sägas vara en form av terapeutiskt berättande. Storytelling skiljer sig lite från 

det berättande som beskrivits ovan då den som berättar inte behöver hålla sig till en sanning 

utan kan låta fantasin flöda. Syftet är att förmedla en historia och att skapa harmoni och en 

form av kongruens mellan berättare och den/de som lyssnar (Weinstein 2002:28). Denna 

metod kan i vissa avseende ses mer som en kreativ terapimetod, vilket kommer att beskrivas 

mer senare i detta avsnitt.   

 
Psykoterapi 

Att prata om sina minnen och att översätta känslor till ord kan hjälpa till i processen att känna 

igen händelser och göra dem lättare att smälta (Freud i Kellermann 2009:48). En del av de 

överlevande som upplever ständig oro, känner sig deprimerade eller som tillfälligt går 

igenom mer eller mindre allvarliga livskriser, kan vara i behov av psykoterapi. Detta är en 

samlingsbenämning för olika metoder inom psykologin som har som syfte att behandla 

psykiska besvär. Det grundläggande målet för all psykoterapi, oavsett vilken metod och teori 

som den grundar sig på, är att hjälpa individer att förändra tankar, känslor och beteenden som 

är missgynnande för dem och att hjälpa dem att leva lyckligare och mer produktiva liv 

(Passer & Smith 2007:573). Bland annat israeliska AMCHA (2010) erbjuder psykoterapi med 

speciella inslag av posttraumatiska terapeutiska tillvägagångssätt, vilket både inkluderar 

narrativa och kreativa metoder.  

 
Kreativ terapi 

Traumatiska minnen från Förintelsen kan ”översättas” både muntligt, men även på andra 

kreativa sätt som till exempel konst, hantverk, musik och skapande av andra slag. Genom 

dessa kreativa uttryckssätt får de äldre möjlighet att skapa och helhjärtat uttrycka sig 

samtidigt som de kommer i kontakt med sina subjektiva upplevelser. Inom den kreativa 

terapin kan målarkonsten, lerkonsten, stickning, musik och mycket mer användas som 

centralt verktyg i det kreativa, terapeutiska arbetet.  

 
Även det skrivandet är en form av kreativ terapiform. Alternativ till att prata om de 

traumatiska minnena kan vara att skriva ner sina minnen och förmedla sin historia genom det 

skrivna ordet. Genom denna kreativa arbetsmetod kan de som varit med om extrema trauman 

skapa struktur i det som känns kaotiskt och överväldigande (Hassan 2003:199). Skrivandet 

kan innebära såväl författandet av en bok, novellskrivande, poesi eller artikelskrivande. 
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Supportgrupper 

”When Group members speak with their heads, the result is conversation; when they speak 

from their hearts, the result is poetry. When Survivor’s Group meets and they speak of their 

pain and their triumphs, it is always poetry” (Arden i David 2003). Många överlevande som 

känner sig ensamma, isolerade och nedstämda är i behov av att träffa och samtala med andra i 

samma, eller liknande, situation. Supportgrupper kan möta de behov av socialisering som 

många inom målgruppen har. Dessa grupper kan även skapa en känsla av gemenskap och 

trygghet där medlemmarna kan prata om livet innan, under och efter kriget (Giberovitch 

2006:241). För många överlevande kan deltagande i en grupp fungera som en ersättning för 

det stöd från familj, släkt och andra sociala nätverk som gått dem förlorade. Dessutom kan 

dessa grupper vara ett första steg att nå ut till de som i tystnad lever med sitt trauma och 

därmed bli en betydande initial stöd- och supportkälla (Hassan 2003:89). Under de senaste 

åren har en ökning av sådana grupper skett runtom i världen. En del av dessa grupper 

fokuserar främst på socialiseringen (likt dagverksamheten Terrassen på Judiska Hemmet i 

Stockholm) medan andra grupper även har mer terapeutiska syften och mål (likt de grupper 

som håller till på Shalvata i London). Vissa organisationer har grupper som är designade efter 

specifika teman eller behov som till exempel jiddisch-grupper för dem som önskar att prata 

jiddisch inom gruppen, eller grupper efter andra modersmål såsom ungerska, tjeckiska, tyska 

med mera. Gruppindelning kan även göras efter teman som till exempel grupper som är till 

för barnöverlevare; grupper för andra generationen; grupper för dem som är gifta med 

överlevande. 

 
Med i varje grupp finns det som regel en professionell (group facilitator), till exempel en 

socialarbetare, som kan se till att gruppen utvecklas i positiv riktning och att den i viss mån 

håller sig till ett terapeutiskt anpassat program. Det handlar inte om att inta en roll som 

gruppledare utan snarare som en hjälpande hand för gruppen. I denna roll är det särskilt 

viktigt att ha kännedom om att ilska ofta uppkommer i grupper med överlevande då dess 

medlemmar kan ha mycket bortträngda negativa känslor som kan komma fram när de känner 

förtroende och trygghet till andra (Giberovitch 2006:246). Dessa negativa känslor kan riktas 

mot andra gruppmedlemmar. Att få utlopp för sådan ilska är något positivt, men som 

professionell i en grupp är det viktigt att se till så att den inte blir skadlig för gruppens 

existens genom att hjälpa medlemmarna att bearbeta ilskan på rätt sätt. Det är också viktigt 

att som professionell i en grupp arbeta sensitivt och upptäcka när medlemmar känner obehag 
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att samtala om sina trauman. Att lägga fokus på ett kollektivt Förintelseminne i gruppen 

snarare än individuella minnen kan ha en positiv inverkan på medlemmarna och på gruppen 

som helhet (ibid. 2006:246).      

 
Sociala aktiviteter 

De organisationer, sociala centra, äldreboende etcetera som arbetar med den äldre 

överlevandegruppen strävar efter att möta deras behov av att känna tillhörighet, trygghet och 

gemenskap (Giberovitch 2006:240). Detta sker genom att erbjuda sociala program och 

aktiviteter inom en symbolisk välkomnande miljö som inte känns helt främmande för den 

äldre överlevandegruppen. Organisationsstrukturen är präglad av kulturella symboliska 

värden som serviceanvändarna kan identifiera sig med och som de känner igen sedan tidigare 

från mer bekanta miljöer. Atmosfären är alltså betydande, likt relationerna mellan 

medlemmar, professionella och även administrationen. De sociala aktiviteterna ger glädje och 

mening till medlemmarna och därför är högtider såsom judiska högtidsdagar, Sabbaten och 

födelsedagsfirande givna inslag bland aktiviteterna. Andra aktiviteter som vanligen brukar 

erbjudas är till exempel bridge, T’ai Chi, Jiddischkurser, musikunderhållning, filmkvällar, 

middagar, föredrag samt andra aktiviteter som ger de överlevande en möjlighet att njuta av 

livet och leva i nuet.  
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7. SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION 

Krig, konflikter, förföljelse, våld, tortyr och andra grymheter som människan är kapabel till 

att åstadkomma, lämnar djupa spår hos de som drabbas. Precis som Förintelsen lever vidare 

långt över ett halvt sekel senare hos de överlevande som tog sig igenom denna dystra epok, 

lever andra traumatiska händelser vidare i minnet hos personer som genomlidit annan extrem 

terror.   

  
Denna studie har fokuserat på det sociala arbete som idag bedrivs med de äldre som 

överlevde Förintelsen, samt de behov som denna målgrupp fått i kölvattnet av det extrema 

trauma som de var med om i yngre dagar – det vill säga under Förintelsen. Syften med 

studien var att genom det sociala arbetets perspektiv analysera och ge en sammanfattande 

bild av (1) det behov av support och insatser som de äldre vilka överlevde Förintelsen har 

idag samt (2) av det sociala arbete som internationellt bedrivs med denna grupp. Målet med 

studien är att genom den analys som förts med utgångspunkt från studiens syfte och dess 

centrala frågor, samt de resultat som framkommit härav, kunna aktualisera den problematik 

som de överlevande uppvisar idag och det sociala arbete som mobiliserats för att möta denna 

problematik. Genom att aktualisera detta kan paralleller dras till hur vi inom det sociala 

arbetet kan arbeta med andra traumatiserade grupper i samhället som, när de blir äldre, 

sannolikt kommer att vara i behov av liknande support och insatser från det sociala arbetets 

äldrevårdsinsatser.    

 
Det som är specifikt med den grupp som överlevde Förintelsen är att de trauman som de var 

med om innehåller komponenter av grymhet som saknar motsvarighet i historien. Det är 

därför som så mycket redan har skrivits om denna grupp och mycket lärdom har redan 

erhållits utifrån studier kring dessa överlevare. Bland annat har forskning om posttraumatisk 

stress baserats på kunskap som bygger på de reaktioner och symtom som de överlevande 

uppvisat efter Förintelsen. Även betydelsen av att i tidigt skede fånga upp och behandla 

människor som varit med om extrema trauman har aktualiserats genom att ta lärdom av de 

negativa effekter som bristen på behandling av samt samtal med de överlevande direkt efter 

Förintelsen ledde till. Bland annat denna initiala tystnad kan ha bidragit till att många av de 

överlevande aldrig lyckades bearbeta sina trauman, vilket de fått lida av främst nu på ålderns 

höst. Detta kan vara av stor betydelse att ha i åtanke inte minst när det kommer till 

hanteringen av dagens flyktingbarn. Många av dem har traumatiska upplevelser i bagaget – 

kan dessa bearbetas när de är små kan vi bespara dem mycket lidande då de blir gamla. 
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Att åldras och bli gammal innebär att en person går igenom en mängd livsomvälvande 

händelser. På ålderns höst äger en mängd förluster rum – förlust av nära och kära, förlust av 

hälsa, förlust av kognitiva förmågor med mera. För en som överlevt Förintelsen kan detta 

stark påminna om de förluster som inträffade under krigsåren. De flesta äldre har ett 

försvagat korttidsminne vilket gör att deras långtidsminne gör dåtiden mer närvarande i nutid. 

Detta blir särskilt tydligt om det finns en demensdiagnos med i bilden. Samtidigt är äldre 

människor mindre resistenta mot överväldigande känslor som påminner dem om trauman 

som de gått igenom förr. Därför kan den emotionella effekten av traumatiska händelser 

intensifieras hos dem, särskilt om den affektiva biten ej bearbetats väl direkt efter att det 

ursprungliga traumat ägt rum. Ibland uttrycker sig dessa känslor i form av depressiva tillstånd 

eller i form av posttraumatisk stress. Professionella som är verksamma inom det sociala 

arbetet måste ha förmågan att arbeta såväl människokompetent som kulturkompetent och 

känna till de äldres nutida situation, men även deras förflutna för att uppnå förståelse. För att 

erhålla denna förståelse är det viktigt att tillsammans med de äldre som bär på ett traumatiskt 

förflutet finna framkomliga vägar som leder till mening och glädje.   

 
Behovet av socialt stöd, support och sociala insatser för äldre människor som varit med om 

extrema trauman tidigare i livet blir mer och mer aktuellt även inom svensk äldrevård då den 

åldrande befolkningen i Sverige i allt större utsträckning består av människor med varierande 

nationell, kulturell och etnisk bakgrund varav många har blivit tvingade att fly från sina 

hemländer. Enligt uppgifter från svenska Migrationsverkets hemsida så uppskattar FN:s 

flyktingorgan UNHCR att det internationellt finns omkring 200 miljoner immigranter varav 

cirka 16 miljoner av dem är flyktingar. År 2009 hade vi enligt statistik från UNHCR:s 2009 

Global Trends rapport 81 356 flyktingar i Sverige. Av dessa flyktingar har många upplevt 

krig, förtryck, förföljelse och/eller tortyr. Sådana upplevelser lämnar (precis som fallet är hos 

Förintelseöverlevande) inte alltid efter sig synliga yttre spår, utan snarare mer dolda spår som 

kan påverka en människa genom hela livet – eller komma tillbaka på äldre dagar. 

  
Det är socionomens roll att upptäcka och fånga upp dem som lever kvar i det som Elie Wiesel 

kallar för ”night”, det vill säga i kölvattnet av extrema trauman, och att utveckla en förståelse 

för dem och kunna erbjuda adekvat stöd och support. Genom att titta på de behov som äldre 

Förintelseöverlevande har idag som ett resultat av vad de uthärdade under kriget och genom 

att ta lärdom av det sociala arbete som etablerats för att möta dessa behov, kan vi dra 
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relevanta paralleller till det sociala arbete som bedrivs med andra människor som blivit offer 

för extrema trauman. Runt om i världen idag pågår det en mängd brott mot mänskliga 

rättigheter. Som socialarbetare är det svårt att få krig och konflikter att upphöra, men det går 

att hjälpa till att förhindra att de lever med de drabbade långt efter att de verkliga traumatiska 

händelserna ägt rum.   

 
Idag finns det kunskap och forskning som bygger på erfarenheter från Förintelseöverlevande 

om hur de långsiktiga effekterna av ett extremt trauma påverkar en människa långt senare i 

livet och hur det sociala arbetet kan organiseras för att möta de behov som uppkommer. 

Denna studie har sammanfattat och analyserat denna kunskap och detta sociala arbete med 

förhoppning att de resultat som framkommit ska kunna bidra till att påverka det sociala 

arbetet med andra grupper som också varit - eller är - utsatta för extremt traumatiska 

händelser.  
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9. BILAGOR 

Bilaga 9.1: Tabell Potentiella Triggers 

Trigger Eventuell respons/beteende Eventuell förklaring till respons  

Judiska högtider & andra 
familjehögtider 

 Rädsla för att deltaga 

 Obehag och oro 

 

 

 Påminner om att de som blev 
mördade (eller nära som nyligen 
dött) inte kan närvara. 

 Ofta var det under judiska högtider 
som nazisterna kom till de judiska 
samhällena. 

 Dessa högtider är dock viktiga att 
påminna de äldre om då de även 
har en meningsskapande funktion, 
men en medvetenhet om vilka 
emotionella associationer de kan ge 
är viktigt.  

Sjukhus, korttidsboende, äldreboende & 
seniorboende 

 Obehag och oro 

 Rädsla 

 

 Påminner om koncentrationsläger, 
dödsläger och ghettos. 

 Påminner om att bli fråntagen från 
sitt hem och sin familjära miljö. 

 Att vara beroende av ”främlingar”. 

Duschar  Rädsla och tillbakadragande 

 Kan framkalla livliga protester 
och starkt motsträvande 

 Påminner om gaskamrarna i lägren. 

Bad  Rädsla och tillbakadragande 

 Kan framkalla livliga protester 
och starkt motsträvande 

 Experiment som utfördes på fångar 
i lägret gjordes ofta när de låg i 
badkarsliknande baljor med vatten. 

 

När familjemedlemmar säger hejdå efter 
besök 

 Depressiva reaktioner 

 Tillbakadragande 

 Obehag och oro 

 Under kriget var det inte säkert att 
familjemedlemmar någonsin sågs 
igen när de separerade. Det är 
viktigt att personal finns med vid 
separation och kan ge stöd till den 
äldre om detta skulle behövas. 

 Detta är även viktigt att tänka på i 
den professionella relationen till de 
överlevande. Det är därför viktigt 
att definiera sin roll och att inte 
lova långvariga relationer om detta 
löfte ej kan hållas. 

 Inom långtidsvården är 
personalkontinuitet viktig.  
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Höga röster och skrik  Misstro och rädsla  Vakter och soldater i läger och i 
ghetton var sällan tystlåtna. De 
överlevande har blivit utskällda 
och uppmanade via högtalare till 
uppställning etc.  

 Att använda sig av en lugn och 
säker ton i samtalet är viktigt. Att 
upprätthålla en lugn miljö över lag 
är viktigt. 

Ficklampor och undersökningsbelysning  Rädsla och oro  I läger och i ghettos användes 
starka ljus för att se till att ingen 
rymde. Det är viktigt att informera 
vårdpersonal att istället använda 
permanent nattbelysning på. 

 Att undvika stark belysning vid 
läkarundersökningar ska försöka 
undvikas. 

Klädsel och symboler hos personal  Rädsla och oro 

 Minskad tilltro 

 En religiös ikon i form av ett 
smycke, högklackade skor, vissa 
färger etc. kan trigga responser hos 
målgruppen. Om detta skulle ske 
kan det vara nödvändigt att ta av 
sig smycket eller tänka på sin 
utstyrsel till nästa möte för att en 
förtroendefull relation ska kunna 
utvecklas. 

Små utrymmen  Obehag och tillbakadragande 

 Rädsla 

 

 I ghetton och i lägren var det 
trångt, så var också de gömställen 
som vissa spenderade år i. I 
koncentrationsläger kunde minst 
sex personer få dela samma 
träsäng. Detta är speciellt viktigt att 
ha i åtanke när det kommer till 
boendealternativ och utrymme för 
privathet för de äldre som inte kan 
bo hemma längre. 

Att ta medicinsk historia  

 

 Oförmåga att samarbeta 

 Upprördhet eller nedstämdhet 

 En del överlevande kan mycket 
litet om sin familjs medicinska 
historia och en enkel fråga kan 
framkalla känsliga minnen . 

Att utföra medicinska procedurer  Misstänksamhet 

 Vägran 

 Rädsla 

 

 Många överlevande genomgick 
medicinska experiment utförda av 
”doktorer” och ”forskare” under 
kriget. 

Sprutor  Vägran  

 Rädsla  

 Många överlevande tatuerades utan 
bedövning med nummer för att 
identifieras. Det är därför viktigt att 
förklarar syftet med injektionen. 
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Armbands- och nummeridentifikation  Vägran att bära det  Dessa kan påminna om att bli 
avpersonifierad. Om detta skulle 
behövas i vården bör de göras 
mindre institutionsdesignade. 

Döden   Svårt att diskutera 

 Nedstämdhet 

 Okunskap 

 

 Många överlevande har lite 
erfarenhet av den naturliga död 
som följer efter en åldrandeprocess. 
Dessutom har de spenderat nästan 
hela sitt liv på att fokusera på 
överlevnad. 

 Att diskutera vård i livets slutskede 
kan vara en svår fråga och de 
överlevandes familjer bör vara med 
i denna diskussion.    

 

Åldrande, sjukdom och att inte må bra  Förnekelse 

 Försöka att dölja sina åkommor 

 De som var gamla och/eller sjuka i 
koncentrations- och dödsläger 
dödades.  

 En positiv och proaktiv attityd till 
välbefinnande och hälsa är viktig 
att upprätthålla i arbetet med denna 
målgrupp. 

Låsta dörrar, staket och taggtråd  Oro för att inte kunna komma ut 

 Misstänksamhet 

 Panik 

 Taggtråd, murar med mera 
omringade de överlevande under 
krigsåren. Idag kan ett restriktivt 
utrymme att röra sig på att 
upplevas obehagligt. I 
långtidsvården kan det vara bra att 
försöka undvika låsta dörrar och 
istället kanske använda 
larmalternativ såsom golvlarm eller 
armbandslarm.   

Musik av Wagner, samt annan musik   Rädsla  

 Obehag 

 

 Musik kan vara starka emotionella 
"triggers". Att ta reda på vilken 
musik som kan vara känslig för de 
äldre är viktigt. Även Jiddisch-
musik kan vara känsligt att spela då 
den kan påminna om de människor 
som en gång sjöng och spelade 
denna musik.   

                            Källor: Kellermann (2009); David (2003);  

Dessa exempel på potentiella triggers är som socialarbetare viktiga att känna till för att kunna informera 
vårdpersonal som kommer i kontakt med överlevande om vad som kan vara känsligt i vårdarbetet. Vad som kan 
vara svårt för en överlevande och trigga emotionella minnen samt eventuellt fysiska responser varierar från 
individ till individ. 
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Bilaga 9.2 Intervjuguide 

 

Etik 

Deltagarna skall vara fullt medvetna om syftet med forskningen. Innan varje intervju skall 

respondentens medgivande ha givits. Den information som framkommer genom intervjuer, 

observationer, dokument etc. kommer endast att användas i uppsatssyfte. Av 

konfidentialitetsskäl så kommer vissa delar av intervjuerna att anonymiseras. Respondenter 

och andra deltagande i studien får gärna ta del av den färdiga kandidatuppsatsen vid intresse. 

 

Forskningens syfte 

Syftet med denna studie är att genom det sociala arbetets perspektiv analysera och ge en 

sammanfattande bild av (1) det behov av support och insatser som de äldre som överlevde 

Förintelsen har idag samt (2) av det specifika sociala arbete som internationellt bedrivs med 

denna grupp. 

 

Inspelning av Intervjuer 

Om intervjuerna spelas in är syftet med detta att i efterhand kunna transkribera och koda dem. 

De inspelade intervjuerna kommer att sparas tills kandidatuppsatsen är godkänd om ej annat 

är överenskommet med respektive respondent. Respondenter får gärna ta del av inspelade 

såväl som transkriberade intervjuer. 
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30 oktober 2009 

 Kvalitativ semi-strukturerad intervju  

 Plats: Holocaust Survivors Centre & Shalvata, London  

 Respondent: specialist worker på Shalvata therapy centre 

 Intervjuare: Madeleine Blecher 

 

- Tidsram: ca 30 - 60 min   

- Hjälpmedel: block och penna 

- Uppsatsens syfte och mål presenteras i efterhand via e-post, samt hur intervjumaterialet 

kommer att behandlas. 

- Godkännes diktafon: diktafon ej medhavd vid intervjutillfället. 

 

Temafrågor:  

What is the Holocaust Survivors Centre and Shalvata therapy centre? 

 

What is the meaning of the two terms refugee and survivor? 

 

Tell me more about the activities at Holocaust Survivor Centre and the therapeutic services at 

Shalvata. 

 

Where do you get referrals from? 

 

Other information? 
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10 juni 2010 

 Kvalitativ semi-strukturerad intervju  

 Plats: Psykologiska institutionen, Lunds universitet 

 Respondent: Mikael Johansson, professor i psykologi vid Lunds universitet och 

minnesforskare 

 Intervjuare: Madeleine Blecher 

  

- Tidsram: ca 30 - 60 min                    

- Hjälpmedel: diktafon, block, penna 

- Uppsatsens syfte och mål presenteras samt hur intervjumaterialet kommer att behandlas. 

- Godkännes diktafon: ja 

  

Temafrågor:  

Vad innebär minnesforskning? 

 

Är det vanligt att äldre personer går tillbaka till trauman som de gått igenom i yngre dagar 

och mentalt återupplever dem? 

 

Försämras de psykiska försvarsmekanismer som skyddar mot de negativa affektiva 

komponenterna hos äldre?  

 

De emotionella komponenterna som ett traumatiskt minne för med sig, kan de lindras genom 

terapeutiska samtal? 

 

Hur påverkar demens minnet av traumatiska erfarenheter? 

 

Är depression vanligt hos äldre som varit med om extrema trauman tidigare i livet? 

 

Annat? 
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27 december 2010  

 Kvalitativ semi-strukturerad intervju 

 Plats: telefonintervju 

 Respondent: Anja Brans, socionom och sjuksköterska samt verksamhetschef på 

Föreningen Judiska Hemmet i Stockholm 

 Intervjuare: Madeleine Blecher 

- Tidsram: ca 30 - 60 min                    

- Hjälpmedel: telefon, diktafon, block, penna  

- Uppsatsens syfte och mål presenteras samt hur intervjumaterialet kommer att behandlas. 

- Godkännes diktafon: ja 

Temafrågor: 

Berätta lite om din roll som socionom och sjuksköterska och dina erfarenheter av arbete med 

överlevande. 

 

Finns det något som är viktigt att tänka på i det professionella mötet med äldre 

Förintelseöverlevande? 

 

Skiljer sig överlevandegruppen (samt arbetet med dem) på Judiska Hemmet från de andra 

äldre som inte har samma traumatiska bakgrund? 

 

Har ni särskilda insatser/supportverksamheter/metoder i ert arbete som är utformade för att 

möta överlevandegruppens behov? Jag läste bl.a. om dagverksamheten Terrassen på er 

hemsida. 

 

Märker ni av att vissa triggers i äldreboendemiljön kan framkalla traumatiska minnen hos de 

som bär på Förintelsetrauma? 

 

Märker du en annorlunda problematik hos de dementa som varit med om Förintelsen än hos 

de dementa som inte varit det? 

 

Annat?  


