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Abstract  

 

Studien fokuserar på åtta irakiska kvinnors upplevelser av Iran-Irak- och Gulfkriget under 

åren 1980–1991. Syftet är att belysa hur dessa kvinnor upplevde och hanterade krigets sociala 

förtryck, militäriska samhälle, ekonomiska kris och politiska våld under dessa år. Studiens 

inledning ger bakgrund om krigen i Irak. Därefter presenteras intervjuer med och skrifter av 

åtta kvinnor som genomlevde krigen. Deras berättelser analyseras med hjälp av trauma-

teorier, socialt stöd, kultursociologisk teori samt Salutogenas perspektiv (KASAM) och 

Coping (hanteringsstrategier). Resultaten belyser de hanteringsstrategier och de svårigheter 

som irakiska kvinnor utvecklade samt gick genom under krigen, 1980–1991. Dessa 

svårigheter gick ut på ekonomiska problem, våldtäkt, kulturella mönstren samt det sociala 

förtrycket.   

 

 

Nyckelord: Irakiska kvinnor, KASAM, Iran-Irakkriget, våldtäkt, socialt stöd, Coping, 

kvinnor i krig, Gulfkriget, irakiska kvinnor i krig.   
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1. Inledning och problemformulering 
 

         Många kvinnor i världen lever varje dag under ständiga konflikter såsom krig, folkmord, 

eller diktaturstyre. Därmed lever många kvinnor under omständigheter där mänskliga 

rättigheter och demokrati inte existerar. Kvinnor som exponeras för krig utsätts för både 

fysiska och mentala påfrestningar. De kan till exempel utsättas för tortyr, våld, hot, död, 

tvångsförflyttningar, ekonomisk utsatthet, separationer från anhöriga och olika typer av 

förluster. Irak är ett land som varit krigsdrabbat från 1980-talet och fram tills idag. Dessa krig 

har lett till att människor tvingas att fly men också genomlida svåra upplevelser utav 

konsekvenserna av krigen.1 Den tidigare historievetenskapliga forskning som gjorts kring krig 

har främst varit med ett feministiskt perspektiv, där det finns ett fokus på genussystem/ 

könsmaktsordningen och hur den kommer till uttryck i krigssituationer.  

       Med bakgrund till detta menar jag att det finns anledning att bidra med en studie som 

fokuserar på irakiska kvinnor som idag lever i Sverige och deras upplevelser och 

hanteringsstrategier av Irakkrigen mellan 1980–1991. Till Sverige har 140 800 irakier flytt 

från 1980-talet fram tills idag och att studera deras historiska upplevelser av trauman och 

hanteringsstrategier kan således vara relevant för att förstå våra medmänniskor i vårt samtida 

Sverige.2  

      Personligen finner jag mitt studieobjekt intressant för att jag själv immigrerat till Sverige 

från Irak tillsammans med mina föräldrar som bägge upplevt två av dessa krig, men jag anser 

det också intressant och relevant som ett historievetenskapligt bidrag med mitt fokus på 

individens upplevelser, hanteringsstrategier och en analys av detta ur ett psykologiskt 

perspektiv. 

       Jag har valt att avgränsa min undersökning till att studera åtta irakiska kvinnors 

erfarenheter samt en mans upplevelser gällande ekonomisk utsatthet, våld från ett militäriskt 

samhälle och socialt förtryck under Irakkrigen mot Iran och Kuwait. Frågeställningarna i 

                                                 
1Sjoberg, Laura, Gender, justice, and the wars in Iraq: a feminist reformulation of just war theory, Lexington 

Books, Lanham, Md, 2006, s, 3 - 5 
2 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkning-efter-

fodelseland-och-ursprungsland/ Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån,  21 mars 2018, lästes 31 

december 2018 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkning-efter-fodelseland-och-ursprungsland/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkning-efter-fodelseland-och-ursprungsland/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkning-efter-fodelseland-och-ursprungsland/
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studien besvaras utifrån nio intervjuer bestående av åtta kvinnor. Kvinnorna som blir 

intervjuade berättar om sina upplevelser av de svåra händelserna under krigen. Mannen 

berättar om sina erfarenheter av kvinnornas upplevelser och hur de hanterade svårigheter. 

Anledningen till att jag valde att intervjua en manlig informant är för att få ett manligt 

perspektiv på kvinnors situationer under krigen i Irak. Jag kommer med hjälp av teorierna 

Coping, kultursociologisk teori, KASAM, socialt stöd och traumateorierna tolka och 

analysera mitt empiriska material. Studien avser alltså att endast framhäva den kvinnliga 

erfarenheten samt hanteringen av krigssituationer i Irak och kan således till viss del anses ha 

en feministisk ansats.  

         

1.1 Syfte och frågeställningar   

     Syftet med studien är att redogöra för åtta irakiska kvinnors historiska berättelser om deras 

upplevelser och hanteringsstrategier av svåra situationer under Irakkrigen: ekonomisk kris, 

politiska våldet och socialt förtryck under krigen. Syftet är också att bana vägen för vidare 

forskning då det här är ett outforskat ämne trots sin relevans. Irakiska kvinnor upplever 

samma problem än idag och det finns många kvinnor i Sverige av irakiskt ursprung som är 

relevanta för forskningen och det är viktigt att få höra deras berättelser.  

Frågeställningar: 

Utifrån syftet med min uppsats har jag formulerat följande frågor: 

 Vilka händelser och svårigheter fick de åtta irakiska kvinnor uppleva under Irakkrigen 

mot Iran och Kuwait?  

 Vilka metoder och hanteringsstrategier använde kvinnorna för att försörja sina familjer 

och övervinna de svåra situationerna under 1980–1991? 

 

1.2 Avgränsning 1980–1991  

Att studera kvinnors situation under två krig är relativt stort och därför avgränsar jag 

mig till hur dessa irakiska kvinnor klarade av och upplevde fattigdomen, våld och det 

sociala förtrycket under krigen 1980–1991. 

2. Tidigare forskning 
 

        I detta kapitel beskrivs den tidigare forskningen för studien. Trots intensivt sökande så 

har bara få tidigare arbeten hittats kring ämnet. Därför kommer jag att förhålla mig till 

närliggande forskning som t.ex. Cynthia Enloes forskning om feministisk nyfikenhet på 
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kvinnors roll i krig. Studien kommer även att använda sig av tidigare forskning om hur 

kvinnor påverkas av krig och de våldtäkter som de utsätts för under krigens lopp. Forskningen 

som har använts har även berört relevansen till genusstrukturer och sociala rörelser.  

 

      Enloe, en feministisk författare, teoretiker och professor berättar hur irakiska kvinnor 

upplevde kriget när USA invaderade Irak. Enloes bok handlar om åtta kvinnor, fyra irakiska 

och fyra amerikanska kvinnor. Hon berättar om kvinnornas erfarenheter av Irakkriget och 

beskriver skillnader mellan dessa åtta kvinnor. Hon tar även upp liknande fall av krig och våld 

i olika länder såsom Frankrike och Tyskland. Första kapitlet handlar om kvinnan Nimos som 

ägde en skönhetssalong i en källare under sitt hus. En annan kvinna som Enloe berättar om 

var medlem i ett shiitiskt parti. Enloe beskriver hur männen i partiet behandlade kvinnan och 

hur de använde deras makt över henne genom att inte låta kvinnan delta i möten eller vara 

aktiv i olika politiska diskussioner. 3  

               Enloe uppmärksammar könsskillnaderna i kriget och beskriver hur man ser på 

äktenskap, kvinnors sexualitet, kvinnors tillgång till ett betalt arbete och utbildning.  

Hon menar att kvinnor förlorar arbete och status i krig på grund av medföljande ekonomiska 

problem och att det sociala förtrycket växer och begränsar deras frihet. Vidare förekommer 

kidnappning och våldtäkt under krig i större utsträckning, vilket ökar kvinnornas rädsla för att 

participera i samhället som likvärdiga medlemmar. 4  

            Enloe menar också att i och med krigens utveckling då fattigdomen ökar, så 

förvandlas kvinnornas levnadssätt, d.v.s. från produktivt arbetande kvinnor till hemmafruar 

som endast tar hand om sina barn, familjemedlemmar och män: ”Det är kvinnor som 

förväntas rengöra i hemmet, tvätta mattor, gardiner. En annan uppgift som förväntades av 

kvinnorna var att laga mat åt männen som skötte renhållningen av de egna trädgårdarna”.5  

        Nadja Al-Ali, författare som skriver om irakiska kvinnor under 1948 – nutid. Hennes 

arbete utgår från ett genusperspektiv och hon skrev boken Iraki Women. Boken handlar om 

kurdiska kvinnors upplevelser i Irak innan och under Husseins regim. Nadja gör en jämförelse 

mellan kurdiska kvinnors liv innan och under Husseins regim. Hon beskriver mycket om 

kvinnornas våld under Husseins förtryck och krig.6 

                                                 
3 Enloe, Cynthia H. 2010.  Nimo's war, Emma's war: making feminist sense of the Iraq War, University of 

California Press, Berkeley, Calif, s. 20-25 
4 Enloe, Cynthia H. 2010. Nimo's war, Emma's war: making feminist sense of the Iraq War, University of 

California Press, Berkeley, Calif, s. 30-35 
5 Enloe, Cynthia H. 2010. Nimo's war, Emma's war: making feminist sense of the Iraq War, University of 

California Press, Berkeley, Calif., s. 50-55 
6 Al-Ali, Nadje Sadig. 2007. Iraqi women: untold stories from 1948 to the present, Zed, London, s. 148-155 
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        Forskaren Lars Rönnmark skrev sin doktorsavhandling Fallna löv, om coping vid förlust 

av små barn år 1999. Denna avhandling belyser hur kvinnor hanterar kriser såsom förluster av 

sina barn, makar och anhöriga, och hur de handskas med förstörelse och traumatiska 

upplevelser. Rönnmark lägger fokus på kvinnor som mister sina spädbarn och hur de bemöter 

dess psykologiska följder. Trots att Fallande Löv baserades på kvinnor från Kroatien och 

Bosnien-Hercegovina som förlorade sina barn under kriget, så har forskningen en stark 

koppling till krigen i Irak då kvinnorna där fick uppleva samma situationer.7 

       Svenn-Åke Christianson svensk, professor i psykologi skrev en undersökning med titeln 

Traumatiska minnen 1996. Undersökningen handlar om hur kvinnor minns och berättar om 

sina traumatiska upplevelser som till exempel olyckor, katastrofer, krig och våldsbrott. 

Christianson hävdar att drabbade kvinnor dagligen minns traumatiska händelser och detta 

påverkar deras vardagliga liv. Därför känner sig många kvinnor begränsade i sitt handlande 

även i fortsättningen av sina liv.8  

        Forskaren Gunnar Aronssons undersökningar om människor som upplevt traumatiska 

händelser visar att dessa människor är i stort behov av strukturellt och emotionellt stöd. Enligt 

Aronsson (1987) är tillgängligheten till människor som är viktiga i ens liv kan påverka deras 

hälsa och trygghet. Kvinnorna håller med och hävdar att deras familjer, grannar och vänner 

alltid finns tillgängliga när det behövs. Detta ger dem en trygg känsla. 9  

          Jag tog också del av författaren Fruta Habtoms uppsats som handlar om vilka reaktioner 

eritreanska kvinnor hade på krigsupplevelser. Hon intervjuade sju eritreanska kvinnor som 

hade posttraumatiskt stressyndrom och led av ”påträngande minnen, flashback, överdriven 

vaksamhet, lättskrämdhet, mardrömmar, sömnsvårighet, koncentrationssvårighet, begränsade 

känslor, vredesutbrott, saknad framtid, fysiologiska reaktioner, undvikande av tankar kring 

kriget, sociala relationer och skuldkänslor”.10 

Alla dessa arbeten är relevanta till min studie då de kvinnorna jag intervjuade har upplevt 

ungefär samma svårigheter.  

 

 

                                                 
7 Rönnmark Lars, 1999. Fallna löv, om coping vid förlust av små barn, s. 45 
8Christianson, (SÅ). (1996). Traumatiska minnen. Borås: Centraltryckeri. ISBN s. 91–27 

9 Aronsson, G. (1987). Arbetspsykologi. Stress och kvalifikationsperspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 59 - 65 
10Habtom, F. (2006). Reaktioner på krigsupplevelser och hanteringsstrategier hos eritreanska kvinnor som aktivt 

har deltagit i krig,  
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3. Teorianknytning  
3.1  COPING 

         Coping betyder strategi och anpassning och är ett begrepp som beskriver hur individer 

hanterar hotfulla situationer. Coping-begreppet beskriver hur personen gör ständiga, ostadiga, 

kognitiva, och beteendemässiga ansträngningar för att klara yttre och inre anspråk som ställs 

mot hennes resurser. Det innebär följaktligen inte endast att sträva mot eller kämpa för något, 

utan även hur framgångsrikt man gör det. Copingstrategier är beteckning på de åtgärder som 

en människa använder för att hantera svåra situationer. De syftar till att förändra själva 

situationen, att förändra uppfattningen om situationen och kontrollera stressande känslor. 

Enligt Lazarus och Folkmans teori om Coping kan en människa tillämpa flera former av 

coping vid en och samma händelse. Coping förklaras av personens situation och befinnande 

samt hur personen granskar situationen11.  

         Enligt Lazarus och Folkmans teori om coping, kan en individ använda sig av flera och 

ibland motsägelsefulla former av coping vid en situation. Teorin om coping har vuxit fram 

sedan 1960-talet ur en kognitiv psykologi. Coping betraktades tidigare som uttryck för stabila 

egenskaper hos individer och upprepades oavsett personens svårigheter. Anledningen till att 

teorin om coping förändrades var att individer förändrade sin coping då situationen de befann 

sig i förändrades. Forskning om ekonomisk utsatthet har beskrivits hanteringsstrategier som 

aktiva och passiva sätt att hantera ekonomiska utsattheter på. I linje med denna uppdelning av 

aktiva strategier mot och passiv anpassning till ekonomisk utsatthet har coping delats upp i 

fyrdelar. Problemfokuserad coping, emotionell fokuserad coping, tankeinriktad och 

handlingsinriktad coping. 12 

      Problemfokuserad coping är en hanteringsmekanism som hjälper individen att hantera 

svåra situationer genom att identifiera orsaken till problemet på ett realistiskt sätt. 

Problemfokuserad coping innebär vanligtvis problemlösning, tidsstyrning och 

strategiutveckling. Den har riktat in sig på att individen till exempel kan söka socialt stöd, 

hitta tillgångar och aktiviteter för att hantera det specifika problemet.13 

      Emotionsfokuserad coping kallas också känslofokuserad Coping hjälper människan att 

lösa och hantera traumatiska händelser genom att undvika negativa känslomässiga tankar i 

samband med stress, ångest, depression och frustation. Denna sort av Coping är mycket 

                                                 
11 Rydén, Olof & Stenström, Ulf. (2008).  Hälsopsykologi: psykologiska perspektiv på hälsa och sjukdom, 

Bonnier Utbildning, Stockholm, s. 27 - 33 
12Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: 
Springer, s. 139 - 141 
13 Lazarus & Folkman 1984, s. 141 - 146 
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användbart när det gäller att hantera situationer som inte kan förändras och när individen 

behöver acceptera verkligheten. Exempel på detta är en död i familjen, förlust av studier, jobb 

eller hem.14  

                 Emotionsfokuserad coping kan vara både positiv och negativ. Ett exempel på 

positiv emotionsfokuserad är att be eller göra avslappnande aktiviteter, prata med nära eller 

lyssna på musik. Dessa löser inte problemet men kan hjälpa individen att må bättre. Exempel 

på negativ emotionsfokuserad Coping att vända sig bort från verkligheten, använda sig av 

droger eller inte äta tillräckligt med mat. Detta kan ge lättnad på kort sikt men kan skapa mer 

problem på långt sikt. 15 

      Via emotionsfokuserad coping förändrar personen sin inställning eller värdering inför en 

hotfull situation. En person som använder sig av emotionellt inriktad coping reducerar istället 

sin oro. Det kan göras genom att genomföra fysiska aktiviteter för att tänka på annat eller 

utföra olika aktiviteter för att minska känslorna av oro eller besvikelse. Tidigare forskning 

visar att emotionell coping ger en tillfällig lösning och lättnad från känslor såsom stress, 

spänning och ångest.16  

Intervjupersonernas berättelser hanteringar av ekonomisk utsatthet kommer inte bara 

analyseras utifrån problemfokuserad och emotionellt fokuserad coping utan i termer av 

tankeinriktad coping och handlingsinriktad coping.  

          Tankeinriktad coping, denna form av ekonomisk coping handlar om hur informanterna 

som utsattes för ekonomist utsatthet tänkte för att kunna leva. Den andra formen kallas 

handlingsinriktad coping, denna form beskriver individens sätt att aktivt agera för att hantera 

ekonomiska kriser. Handlingsinriktad coping beskriver informanternas sätt att aktivt ingripa 

för att klara av ekonomisk utsatthet. Dessa termer av coping har tidigare kategoriserats som 

problemfokuserad coping. 17  

 

3.2 Kultursociologisk teori  

Kultursociologisk teori har redovisats av forskarna Michael Thompsons och Aaron 

Wildavskys (1986). Denna teori handlar om olika sociala förutsättningar och människors 

annorlunda sätt att hantera fattigdom på.  

                                                 
14 Lazarus & Folkman 1984 s. 138-141 
15 Lazarus & Folkman 1984 s. 139 - 143 
16 Moran, G.S. (1984). Psychoanalytic treatment of diabetic children. Psychoanalytic study of 

the child, 39, s. 407- 447 
17 Lazarus & Folkman 1984 s. 143 - 45 
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De sociala förutsättningarna är olika beroende på människors sociala integration och hur 

formellt eller informellt reglerade deras sociala förutsättningar är. En del av informanternas 

berättelser kommer att utgå från denna teori vad gäller ekonomisk utsatthet.18 

 

3.3 Våldtäkts Coping  

Författaren Liz Kelly skrev Surviving sexual violence (1988). Boken innehåller två 

kapitel som är viktiga för studien. Kapitel sju handlar om hur man kan arbeta med kvinnans 

syn på sig själv som offer eller överlevare och hur en kvinna bör tänka angående sin situation 

under våldtäkten. Kelly beskriver kvinnans tänkande kring sin roll vad gäller våldtäkt, 

misshandel och incest. Vidare beskriver Kelly olika känslor som kan uppstå tillsammans med 

de olika kränkningarna. Enligt hennes slutsats frambringar de olika övergreppen likartade 

känslor hos de drabbade kvinnorna19.  

Kelly beskriver hur kvinnan tillämpar copingstrategier för att komma fram till någon 

form av behärskning över effekten som händelsen har på henne och för att skydda sig från 

kommande våld. Vidare menar Kelly att kvinnans Coping kan ske i faser. Först kommer 

kvinnan efter övergreppet försöka att glömma och tränga bort genom att ”klippa av” det som 

har hänt. Eftersom denna typ av Coping förhindrar andra strategier som hjälper kvinnan att 

leva vidare, så hävdar Kelly att den kan endast fungera på en kortsiktig plan. Detta på grund 

av att kvinnan ska kunna få krafter och prata om fallet.20  

Kelly berättar att en kvinna måste återuppta minnet av händelsen för att så småningom 

bli av med hotet som hon upplevde. Under en period kommer kvinnan att hantera och hitta på 

strategier samt engagera sig i kortsiktig coping. Som tillexempel att agera promiskuöst som en 

sexuell hämnd eller ett sätt att uttrycka sin ilska mot män.  

Kelly skriver att den utsatta kvinnan efter den första tidens ”glömmande” avgör 

kvinnans hälsa och hennes välmående i fortsättningen. När kvinnan blir bemött med 

missförståelse eller känner sig feldömd framför allmänheten är risken stor att kvinnan går 

tillbaka till sina tidigare praktiska attityder, som tillexempel att inte tala om det som har hänt.   

Ett mindre bra skydd kan vara svårt för kvinnan att utveckla bra copingstrategier och det kan 

istället leda till en destruktiv inställning till händelsen. Det är bra om kvinnan får yttre och 

                                                 
18 Thompson, M. & Wildavsky, A. (1986). A poverty of distinction. Policy Sciences, 

 163–167 
19Kelly, Liz, Surviving sexual violence, Polity, Cambridge, 1988 s, 124 - 126 
20 Kelly, Liz, Surviving sexual violence, s. 124 - 126 



  12 

 

inre resurser som tillexempel nätverksstöd och inte intoleranta attityder. Detta är en god 

förutsättning för att kvinnorna ska klara av att hantera sina situationer.21  

 

3.4  KASAM (Känsla av sammanhang) 

        En person som hanterar stressiga situationer mer tillfredställande utgår från KASAM 

vilket innebär känslan av sammanhang. KASAM grundar sig på tre faktorer som kallas för 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. En person som hamnar i en hög grad av 

meningsfullhet uppfattar livet med en mening och betydelse, vilket gör att problem som 

uppstår inte blir lika svåra att bemästra. En hög grad av hanterbarhet betyder att människan 

möter svåra situationer i sitt liv mer tillfredställande eftersom utmaningar inte upplevs som 

besvärande. Den sista faktorn är begriplighet som hjälper en individ att uppleva oväntade 

situationer som mer begripliga, personen tror att den kan kontrollera situationen.22 

         Fiorentino & Pomazal (1998) menar i sin studie att en människa som har en stark känsla 

av sammanhang, dvs. KASAM, kan hantera svåra situationer och stress på ett mer positivt 

sätt. Detta då tålamodet mot stressfyllda situationer är större och ses av den anledningen som 

mindre prövande och istället som utmaningar. Anledningen är att människan kan använda alla 

sina resurser, lärdomar, sätt att förhålla sig till svårigheter och socialt stöd på ett mycket 

trovärdigt sätt. Från att ha en stark känsla av sammanhang tolkar man världen som begriplig, 

hanterbar och meningsfull vilket understödjer valet av resurser och beteende inför olika 

stressfyllda och hotfulla situationer.23 

          På det sättet kan en människa med en stark känsla av sammanhang på ett mer positivt 

sätt hantera svåra situationer. Människan tror på sina egna erfarenheter att lösa situationer på 

ett lyckligt sätt, som då inte leder till stressiga situationer. På det sättet är personens mått av 

KASAM knutet till dess copingstrategier, det innebär att människan väljer givande strategier 

för att hantera svåra situationer och påfrestningar i livet.24 

 

3.5 Trauma 

            Ordet trauma är grekiskt som betyder ”sår” och det kan användas vid både psykiska 

och fysiska skador. Trauma kan drabba en person som utsätts för en eller flera oväntade 

incidenter som kan tolkas som imponerande. Den drabbade har svårt att kontrollera denna 

                                                 
21 Kelly, Liz, Surviving sexual violence, 124 - 126 
22 Antonovsky Aaron, Hälsans mysterium. 2:a utgåvan 2005. Natur och Kultur. Sid. 163 - 167 
23 Antonovsky Aaron, Hälsans mysterium, Sid. 163 - 167 
24 Antonovsky Aaron, Hälsans mysterium. 2:a utgåvan (2005). Natur och Kultur. S. 46  
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händelse. Människan uppfattar det som livshotande då det förekommer både inre och yttre 

hot. Människans resurser räcker inte för att behandla situationen.  

        Enligt Dyregrov finns det två typer av trauma. Typ 1 trauma som består av enstaka 

händelser såsom olyckor, ett plötsligt dödsfall, eller katastrofer. Typ 2 trauma uppstår när 

individen genomlever en serie traumatiska händelser såsom krig, sexuella övergrepp eller 

misshandel.  I detta sammanhang finns begreppet kumulativt trauma som betyder stegrande 

eller upprepande traumatiska händelser. 25 

 

3.6 Socialt stöd  

        Socialt stöd är viktigt i människans liv och kan fungera i positiv eller negativ beroende 

på levnads- och arbetsvillkor samt psykologiska och fysiologiska stressreaktioner. Socialt stöd 

delas i olika kategorien. Den första kategorin är det informella stödet såsom familj, vänner 

eller grannar. Det andra kategorin kallas formella stödet såsom professionella grupper som 

arbetar med olika slags service. 26 

         Professorerna Aronsson och Ryden, menar att socialt stöd består av personliga kontakter 

vars hjälp att bevara sin sociala identitet och få emotionellt och materiellt stöd, tjänster och 

nya sociala kontakter. De menar också att socialt stöd består av två aspekter, den strukturella 

och den funktionella. Den strukturella aspekten består av individens sociala nätverk som kan 

uttrycka sig i täthet, varaktighet och intensitet. Den funktionella aspekten bygger på hur stark 

förhållande människor har till varandra, på vilket sätt man kontaktar varandra och hur lätt det 

är att nå varandra. En individ som känner att den tillhör en grupp såsom vänner, familj eller 

grannar ger individen styrka att klara av svåra händelser i livet. 27 

      Enligt författaren Herman (1998) är socialt stöd livsviktigt för en person som upplever ett 

trauma. Han menar också att den traumatiserade personen är mycket sårbar och har inget 

förtroende för andra människor. Människan som upplever ett trauma söker det emotionella 

stödet först och främst hos familjen, partnern eller nära vänner. Människor som är utsatta för 

traumatiska händelser kan vara rädda, ensamma och isolerade.28 

 

                                                 
25 Dyregrov, A. (1997). Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur. S. 9 - 11 
26 Aronsson, G. (1987) Arbetspsykologi. Stress och kvalifikationsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. S,155 - 

160 
27 Rydén, O. & Stenström, U. (2000). Hälsopsykologi. Falköping: Bonniers. S, 166 - 170 
28Herman, Judith Lewis, Trauma och tillfrisknande: [om följderna av incest, våldtäkt, krig och tortyr och 

behandlingen av dessa trauma], Psykoterapihuset, Göteborg, 1998. S, 57 - 62 
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4. Källor och källkritik 
 

Studiens källor är en memoar och nio intervjuer av arabisktalande personer från olika 

städer i Irak och som kom till Sverige år 2003 när USA kom in i Irak.   

Memoaren jag använder mig är av Shirin Nassir, Sanna bilder av sanningen, irakiska kvinnan 

under diktaturens regim (1992). Namnen på intervjupersonerna är fiktiva därför att 

intervjupersonerna bad om att få vara anonyma. De är: Samira 56 år gammal, kommer från 

Bagdad och arbetar som personlig assistent i Sverige. Hon valde att dölja sitt namn för sin 

säkerhet för att ingen skulle känna hennes berättelse. Aber är 55 år gammal, kommer från 

Mosel och arbetar som sekreterare i Stockholm. Hon valde att inte uppge sitt namn i studien 

men kände att det var viktigt att berätta sin historia om vad hon upplevt under Irakkrigen 

motIran och Kuwait.  

      Khalida är 53 år gammal och kommer från staden Najaf. Hon är idag arbetssökande och 

ville vara anonym av rädsla för hur hennes familj skulle reagera. 

Sarah kommer från Kadymia och är 56 år gammal. Hon bor i Stockholm och har sitt arbete 

inom hemtjänst. Nadja kommer från Basra, en stor stad i Irak. Hon är 60 år och 

arbetssökande. Nadja ville vara anonym av säkerhetsskäl.  

          Khadija 62 år, kommer från staden Karbala och flyttade till Sverige när USA kom in i 

Irak 2003. Khadija bad om att vara anonym på grund av privata skäl.  

Ali kommer från Bagdad och är 57 år gammal. Han arbetade som advokat i Irak men flyttade 

till Sverige och är idag arbetssökande. 

         Sabihe är 58 år gammal och är arbetssökande i Sverige. Hon kommer från Staden 

Karbala och har varit hemmafru i hemlandet. Hon valde att vara anonym därför att hon var 

rädd att omgivningen skulle få höra hennes historia. 

      Meiade växte upp i Bagdad och är nu 59 år gammal. Hon driver eget företag inom 

skönhet. Meiade valde också att vara anonym.  

Informanterna levde i Irak under 1979 fram till 2000–2003, då USA anföll Irak. De kom 

till Sverige som flyktingar av olika anledningar och några förföljdes av Hussein. Andra 

informanter förflyttade när USA anföll Irak. Informanterna har levt i Sverige mellan 10–19 år 

och har minnesbilder som är relativt bra, men de kan också ha glömt vissa händelser, eller 

berättar saker som de inbillar sig. Därför kan det vara svårt att förlita sig på en intervju. Jag 

har använt mig av samma frågeställningar till samtliga respondenter för att kunna jämföra 

deras svar i fråga om vissa tider eller händelser. 
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4.1 Urval 

Jag använder mig av snöbollsurval eller kedjaurval. Denna typ av urval innebär att de 

valda informanterna används för att få kontakt med andra personer. 29 

Det var svårt för mig i början att hitta personer för att intervjua. Jag frågade därför min familj 

ifall de hade kontakt med personer som har upplevt kriget och ville ställa upp och berätta om 

sin historia.  

          Min mor rekommenderade en av sina vänner som var mycket påverkad av kriget och 

ville gärna berätta om svårigheterna som hon upplevde.  

Vidare rekommenderade min mors vän ytterligare två av sina vänner som skulle ställa upp 

och berätta om sina upplevelser och hur de hanterade svårigheterna.  

På det sättet kunde jag få ihop tio stycken. Vissa tilltänkta informanter föll bort eftersom jag 

inte kunde nå dem på telefon när det var dags för intervju. Professor Nawar skulle ha varit 

särskilt informativ just eftersom han hade en sådan viktig insyn i många av sina kvinnliga 

studenters liv. De anförtrodde sig i honom och berättade ofta om sitt liv och var dem gick 

igenom under krigstiden.  

          Memoaren om Nesrin Shahin, Sanna bilder av sanningen, irakiska kvinnan under 

diktaturens regim, på arabiska, 1992, 

 är skriven av en irakisk kvinna vid namn Shirin Nassir, som var dotter till en känd irakisk 

imam.I memoaren skriver Nassir om hur hon klarade av fattigdomen under den ekonomiska 

sanktionen. Memoaren publicerades 1992 är på 57 sidor och är skriven på arabiska. Jag fick 

memoaren från Irak av en bekant. Memoaren såldes inte i Irak eftersom det var förbjudet att 

sälja memoarer eller böcker som beskriver svåra upplevelser eller talade illa om Husseins 

politik.  

 

5. Metod  
5.1 Ostrukturerad intervju 

   Den ostrukturerade intervjun har sedan länge talades för inom arbetslivet då den 

utmärkas av att följa den väg som låter intressant under intervjuns gång. Genom detta kan det 

uppstå bredare kunskap om den intervjuade.30 

 Med hjälp av en skicklig intervjuare kan ostrukturerade intervjuer ge mycket viktiga 

informationer. Analysen som ger ett resultat kan ta väldigt långt tid att få fram. En vanlig 

                                                 
29 Bryman, Alan, (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, TPB, Johanneshov,  
30http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:239024/FULLTEXT01.pdf, Karin Adolfsson, 2008. 

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:239024/FULLTEXT01.pdf
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diskussion som handlar om ett visst ämne kan vara intressant och kan även ge goda inblickar 

inom ett visst problemområde.31 

            I en helt ostrukturerad intervju använder intervjuaren sig av förberedande intervjuer 

(pilotintervjuer) när en intervjuare vill veta vilka områden eller ämnen som är viktiga och hur 

en intervjuare ska få respondenten att prata om det som gäller dessa områden.  

           Judith Bell beskriver i boken Introduktion till forskningsmetodik att det är av stor 

betydelse en intervjuare lämnar en viss frihet för informanten att prata om det som är viktigt 

för honom eller henne. Intervjuaren använder inget frågeformulär och ingen checklista, men 

han/hon har en viss struktur genom att de väljer ut olika ämnen som ska täckas under 

intervjun. Intervjuaren frågar några frågor och lämnar också plats för informanten att prata 

och berätta kring frågorna och de tankar som väcks.32  

         Annika Lantz beskriver i boken Intervjumetodik att undersökningar som består av 

ostrukturerade intervjun görs för att det ska vara möjligt att med kvalitativa analyser bidra 

med nya kunskaper och erfarenheter.33 Vidare belyser Lantz att av den öppna intervjun är det 

möjligt att förstå en persons föreställningar och upplevelser av denne betydelsefulla kvaliteter. 

Det är den som svarar, definierar och avgränsar fenomenet.34 

         Intervjuaren gör under intervjun med ostrukturerade frågor mer eller minde omedvetet 

ett selektivt urval. Utfrågaren kan fritt följa de trådar som intresserar honom eller som han 

genom påverkan av de utfrågade kommer in på. För att undvika att man då missar målet måste 

man som forskare noggrant tänka genom vad intervjun skall tjäna till och vilka frågor man 

måste ställa, även om man inte är bunden till vissa formuleringar35 

 

5.2 Oral history/ muntlig historia 

Oral history eller muntlig historia användes sedan 1960 som ett medel för att skapa 

källor och undersöka olika gruppers förutsättningar i samhället och historien.  

Malin Thor menar att uttrycket ”muntlig historia” rymmer mer än en metod och fler än en 

metod. ”Muntlig historia” kan definieras som ett forskningsfält. Inom detta fält används flera 

olika metoder för att samla in muntliga källor som därefter undersöks. Den muntliga historien 

kännetecknas också av sin tvärvetenskapliga karaktär.36 

                                                 
31 Bell, Judith, (2006).  Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, s. 161 
32Judith Bell, Forskningsmetodikens grunder, introduktion, s. 161–163 
33 Annika Lantz s. 46 
34Annika Lantz s. 44 
35Annika Lantz s. 45  
36Hansson, Lars & Thor, Malin (2006).  Muntlig historia, Studentlitteratur, Lund s. 16 
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           Thor belyser vidare att i ett internationellt perspektiv finns det forskare som definierar 

sig själva som ”muntliga historiker” och att muntlig historia har utvecklats till ett 

tvärvetenskapligt forskningsfält, ett område där det har skapat föreningar, vetenskapliga 

tidskrifter och konferenser. Denna tvärvetenskapliga karaktär kan bero på att muntliga 

historiker arbetar med modern- eller samtidshistoria, tidsavsnitt som ofta studeras av fler 

forskningsdiscipliner än äldre historia.37 

       I USA ansåg att Allan Nevins vara Oral history’s fader. Nevins ansåg dock att oral 

history uppstått som forskningsinriktning även utan hans medverkan. I USA tillhörde Allan 

Nevins och Lous Starr dem som kallades för den första generationen av ”oral history” -

forskare. Nevins hävdade att syftet med oral history var att samla in viktiga minnen från 

individer för att dessa minnen skulle användas i framtida forskning och användas som en källa 

till muntligt grundade biografer. På detta sätt skulle historien växa fram vid ett senare tillfälle. 

Den muntliga historien gav historikerna en möjlighet att kunna skapa dokument när sådana 

inte fanns och därmed rädda samt skriva ner en gömd och glömd historia. Den gav också 

möjlighet att på ett mer grundligt sätt förstå de studerade människornas livssituation och 

historia.38 

 

5.3 Kvinnor och muntlig historia 

Muntlig historia och kvinnohistoria har haft en lång relation. Kvinnor hade historiskt 

inte haft del i skrivandet eller forskningen i historien. Det var bara män som skrev gamla 

populära böcker. Det var endast män som forskade och skrev vetenskapliga undersökningar. 

Vad gjorde kvinnor för att göra sin historia synliga? Jo de använde sig av intervjuer. Kvinnor 

började intervjua varandra, de började även intervjua män för att sedan göra denna 

intervjuprocess till en undersökning av ett specifikt ämne.  

Även om alla kvinnors muntliga historia inte bedrivs av feminister så har feministisk teori 

utgjort ett viktigt bidrag på det sättet många muntliga historiker utformade sina studier i deras 

forskning ingick att analysera de återberättande minnena som de samlade in.39 

 

 

 

 

 

                                                 
37Muntlig historia, Thor, Malin s. 17 
38Muntlig historia, Thor, Malin s. 17 
39Thor, Malin, Muntlig historia, s.18 
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5.4  Hur använder forskare intervjun 

  Forskaren får inte komma jäktad eller nervös till intervjun. Sådant smittar lätt av sig 

och kan påverka resultatet. Informanten blir själv nervös, vågar inte ge fullödiga svar och tror 

att det gäller att göra svaren så korta som möjligt. Forskaren bör komma utvilad och väl 

förbered inte planera in något annat viktigt arbete timmen närmast efter intervjun. 

             Intervjun skall inledas med en kortfattad presentation av dig själv, av projektet och 

hur intervjumaterialet kan komma att användas. För att få informanten att öppna sig och få 

henne att våga säga allt hon vet, så kan du försäkra henne att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Det innebär att hennes namn inte kommer att lämnas ut utan henne samtycke 

och att anonymiteten garanteras. Det skall i den slutgiltiga skriftliga redogörelsen inte gå att 

identifiera respondenten, eller om hennes namn finns nämnd exempelvis i källförteckning, 

med säkerhet går att fastställa vad hon sagt.40 

 

5.5 Fallgropar med intervjuer 

 I boken Intervjumetodik (2013) beskriver Annika Lantz några fallgropar med intervjuer och 

hur de uppstår vid en intervju. Intervjuaren söker efter informantens uppfattningar eller 

upplevelser. När intervjutiden kommer måste intervjuaren vara klar med att samla in sina 

frågeställningar och sitt material för att sedan påbörja undersökningen. Det betyder att 

informanten ska ha chans att uttrycka sina tankar och att intervjupersonen kommer överens 

med informanten om vad som hade sagts under intervjun. Lantz beskriver att det vanligaste 

felet med intervjuer är att intervjuaren försöker bekräfta sin tankemodell och därmed belyser 

sin egen mening.41 

     Ett exempel som författaren Åse Wettergren beskriver är att intervjuaren bestämmer hur 

personen ska vara genom intervjufrågor som ställs under intervjun. Att vi sätter informanten 

som ett offer i det här fallet.42 Hon berättar om begreppet ”self-delusin” som innebär att 

intervjuaren tror att de är fria från bias (någon ger felaktiga resultat med flit eller systematiskt) 

vilket kan innebära ett regelmässigt fel i insamlandet och tolkningen av data. Vissa former av 

bias kan bero på medvetet fusk hos forskaren.43  

 

 

                                                 
40Forskningsmetodik, Judith Bell s.170 
41 Lantz, Annika, (2007). Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund, s. 16 
42 Åse Wettergren, Christofer Edling och Jens Rydegren, sociologi inom litteratur, Arkiv förlag, s. 49–58 
43Lantz, Annika, (2007) Intervjumetodik, 2, Studentlitteratur, Lund, s. 16 
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5.6 Problem och utmaningar med intervjuer  

        Det är ett stort och vanligt problem med intervjun när intervjuaren inom den mer öppna 

intervjuformen hör vad informanten säger, men bedömer eller tolkar det mot bakgrund av sina 

egna sammanhang och inte informantens. Intervjuaren skriver sin egen mening om vad 

informantens svar innebär. Intervjuaren lyssnar på det den vill höra och är medveten om vad 

informanten menar, utan att ha undersökt och utforskat hur personen tänker eller prövat 

alternativa förklaringar till det man själv tror. Lantz hävdar att detta problem kan vara 

utmanande då det kan medföra en grundläggande skada på intervjuns trovärdighet som en 

metod för att samla in trovärdigt material.44  

      Det finns också andra problem med intervjuer, bl.a. det faktum att de tar ganska lång tid i 

anspråk. Därför har man under ett kortare projekt inte utrymme för mer än ett fåtal intervjuer. 

Det handlar om en mycket subjektiv teknik, och därför är risken för skevheter stor. Det kan 

även visa sig svårt att analysera de svar man får, och formuleringen av frågorna tar lika 

mycket tid i anspråk som när man ska utforma en enkät.45 

Andra problem med intervjuer inträffar när intervjun sker på ett annat språk än språket som 

studiet skrivs med. Det kan t.ex. innebära att det kan vara svårt att översätta till det 

akademiska språket, eller att utryck och begrepp kan få en annan betydelse trots en noggrann 

översättning. Därför så har detta arbete tagit extra tid att transkribera och översätta 

intervjuerna. 

 

5.7 Metoddiskussion  

        Studiens frågeställningar har i stor grad blivit besvarad. Jag har fått ett utförligt 

intervjumaterial om personernas erfarenhet av krigen som inträffade år 1980 – 1991.   

Jag har tagit del av informanternas hanteringar av svårigheter och hur de påverkades av dem.   

Undersökningen bygger på nio intervjuer och kan därför inte generaliseras till större grupper, 

men intentionen var att få bättre förståelse för hur några kvinnor upplever svåra och 

traumatiska situationer i krig.  

       Jag anser att en styrka med min studie är att genomföra en kvalitativ intervjustudie som 

enligt författaren Kvale (1997), är att föredra när en djupkunskap om människornas livsvärld 

eftersträvas. Att en semistrukturerad intervju valdes är också studiens styrka, eftersom 

intervjupersonerna kunde tala fritt om sina upplevelser. Detta kan leda till att informanterna 

                                                 
44  Intervjumetodik, Annika Lantz s. 17 
45 Intervjumetodik, Annika Lantz s. 19 
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berättar fritt om sina upplevelser än att fråga slutna frågor. Samtliga informanter uttryckte att 

de har mycket lättare att tala om krigsupplevelserna med någon som förstår deras kultur och 

som har likadana erfarenheter.  

        Kvalitativ forskning kan ge utvägar att förstå individens erfarenhet. Det är intressant och 

givande att skaffa empiriskt material från individers upplevelser, hanteringar och erfarenheter. 

Samtliga respondenter hade egna unika upplevelser. Många människor skulle få mer 

möjlighet att ta till sig av dessa upplevelser genom människornas berättelser.  

Detta kan tillbringa igenkännande som gör det möjligt att förstå och få kunskap genom deras 

erfarenheter. Det är mycket viktigt att lyfta dessa berättelser i samtida Sverige då många delar 

liknande erfarenheter.  

 

5.8 Problematiken med urvalen  

En av problematiken med intervjumetoden är att informanten inte kan minnas exakt vad 

som hade hänt under en viss period, särskilt när det har gått många år sedan det inträffade. 

Därför kan det vara svårt att veta ifall allt som en respondent berättar är trovärdigt eller 

fullständigt. I vissa fall kan informanten ha glömt vissa händelser men som sedan kan 

kommas ihåg under samtalet. Under mina intervjuer var det två respondenter som inte kunde 

minnas en del handlingar som skedde under krigstiden. Med tanke på ovanstående är det 

enligt min mening relevant att ha flera respondenter för att helt enkelt kunna bedöma 

sanningshalten i berättelserna. Informanterna kom jag i kontakt med via mina föräldrar 

eftersom det var svårt att få tag på personer som ville dela med sig av sina upplevelser från 

krigstiden.  

       En annan anledning till att mina föräldrar var närvarande under intervjun är mer kopplad 

till vår kultur och handlar om ömsesidiga respektvänner emellan. Det vill säga att vännerna 

inte skulle berätta sin historia endast för mig. Att mina föräldrar medverkade under 

intervjuerna kan medföra både för-och nackdelar för arbetet. Fördelen med att föräldrarna är 

närvarande upplevde jag att man får en mer avslappnad miljö samt att diskussioner kunde 

uppstå under intervjuerna. På så sätt stärktes realiteten i intervjuerna då båda parterna hade 

varit en del av det irakiska samhället under krigen samt delat med sig av upplevelser de varit 

med om vilket ledde till att ny användbar information ständigt förekom under diskussionerna.  

          En nackdel som kunde uppstå var att andra närvarande under intervjuerna kunde 

påverka informanternas svar, och på så sätt vägleda informanterna i den riktning de själva 

upplevde som den rätta i informanternas svar. En annan nackdel som kan inträffa är att en 
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diskussion mellan informanterna och andra närvarande kunde vilseleda från den huvudsakliga 

frågan och göra det svårare att hålla sig till de frågeställningar och avgränsningar jag hade valt 

att grunda arbetet på. 

 

5.9 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna började med att jag presenterade mig som student, vad jag studerade och 

varför jag ville intervjua dem. Sedan berättade jag för informanten om att samtalet kommer att 

spelas in och därefter transkriberas. Efter den korta informationen från mig gick vi in på de 

första frågorna som ställdes till informanterna.  

Frågorna är följande:  

Vad är ditt namn? 

 I vilken stad bodde du, i Irak?  

När flyttade du till Sverige?  

Vad har du för sysselsättning idag?  

Vad arbetade du med i Irak och hur gamla var ni?  

      Efter dessa frågor gick jag in på undersökningsfrågorna då jag lät informanterna berätta 

öppet om deras upplevelser och problem under krigstiden i Irak.  

Jag har använt mig av mobilinspelning för att dokumentera mina intervjuer, sedan har jag 

transkriberat och översätt intervjuerna. Därefter började jag med att skriva ner empirin som 

består av mina kommentarer och informanternas svar till studien. Sedan började jag med att 

skriva uppsatsen.  

            Jag har genomfört nio intervjuer åtta kvinnor och en man. Den första intervjun 

genomfördes med Samira hemma hos mig i vardagsrummet. Vi satt ensamma och stängde av 

tv:n för att vi inte skulle bli störda. I en intervju får informanten och intervjuaren inte sitta i en 

plats med högt ljud, detta leder till att intervjun blir störd. Intervjun tog ungefär 40 minuter 

och den genomfördes på arabiska eftersom hennes svenska språk inte var stark.46 

Intervjun med Ali utfördes i ett bibliotek tillsammans med sin kompis.  

         Först och främst genomförde jag intervjun med Ali tillsammans med Aber och min mor. 

Ali berättade om irakiska kvinnors rättigheter under krigstiderna och berättade även om hur 

kvinnorna drabbades av politiska våldet. Där efter intervjuade jag endast Aber för att hon ville 

berätta sin upplevelse ensam. Intervjun med Ali tog ungefär en timma och 30 minuter för att 

han berättade allt som handlade om irakiska kvinnor före och efter krigstiden. Han berättade 

                                                 
46Judith Bell, Forskningsmetodikens grunder, introduktion, s. 161–163 
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också en kort bakgrund om det irakiska samhället och om olika religiösa grupper som hade 

olika tankar kring hur man kan hantera giftermål under krig. Samtalet med Aber varades i 35 

minuter. Intervjun med Sarah utfördes i Sarahs vardagsrum. Jag började med att presentera 

studiens handling och jag berättade för henne att hennes samtal kommer att spelas in. 

Respondenten pratade fritt i 45 minuter men jag hoppade in med frågor som dök upp under 

intervjun. Khalida och Khadja intervjuades i en gård men intervjuerna utfördes inte samma 

dag. Jag talade först med Khalida och hon rekommenderade platsen. Både intervjuerna med 

Khalida och Khadja tog ungefär 40 till 45 minuter.  

Den sista intervjun genomfördes med Nadja. Hon intervjuades hemma i sitt vardagsrum, 

för att hon tyckte att platsen var utmärkt för en intervju som höll i 40 minuter. Under Nadjas 

intervju fick jag hoppa in i mitten av samtalet och ställde frågor som berörde hennes 

berättelse. Intervju med Meiade och Sabihe utfördes i ett bibliotek.  

 

6. Bakgrund  
 

    I denna del kommer jag att beskriva den historiska bakgrunden till Saddam Husseins vä 

till makt och hur jan var som diktatur, Iran-Irak-kriget. Sedan redogör jag för irakiska 

kvinnors situation under Irakkrigen mot Iran och Kuwait.  

6.1 Saddam Hussein som diktatur och vägen till makten 

 År 1969 utsågs Hussein som viceordförande för presidenten Al- Bakr och i mitten av  

    1970-talet drabbades Al-Bakr av sjukdom och familjetragedier, därför överlät han allt mer 

makt till Hussein. År 1977 hade Hussein tagit kontroll över regeringen, underrättelsetjänsten 

samt partikommittéerna samt blivit landets ledare.47 

Under 1978 startade Ahmed Hassan AL-Bakr konferenser med Syrien gällande en union 

mellan dessa två länder som handlade om att Syriens president Hafez Al-Assad skulle bli 

vicepresident i den nya alliansen och Al-Bakr presidenten. I juli 1979 skulle unionsfördraget 

öka i kraft som sedan gjorde att Hussein skulle förlora sin maktposition. Hussein placerade ut 

trogna män inom militär, stat och parti för att genomföra en statskupp, detta var under den 16 

juli 1979.48 

                                                 
47 Dawisha, Adeed, Iraq: A Political History from Independence to Occupation. s. 215 
48 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25363857, bbc news, 2014 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25363857
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       Al-Bakr bad att avgå från makten och då skulle Hussein efterträdde honom som Iraks 

president, ordförande för Revolutionära kommandorådet, irakiska Baathpartiets 

generalsekreterare samt överbefälhavare.49  

        Hussein var väldigt intresserad av historiska ledare som Salah Aldin, Nebukadnessar II 

och Josef Stalin. Husseins regeringstid bestod av ett brutalt förtryck och mord på eventuella 

motståndare, etniska och religiösa grupper som förväntades att kräva självständighet såsom 

kurder och shiiter. Husseins styre byggdes på hans egen sunnitiska klan från Tikrit och från 

hans vänner eller övriga grupper. 50 

 

6.2 Bakgrundsinformation: Kvinnors situation i Irak   

        Innan Saddam Hussein kom till makten hade de irakiska kvinnorna större sociala och 

juridiska rättigheter jämfört med majoriteten av kvinnor i mellanöstern. De fick också lagligt 

skydd mot våld på arbetsplatsen och sex månaders mammaledighet enligt lagen. Kvinnorna 

fick utbilda sig och kunde därmed bli vitala aktörer på arbetsmarknaden. De kunde påverka 

det irakiska samhällets utveckling då många kvinnor utbildade sig till lärare, sjuksköterskor, 

läkare, ingenjörer och andra statliga befattningar.  

Men det traditionella kulturmönstret och de sociala förhållandena stod ofta i vägen och var 

begränsande för majoriteten av kvinnor i valet av arbeten och arbetstider.51 

       År 1979 fick kvinnor rösträtt för att vinna deras tilltro till Baathpartiet, men de röstade 

alltid på den som deras män röstade på, de hade inte rätten att välja själva. Hussein stiftade 

extrema hårda lagar och regler mot kvinnor. Lagar som att en kvinna som hade en iranier som 

far eller mor skulle deporteras från landet och fråntas sin make, som skulle övertalas att skilja 

sig från henne.52 

6.1 Iran-irak-kriget 

       I september 1980 gick irakiska trupper över gränsen i Iran för att starta krig i. Hussein var 

orolig att den nya islamiska revolutionen av Ayatollah Al-Khomeini skulle påverka hans makt 

i Irak och att alla shiiter skulle stödja Irans nya revolution. Irak fick stöd från andra arabländer 

runt den persiska viken och även från delar av internationella opinionen. Detta berodde också 

på rädsla för att den iranska revolutionen skulle växa och sprida sig.53 

                                                 
49 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25363857, bbc news, 2014 
50http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Irak/Fordjupning/  säkerhetspolitik, 2014 
51 Akil, Alnaseri. Boktiteln på arabiska, transkriberad till romanska bokstäver. (Kvinnliga politiska rättigheter i 

de irakiska konstitutionerna), s. 4–6. 
52Sjoberg, Laura, Gender, justice, and the wars in Iraq, s.163  
53http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/filer/a_sidor/3/f2.html, faktasamling  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25363857
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Irak/Fordjupning/
http://www.faktasamlingcbrn.foi.se/filer/a_sidor/3/f2.html
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       Under 1983 började Irak använda sig av kemiska stridsmedel och detta var en viktig 

händelse i Iran-irak-kriget. I början av 1984 sände Iran ett 30-tal soldater, som var skadade av 

senapsgas, till olika europeiska och japanska sjukhus för att få vård. Sjukdomar spred sig 

väldigt snabbt, el och vatten var svårt att få tag i även i Irak54  

         Under Iran-irak-kriget började många av kvinnors rättigheter att försämras på grund av 

de irakiska religiösa extremisterna, kulturen och även staten. I de mest religiösa områdena 

fick kvinnorna begränsade arbeten på bestämda platser där det skulle finnas en bror, pappa 

eller kusin med på arbetsplatsen. Kvinnan var även tvungen att vara medlem i Baathpartiet 

och betala för medlemskapet annars kunde hon inte studera.55 

6.2 Gulfkriget 

Gulfkriget/Kuwaitkriget började 2 augusti 1990 när Irak invaderade Kuwait och lagt 

beslag på landets rikliga oljetillgångar. FN:s säkerhetsråd antog samma dag då kriget började 

ett beslut som fördömde Iraks handlande. Där krävde de ett omedelbart tillbakadragande och 

betecknade invasionen som ” ett brott mot internationell fred och säkerhet”, Det var det första 

beslutet av totalt 12 som godkändes hösten 1990 för att tvinga Irak att lämna Kuwait.56  

När Irak inte följde reglerna, satte USA in flernationella trupper i och med detta utbröt 

det ekonomiska krisen. Gulfkriget startade på grund av att Hussein ville ha delar det 

kuwaitiska området. Dessutom hade Irak lånat pengar av Kuwait under det tidigare kriget och 

ville att Kuwait skulle ta bort skulden. Eftersom Kuwait hade överskridit OPEC:s oljekvoter 

under krigsåren ville Irak ha kompensation från Kuwait för att Irak ansåg att detta skadat 

landets ekonomi. När Kuwait inte godkände Iraks krav, gick Irak till angrepp. 57 

Slaget var förlorat efter några månaders krigsföring och Irak drog sig ut Kuwait på 

grund av USA:s agerande och de kraven som ställdes mot Hussein. Hussein skrev under ett 

avtal om att inte använda några vapen och de förstörde alla biologiska och kemiska vapen 

under bevakning av FN:s vapeninspektörer.58 

     När de ekonomiska sanktionerna riktades mot Irak i början av 1991 ökade arbetslösheten 

och de första som förlorade sina jobb var kvinnorna. Barn och unga slutade med sina studier 

på grund av fattigdomen som bröt ut i Irak. USA tvingade Irak att inte sälja mediciner för att 

de trodde att irakier skulle använda medicinerna som vapen.Därför avled många barn av 

                                                 
54http://www.globalis.se/Konflikter/Irak, globalis, 2013 
55http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/wrd/iraq-women.htm, backgrounder, Iraqi women, 2003 
56http://www.socialist.nu/irak/konflikten_med_kuwait.html socialist.nu  
57http://www.socialist.nu/irak/konflikten_med_kuwait.html socailist.nu 
58Sjoberg, Laura, Gender, justice, and the wars in Iraq s,163 

http://www.globalis.se/Konflikter/Irak
http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/wrd/iraq-women.htm
http://www.socialist.nu/irak/konflikten_med_kuwait.html
http://www.socialist.nu/irak/konflikten_med_kuwait.html
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sjukdomar så som blodcancer och järnbrist. Kvinnor började prostituera sig för att få pengar 

till mat. Under ekonomisk kris utförde Hussein ett krav att staten har rätt till medborgarnas 

tillgångar för att tillbringa tillgångarna till vapen, mat eller utrustning till soldater och 

krigsutrustningar.59 

Hussein utförde ett beslut om att samla in alla medborgarnas värdesaker såsom 

guld, bilar, pengar och med mera. Detta var för att använda dessa saker till att 

köpa militärutrustning till kriget och till irakiska soldater.60 (Ali) 

           Irakiska kvinnor kämpade väldigt hårt för att hålla kvar familjen och för att försörja 

den. I många år av fattigdom har irakiska kvinnor kämpat för båda sina rättigheter och för att 

försörja sin familj. De stod också alltid vid sin manssida i svåra situationer.61 

I memoaren ”Sanna bilder av sanningen 1992” skriver Shirin Nassir att hon nödgades 

avsluta sina studier eftersom hon inte hade råd att betala skolans avgift. Vidare beskriver hon 

att de kunde vara utan bröd eller olja i tre till fyra dagar. Shirin beskrev hur hon stod ute på 

gatorna och tiggde pengar för att försörja sig under dagen. Hon berättade att hon började 

tappa sitt hår, tappa sina naglar och började gå ner i vikt väldigt kraftigt. Shirin berättar också 

att på grund av den ekonomiska krisen började många kvinnor sälja sina kroppar för att 

försörja sina barn och klara sig under månaden.62 

7. Analys 
 

I följande avsnitt presenterar och analyserar jag intervjumaterialet som består av 

informanternas berättelser från Irakkrigen mellan 1980–1992. Den första delen av resultatet 

består av citat gällande informanternas upplevelser av svåra situationer, våld och ekonomisk 

utsatthet under krigen. Detta följs av ett avsnitt med citat och analys av citat rörande 

respondenternas hanteringsstrategier.  

7.1 Svårigheter och våld under Irakkrigen  

Nedanstående citat handlar om informanternas berättelser om sociala begränsningar, 

förluster, sjukdomar, våld, fattigdom samt politiskt förtryck under krigen. Dessa citat kommer 

jag att knyta an till teorierna trauma, KASAM (salutogenes-perspektivet), socialt stöd och 

coping. 

                                                 
59

Sjoberg, Laura, Gender, justice, and the wars in Iraq s,163 - 168 
60 Intervju med Ali ( Intervjun utfördes på arabiska och översattes till svenska) 
61

http://arbetaren.se/artiklar/gemensam-sak-mot-iraks-kvinnor/ arbetaren.se, 2005 
62

Sherin Nassir Memoarer från ekonomisk sanktion 1992, s, 23. (Memoaren är översatt till romanska bokstäver).  

http://arbetaren.se/artiklar/gemensam-sak-mot-iraks-kvinnor/
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7.1.2 Traumatiska upplevelser av svåra situationer 

Informanterna Samira och Sara redogör nedan för sina erfarenheter av initiala reaktioner 

på när kriget utbröts. Citaten reflekterar kring informanternas personliga och omgivningens 

erfarenheter av misshandel, våldtäkt och förföljelse: 

Det var mycket oroligheter när Iran-Irakkriget bröt ut. Redan första veckan 

gjorde irakiska poliser husrannsakan och tvingade våra män genom att 

misshandla och våldta deras kvinnor och döttrar, eller fängsla. Efter att männen 

tvingades till krig, hörde vi ingenting om dem. Jag hade tanken att våra män 

aldrig skulle återvända igen. Poliserna misshandlade mig och jag tvingades att 

ge bort min son till kriget. Jag levde i rädsla och oro. Jag hade inte lust att göra 

någonting. Genom att krama om mina barn kunde jag minska oroligheten och 

rädslan.63  (Samira)  

Irakiska poliser attackerade vårt hus med våld och gjorde husrannsakan för att ta 

ifrån oss våra män med tvång till kriget. De tvingade oss att pussa Husseins 

bilder och tittade på våra pass och undersöka vad vi har för bakgrund. De 

misshandlade mig, mina systrar och min mor för att de insåg att min mor hade 

persisk bakgrund. Våra män tvingades att gå till kriget och vi kunde inte göra 

något av rädsla och orolighet.64 (Sara)  

Citaten kan förstås utifrån teorin om Trauma och mer specifikt enligt Dyregrov, Trauma typ 

265 Både Samira och Sara beskriver sexuella övergrepp och misshandel som är kopplat till att 

kriget bryter ut, vilket ger dem en känsla av uppgivenhet och en oförmåga att hantera 

situationen. Citaten kan också förstås utifrån Michel Per-Olof som hävdar att förlusten av 

barn eller maka/make påverkar individens hälsa negativt och kan hindra individen att utföra 

aktiviteter i livet. 66 Dessa respondenter har utsatts för olika hotfulla situationer och händelser 

efter att deras män och söner tvingats att delta i kriget. De har genomlidit tvång, repression, 

kränkning, hot och misshandel. Informanterna har utsatts för kumulativt trauma som innebär 

att människan utsätts för flera traumatiska händelser. Om en människa utsätts för kumulativt 

trauma så kan det bli svårare för denna individ att hantera situationer eller att återhämta sig. 67 

Nedan redogör Khadija om sina upplevelser:  

På grund av brist på vatten fick jag missfall. Jag hade också järnbrist då vi inte 

fick tillräckligt med näring. Ett av mina barn miste livet på grund av dålig luft 

                                                 
63Intervju med Samira (intervj0 utfördes på arabiska och översattes till svenska)  
64 Intervju med Sara (intervjun utfördes på arabiska och översattes till svenska) 
65 Dyregrov, A. (1997). Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur. S. 10 - 11 
66Michel, Per-Olof & Michel, Per-Olof, Psykotraumatologi, 2,[omarb. och utök.] uppl, Studentlitteratur, Lund, 

2010, s, 77 - 80 
67 Michel, Per-Olof & Michel, Per-Olof, 2010. Psykotraumatologi. Studentlitteratur, Lund, s, 74 - 81 
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och vatten. Vi drabbades av sjukdomar på grund av giftiga gaser och brist på el. 

Mitt barn uthärdade inte situationen och avled. Vi var tvungna att stanna hemma 

tills den giftiga gasen försvann. Jag levde under oro, rädsla och press. Det enda 

som gjorde mig stark och jag kände mig trygg med var min tro på Gud och mina 

vänners närhet.68 (Khadija) 

Khadijas beskrivning av sin rädsla och oro som en konsekvens av upplevelser av misshandel, 

förlust av barn samt dåliga hälsoförhållanden kan förstås utifrån teorin om trauma (trauma). 

Hon beskriver hennes tro på Gud som ett verktyg för att hantera den livssituation hon befann 

sig i. Hennes vänner var även viktiga resurser, dvs ett socialt stöd och gav henne en känsla av 

trygghet vilket gjorde att hon kände sig stark trotts omständigheterna. 69 

 Både hennes vänners och Guds betydelse kan kopplas till och förstås utifrån teorin om 

emotionellfokuserad coping där bådadera är någonting som inte löser Khadijas situation utan 

fungerar som ett emotionellt stöd i hennes svåra situation.70  

      Människor som upplevt traumatisk händelse är i behov av viktiga personer i livet då det 

kan påverka deras psykiska hälsa och trygghet menar Aronsson (1987) och i Khadijas fall är 

hennes vänner och Gud den tryggheten. 71 

Flera respondenter beskriver en ständig förföljelse av polisen: 

Jag, mina systrar och min mor hölls gisslan i en källare utanför vår hemstad av 

irakiska poliser. Bredvid källaren bodde en kvinna. Kvinnan hjälpte oss att fly 

under natten genom att lägga sömntabletter i polisens vatten. Vi flydde från 

område till område för att polisen inte skulle hitta oss. I två veckor letade vi 

efter en plats för att sova i lugn och ro. Det fanns ingen mat eller vatten. Jag 

kände levde under skräck. Vi fick hjälp av en familj som välkomnade oss i deras 

källare fram tills vi fick möjlighet att fly från landet med hjälp av familjen. 
72(Sarah) 

        Sara ger uttryck för en hopplös och besvärlig upplevelse dock hittade hon en stark 

formulering för att beskriva hennes strävan att leva vidare.  

        Nadja beskriver sin upplevelse av förföljelse från polisen nedan: 

Jag och min familj förföljdes av irakiska poliser därför att min man rymde från 

kriget. Han betraktades som förrädare och hot mot hela landetslagar (Husseins 

lagar). Min man rymde under natten tillsammans med sina vänner när soldaterna 

                                                 
68 Intervju med Khadija (intervjun utfördes på arabiska och översattes till svenska) 
69 Aronsson, G. (1987) Arbetspsykologi. Stress och kvalifikationsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. S,155 - 160 
70 Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: 
Springer, s. 139 - 141 
71 Aronsson, G. (1987) Arbetspsykologi. Stress och kvalifikationsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. S,155 - 160 
72 Intervju med Sara  
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var upptagna med kriget. Irakiska poliser letade efter oss genom att sprida våra 

bilder. De hade lovat att belöna den som hittar vår plats. Vi levde i oroligheter 

och skräck. Hela tiden tänkte vi på vårt liv och att finna en plats som kunde vara 

säker.73 (Nadja) 

         Sara och Nadja beskrev också hur grannarna reagerade, tog hänsyn och visade lojalitet 

till sin omgivning74 (socialt stöd). Detta genomsyrar samtliga informanternas berättelser. Både 

Nadja och Sara var närvarande i landet när kriget bröt ut och när de blev förföljda. Deras 

berättelser angående förföljelsen var på ungefär liknande sätt. Både två utsattes för en 

förlängd, intensiv flykt med familjen för att fly undan från irakiska poliser. 

7.1.3 Traumatiska upplevelser av våld 

Informanternas upplevelser är svåra personliga berättelser som är bevarade i deras minnen 

och svåra att glömma bort. Informanterna beskriver traumatiska upplevelserna trots att 

händelserna ägde rum för ungefär 34 år sedan. Berättelserna är väldigt känslomässiga för den 

som intervjuar.  

  Meiade, Sabihe, Aber och Samira berättar om hur våldshandlingar som har påverkat dem 

tills idag: 

Kl 12:00 var jag på väg hem från universitet då en svart bil förföljde mig hela 

vägen. Bilen körde efter mig och jag sprang allt vad jag hade men lyckades inte. 

De drog in mig i sin bil och började slå i ansiktet och underlivet med en hård 

sak. Jag tvingades se hela händelsen, både hur de misshandlade mig och hur jag 

blev våldtagen. Det rann blod överallt och mest från underlivet. Jag skrek för 

mitt liv, hade panik och var livrädd. Jag kände att livet tog slut, darrade och såg 

bara svart framför mig.75(Meiade) 

 

En irakisk polisbil intalade mig att min hjälp behövdes till en av polisens fru 

som skulle föda ett barn. Jag hade erfarenhet som barnmorska. När vi var 

framme till platsen var det ingen kvinna på plats endast fem män som hade 

betong, elsladdar och en gammal säng. De drog in mig i sängen och drog av mig 

kläderna och höll mina ögon öppna. Jag misshandlades grovt och våldtogs på ett 

förfärligt sätt. Jag hölls som fånge i ungefär två veckor tills jag blev utkastad på 

gatan. 76 (Sabihe)  

 

Vi hade seminarium en dag då två av mina klasskamrater skickades ut av 

skolans rektor att hämta en beställning. Kvinnan kom aldrig tillbaka varken till 

skolan eller hem. På grund av denna händelse och rädslan i mig kunde jag inte ta 

                                                 
73 Intervju med Nadja, (intervjun skedde på arabiska och översattes till svenska)  
74 Aronsson, G. (1987) Arbetspsykologi. Stress och kvalifikationsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. S,155 - 160 
75 Intervju med Meiade  
76 Intervju med Sabihe 
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mig till universitetet eller till och med gå någonstans. Jag var väldigt rädd att när 

som helst bli kidnappad eller våldtagen på väg till och från skolan. 77 (Aber)  

 

En svart bil med okända män körde efter mig hela vägen. En av männen började 

skrika åt mig ”Hora stanna” dialekten var inte irakisk. Jag började darra av 

rädsla. Paniken i mig gjorde att jag sprang utan att veta vart. 

Jag hann inte komma in till huset då en av männen tog tag i mig och började dra 

i mina kläder och riva på min kropp. Mina grannar såg mig och började kasta 

stenar på dessa män. Jag hade jättesvårt att vistas bland människor då de hade 

väldigt fel uppfattning av händelsen och pekade ut mig som en hora. 78(Samira) 

 

När en kvinna blir utsatt för en våldtäkt påverkar det henne som person, hur kvinnan fungerar 

i förhållande till andra människor och hur hon relaterar till samhället. Kvinnan som blivit 

utsatt för en våldtäkt kan uppleva en påfrestning. Denna påfrestning påverkar kvinnans sociala 

liv i framtiden.79 

        I Sabihes och Meiades utsagor finns tydliga kopplingar till trauma typ 2.80 Bådadera 

beskriver misshandel, våldtäckt och Sabihe beskriver något som jag vill förstå som kumulativt 

trauma då hon upplevt flera traumatiska händelser upprepade gånger under två veckors tid.  

         Informanternas rädsla i våldtäktsögonblicket och efter våldtäkten kan vara långvarig och 

skrämmande för de att prata om händelsen för någon familjemedlem eller släktingar. 

Informanternas undvikande av att prata om händelsen skulle också vara som 

försvarsmekanism eller en slags Coping. I Samiras fall blir våldtäkts copingen att hon väljer 

ett inte berätta eller förklara händelsen som ett övergrepp då hon är rädd för att händelsen ska 

misstolkas av hennes omgivning. Att tiga är ett vanligt sätt att hantera sådana traumatiska 

övergrepp i livet81 

         Aber tror själv att rädsla efter en våldtäkt är en normal reaktion och berättar hur rädslan 

kommer när hon känner att hon är rädd att vara ensam, hon avstår från att vistas ute själv och 

visar en reaktion på att vara extra försiktig för inte bli utsatt för våldtäkt. Kelly menar att 

kvinnans extra försiktighet beror på att kvinnan vet och övertygad att våldtäkten kan ske var 

som helst, när som helst och av vem som helst, och detta är en tydlig konsekvens i Abers fall .   

                                                 
77 Intervju med Aber  
78Intervju med Samira 
79Kelly, Liz, 1988. s,65 – 70 
80 Dyregrov, A. (1997). Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur. S. 9 - 11 
81 Kelly Liz, 124-126 
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Kelly skriver att kvinnan använder olika copingstrategier för att skapa någon struktur av 

kontroll över den påverkan som anfallet har på henne och för att försvara sig från mera våld 

och förolämpning. 82     

 

Meiade och Sabihe beskriver nedan konsekvenserna av deras erfarenheter av våld: 

 

Efter våldtäkten kunde jag inte gå hem igen, jag var rädd att grannar och 

släktingar skulle veta om händelsen. Jag kämpade hårt för att hålla det hemligt 

för omgivningen och glömma bort händelsen och försökte alltid vara vid min 

mor för att inte bli utsatt för en sådan situation igen. Det som gjorde mig stark 

var att min mor som stod vid min sida. Jag kunde bara lita på min henne. 83 

(Meiade)  

 

Det var svårt att prata om händelsen därför valde jag att hålla det hemligt och 

försökte hela tiden glömma bort incidenten. Jag var mycket rädd både från 

omgivningen och från att vistas ut. Jag försökte så småningom åter upphämta 

mig för att prata om situationen med en kvinna som arbetar med att hjälpa 

våldtagna kvinnor. 84(Sabihe)  

 

   Enlig Kelly sker den underkastades Coping i stadier. Till en början försöker kvinnan som 

blivit våldtagen tränga undan händelsen genom att glömma bort det och minska värdet på det 

som har hänt och både Meiade och Sabihe uttrycker detta. Att glömma kan vara en vanlig 

copingstrategier för våldtäcksoffret. Citaten kan sammantaget förklaras utifrån följande: ”We 

forget experiences in order to cope with an event that we do not understand, cannot name, or 

that places acute stress on our emotional resources.85 

 

        För att vidare förstå oss på att Meiades blir fäst hos sin mamma förklarar Herman (1998) 

att stöd från omgivningen kan dämpa den negativa effekten av traumat. Det emotionella 

stödet sökes i första hand hos familjen eller närstående vilket vi ser hos Meiada. I Sabihes fall 

kan vi se en copingstategi med tystnad kring händelsen som sedan övergår till ett sökande 

efter socialt stöd hos en professionell.86 

 

 

                                                 
82Kelly, Liz, 1988. Surviving sexual violence, Polity, Cambridge, s, 65 – 70,  
83Intervju med Meiade  
84Intervju med Sabihe  
85Kelly, Liz, 1988. s, 120 - 124 
86 Herman, Judith Lewis, Trauma och tillfrisknande: [om följderna av incest, våldtäkt, krig och tortyr och 

behandlingen av dessa trauma], Psykoterapihuset, Göteborg, 1998. S, 57 - 62 
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7.1.4 Ekonomiska problem och arbetslöshet  

        I informanternas berättelser finns olika omfattningar av ekonomiska problem och förlust. 

Nästan alla respondenter har upplevt någon form av ekonomiska problem, det kan exempelvis 

handla om fysisk förlust såsom arbetslöshet och förlust av nära anhöriga som försörjde dem. 

Psykisk förlust som till exempel förmågan att inte arbeta på grund av dålig hälsa, ett osäkert 

samhälle som leder till att kvinnorna blir rädda för att lämna sitt hem. De förlorade kontrollen 

över sitt liv. 87   

       En del av informanterna förlorade sina familjemedlemmar många andra förlorade 

närstående, grannar och vänner. Samtliga informanter hade något gemensamt i deras 

berättelse, att de förlorade sina jobb, studier och sällskapliga samhällsställning. En del 

förlorade sina bostäder och försökte hantera denna situation på olika sätt: 

Jag arbetade som banktjänsteman i staden Bagdad. I början av kriget kom 

egyptiska män till Irak och tog över många arbetsplatser. Därför utvisades jag från 

arbetet. Det fanns inga män kvar i landet därför fick egyptiska män arbeta i Irak. 

Jag förlorade min plats på arbetet och i samhället. Jag kunde inte kontrollera mitt 

liv då jag levde under oro, rädsla och press. Jag hade inte råd att köpa mat och 

betala elkostnaden. Min mor dog på grund av cancer och jag hade inte råd att köpa 

hennes medicin88. (Aber) 

 

 

Vi hade ingenstans att bo, inga pengar eller mat i flera månader. Jag förlorade 

mitt jobb och mina studier på grund av förföljelsen. Vi var ensamma kvinnor på 

gatorna och tiggde efter pengar eller mat för att klara oss under dagen. Jag 

förlorade min syster på grund av hunger.89(Sarah) 

          Citaten visar på både trauma typ 1 och 2. Dyregrov beskriver dessa typer av trauman 

som både enstaka händelser av misshandel och övergrepp men också som upprepande sådana 

händelser där krig är ett exempel. Vidare kan jag se att informanterna haft olika typerna av 

förluster av både resurser och närstående människor vilket kan förklaras med traumateorin. I 

Abers fall där hon var oförmögen att behandla situationen med sin sjuka mamma är ett tydligt 

exempel där det råder en brist på resurser för att behandla situationen.90 

                                                 
87 Dyregrov, 2002 Katastrofpsykologi, Lund: Studentlitteratur. s, 166 - 170 
88 Intervju med Aber (intervjun utfördes på arabiska och översattes till svenska)  
89 Intervju med Sarah (intervjun utfördes på arabiska och översattes till svenska) 
90 Dyregrov, A. (1997). Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur. S. 9 - 11 
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       En del av informanterna förlorade sina familjemedlemmar och det gemensamma i 

samtliga informanters berättelser var att de förlorade sina arbeten, utbildningar och 

sällskapliga samhällsställning: 

 

Mina släktingar påstod att om det inte finns män i huset, kan kvinnan inte 

arbeta, studera eller vara delaktig i samhället. Därför tvingades jag avsluta mitt 

arbete. Vi hade inte råd att köpa böcker och skolmaterial till barnen heller. Mitt 

ansvar för mina barn var orsaken till att jag kämpade för att se meningen med 

livet. Mina vänner gav mig mycket stöd. Genom att samarbeta och dela med sig 

kläder, mat och till och med vatten. Det kom en period då irakiska poliser tog 

våra guld, pengar och andra värdesaker för att använda det till vapen för kriget.91 

(Samira)  

  

Det blev hög arbetslöshet och fattigdom under kriget. Jag och mina barn bodde i 

min mans familj som var bara kvinnor. Jag hade aldrig arbetat förr. Vi kunde 

försörja oss när våra män var med oss. Men efter att de gick till krig, blev 

situationen mycket svårare. Vi hade inte råd att köpa kläder till barnen eller köpa 

tvättmedel, mjöl eller vanligt kött. Mina barn och omgivningens närvaro gav 

mig mycket stöd dock de svåra situationerna.92(Khalida) 

       Citaten ovan visar kvinnornas beroenden av männens närvaro och grannskapets stöd. 

Samira och Khalida beskriver att de är viktiga och betydelsefulla för sina familjer, då de bar 

på hela ansvaret för sina familjers överlevnad. Citaten visar även att det var just familjen som 

gav de en mening med livet och anledning att fortsätta kämpa. Informanternas beskrivningar 

av sina upplevelser kan förstås utifrån Johnson & Thompsons begrepp ‘meningsfullhet’ dvs 

att yttre resurser från omgivningen, nära medmänniskor och tron på en Gud fungerar som 

bearbetningar, alltså som ett skydd för individens överlevnad.93 

 

       Kommande citat kan förstås utifrån Kasams teori då Samira genom sin redogörelse för 

situationen: 

 

Mitt yrke var det enda som kunde försörja hela familjen. Efter att jag förlorade 

arbetet kunde vi inte få mat, skoluniformer eller hushållsvaror. Männen var i 

krig. Det var också svårt att hitta nytt arbete då många kvinnor kastades ut från 

sina arbeten. Även om det var så hårt och oroväckande situation så hade jag 

tålamod och mina barn och människor omkring mig gav mig jättemycket stöd. 

Detta gjorde mig en del starkare.94 (Samira)  

 

                                                 
91 Intervju med Samira (intervjun utfördes på arabiska och översattes till svenska) 
92 Intervju med Khalida 
93Werner Emmy E. & Smith Ruth S, 2004. Att växa mot alla odds från födelse till vuxenliv, Enskede, s. 10 - 15 
94 Intervju med Samira 
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      Hon fann styrka genom det stöd hon fick från sin omgivning och trots upplevelsen av 

ekonomisk utsatthet och vetskapen av den stora risken för dödsfall i hennes omgivning, kände 

Samira sig stark i närvaron av sina barn, grannar och vänner. Hon visar på ‘känsla av 

sammanhang’ och ‘begriplighet’ samt att hon hantera situationen med bl.a. tålamod visar på 

en ‘hanterbarhet’ av hennes utmaningar.95  

7.2 Hanteringsstrategier  

I detta stycke redovisas svaren på frågan, vilka metoder och hanteringsstrategier utvecklade 

Irakiska kvinnor för att försörja familjen och övervinna hindren? Insamling av informanternas 

berättelser kopplas med teorierna. Kommande avsnitt handlar om hantering av ekonomiska 

problem och svåra situationer.  

7.2.1 Kvinnornas hanteringsstrategier av ekonomisk utsatthet  

 

Citaten nedan visar informanternas engagemang att arbeta i hemmet för att försörja familjen 

när männen är ute i krig: 

Vi hade tre kor, fem höns och två tuppar. Vi använde oss av de resurser som 

fanns i trädgården. Jag började tillverka ost, grädde och mjölk från korna för att 

sälja det till våra grannar och andra människor. Arbetet gjordes i hemmet. 

Kunder kom hem till oss för att handla ost, ägg och mjölk. Vi sålde mycket 

billigare än butikerna därför fick vi många kunder från oss hade också höns och 

använde dess ägg till försäljning för att försörja oss. Jag kunde också göra 

isglass av yoghurt och salt, många gillade denna glass.96(Khalida) 

 

Av mina gamla kläder sydde jag skolkläder till mina barn för att de skulle gå till 

skolan. Jag och andra kvinnor började dela ut Hussein bilder till butiker för att få 

livsmedel såsom mjöl, socker, mjölk, ägg och med mera. Utav dessa resurser 

började vi baka godis, bullar och tårtor för att sedan sälja dem och försörja oss.97 

(Samira)  

Vi hade en liten trädgård som bestod av färska dadelträd, lök, fikon och tomat.  

Från dessa tillgångar i trädgården började jag och min familj producera 

dadelsirap och sålde till andra butiker. På det sättet kunde jag och min familj 

klara oss under en lång tid av fattigdom. Jag satt ute på trottoarerna på en duk 

och började sälja dadelsirap i små burkar.98 (Khadija) 

 

Jag informerade grannar och vänner om min erfarenhet som barnmorska och att 

jag hade möjlighet med att hjälpa alla kvinnor som ville föda barn i hemmet. Vi 

hade hörnor och kor därför sålde jag ägg, mjölk och ost. Barnmorska yrket 

räckte inte att försörja familjen därför började jag arbeta extra med att baka 

                                                 
95 Aronsson, G. (1987) Arbetspsykologi. Stress och kvalifikationsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. S,155 - 160 
96 Intervju med Khalida, (intervjun utfördes på arabiska och översattes på till svenska) 
97 Intervju med Samira, (intervjun utfördes på arabiska och översattes på till svenska) 
98 Intervju med Khadija (intervjun utfördes på arabiska och översattes på till svenska) 
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varmt bröd och sälja. Mina vänner och grannar hjälpte mig med detta trots de 

traumatiska situationerna som vi gick genom99. (Sabihe)  

         Samtliga ovanstående informanter hantering av ekonomiska problem visade på stark 

handlingsinriktad Coping. Informanternas berättelser konstaterar olika aktiva ingripande i ett 

försök att hantera den ekonomiska utsattheten och krisen de var med om. Dessutom förstår 

ovanstående utsagor utifrån kultursociologisk teorin då de beskriver hur de utifrån sina 

förutsättningar hittar egna sätt att hantera sina ekonomiska problem. Genom att med stöd av 

andra familjemedlemmar och människor i omgivningen ta vara på/ använda sig av de resurser 

som fanns (som exempelvis ägandet av kor, gamla kläder, dadelträd samt kompetens/ 

erfarenhet av barnmorskearbete) lyckades de försörja sig och sin familj.100 

Trots att dessa kvinnor gick genom svåra situationer kunde de använda sina erfarenheter 

för att leva och ta hand om sina barn. 

 

        På grund av svårigheter de fick gå genom under kriget började de tänka på problemen 

och hantera dem med deras tankar. I nedannämnda citat ser man användandet av olika 

copingstrategier vad gäller ekonomiska problem. Informanterna använder sig av deras egna 

erfarenheter och aktivt intervenera för att de skall kunna leva under krig och svåra situationer: 

 

Varje dag klockan 06:00 på morgonen gick jag ut och tiggde i 8 timmar för att 

försörja oss. Jag köpte allt som var på rea eller billigt för att pengarna skulle 

räcka. Efter 6 månader fick jag ett arbete med ungdomar vid 13 och 15 års ålder. 

De arbetade med att måla och bygga plattor ute på gatorna. Lönen var väldigt 

lite men jag kämpade för att hålla ekonomin.101(Nesrin)  

        Nessrin hanterade framför allt ekonomisk utsatthet genom att hushålla med de 

ekonomiska resurserna. De var även noga med att köpa billig mat och andra livsmedel som 

kan hjälpa de att hålla ekonomin. 

       På ett liknande sätt berättar Aber: 

För att försörja mig själv och familjen tänkte vi hantera vårt ekonomiska 

problem genom att sy kläder och brodera festklänningar. De kläder och 

klänningar såldes till andra butiker. Jag hade som fritidsintresse att sy och rita 

klänningar. Därför använde jag dessa möjligheter för att kunna leva vidare trots 

                                                 
99 Intervju med Sabihe, (intervjun utfördes på arabiska och översattes på till svenska) 
100 Thompson, M. & Wildavsky, A. 1986. A poverty of distinction. Policy Sciences, s. 163–199,  
101 Intervju med Katrin  
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våldet och rädslan. Vi fick tyg och utrustning från butiker för att sedan arbeta 

med dem i hemmet.102(Aber)  

       I detta fall har respondenterna, Aber och Nessrin, använt sig av problemfokuserad coping. 

Det innebär att båda respondenterna kom på aktiviteter och använde sina erfarenheter för att 

lösa deras ekonomiska problem. De fokuserade således på problemlösningar och strategier för 

att hantera sin ekonomiska utsatthet.103 

7.2.2 Hanteringsstrategier av svåra livshändelser under krig 

 

        KASAM (salutogena perspektivet) inriktar sig på personers tillgångar att klara av svåra 

situationer och framställa en bra hälsa även om det finns ansträngande händelser där 

personens hanteringsstrategier är viktiga. Genom informanternas tankar och känsloförmågor 

framkallar de en uppfattning för sitt sätt att leva och situationer som händer i deras liv.   

 

      Informanterna använder sig av de tillgångar som finns i deras omgivning och i dem själva, 

detta för att hantera svåra situationer på ett bättre och säkrare sätt:104 

Det var brist på el, då den kom en timme om dagen, vissa dagar levde vi utan el 

alls. Vattnet från kranen kunde vi inte dricka för att det var varmt, smutsigt och 

ibland kom det inget vatten alls. Vi drack mest mjölk för att vi inte skulle tänka 

på törsten och tröttheten. Eller så köpte vi stora bitar is och använde det som 

vatten för dryck och även till matlagning.105
(Khalida)  

Vi led av vatten- och elbrist. Elen kom endast en timme eller ibland två timmar 

om dagen. Vi hanterade elen genom att använda oss av eldlampor för ljus och vi 

hjälptes åt att bygga ugn av lera. Genom denna ugn kunde vi laga mat och baka 

bröd. 106(Samira)   

          Respondenternas erfarenheter och tillvägagångssätt visar tydligt på KASAM teorin om 

meningsfullhet och hanterbarhet. Khalida hanterar sin livssituation genom att dricka mjölk 

istället för vatten eller köpa stora isbitar och använde varmt vatten för att laga mat. Samira 

hanterar el-bristsituationen genom att använda oljelampor för att få ljus i hemmet och hon 

tillverkade lerugn för att kunna laga mat och baka bröd. Detta har lett till att respondenterna 

frambringat meningsfullhet i sin livssituation trots svåra omständigheter. 107  

                                                 
102 Intervju med Aber (intervjun utfördes på arabiska och översattes på till svenska) 
103 Lazarus, R. S. & Folkman, s. 139 - 141 
104 Borge, Anne Inger Helmen, Resiliens: risk och sund utveckling, 2. s. 45 - 50 
105 Intervju med Khalida  
106 Intervju med Samira  
107 Antonovsky, A. 2005. Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. s. 46 
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När min man flydde från kriget förföljdes vi av irakiska poliser genom att 

sprätta ut våra bilder överallt i området och de lovade pris till varje person som 

vet något om oss eller hittade min man. Därför flydde vi från området och 

gömde oss under marken i flera månader och vi försörjde oss genom att tiga 

pengar eller mat. Efter 9 månader vandrade vi långt för att få hjälp. Vi kom till 

gränsen av Irak och där träffade vi en syrisk familj.108 (Nadja) 

Vi kunde inte bo kvar i vårt område då irakiska poliser och inhemska människor 

var efter oss. Vi bodde i flera olika platser och alla dessa platser var antingen en 

källare, grotta eller under marken långt från vårt område. Vi hanterade 

situationen genom att gömma oss, ha tålamod och tänkte mycket på hur vi kan 

hålla ekonomin stabil för att kunna fortsätta leva långsiktigt.109 (Sarah) 

        Nadjas och Saras hanterade sina situationer genom att gömma sig och tigga pengar för 

att försörja sig och sin familj. Även dessa citat kan förklaras med hjälp av KASAM teorin där 

både Nadja och Sara tog steget att fly landet för att hitta en trygg plats att fortsätta leva på. 110  

8. Resultat  
 

   I följande avsnitt kommer jag att redogöra för resultatet av analysen och presentera svaren 

på mina två frågeställningar: 

 Vilka händelser och svårigheter fick de åtta irakiska kvinnorna uppleva under 

Irakkrigen mot Iran och Kuwait?  

 Vilka metoder och hanteringsstrategier använde kvinnorna för att försörja sina familjer 

och övervinna de svåra situationerna under 1980–1991? 

 

8.1 Fråga 1  

        Utifrån informanternas berättelser har fråga ett besvarats, svårigheterna de upplevde var 

våldtäkt, ekonomisk utsatthet, misshandel, tvångsförflyttning, förtryck, förlust av anhöriga 

eller arbete. De teorier som användes för att besvara denna fråga vart, trauma (typ1 och 2 

samt Kumulativt trauma.111 Alla informanter har uttryckt att de upplevt traumatiska 

situationer vid många tillfällen. Kvinnorna var ungefär 16 till 22 år gamla när kriget bröt ut. 

De var i olika skeden i sina liv men samtliga förknippar kriget med rädsla, stress och brist på 

livsnödvändigheter såsom vatten, el och ren luft. De var i ständig rädsla för sitt och sina 

anhörigas liv, oroliga över deras dåliga ekonomi. En kvinna utryckte sin upplevelse följande. 

                                                 
108 Intervju med Ndaja  
109 Intervju med Sarah, intervjun utfördes på arabiska och översattes på svenska.  
110 Lazarus & Folkman 1984. s. 141 
111 Dyregrov, A. (1997). Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur. S. 9 - 11 



  37 

 

På grund av brist på vatten fick jag missfall. Jag hade också järnbrist då vi inte 

fick tillräckligt med näring. (Khadija) 

 

Det är 38 år sedan Irakkrigen mot Iran och Kuwait bröt ut. Informanterna har fortfarande 

distinkta minnen från krigen. Många människor levde under oroligheter och rädsla innan, 

under och efter kriget. Händelsen har medfört psykiska och fysiska påfrestningar för 

informanterna. Samtliga informanter förlorade nära anhöriga, vissa förlorade sina hemstäder 

och sin ställning i samhället.  

   Många kvinnor var rädda att de och deras män skulle tvingas till krig och de skulle förlora 

sina jobb eller tvingas hålla sig hemma. En kvinna kommer ihåg att hon såg hur männen i 

hennes hus tvingades att delta i kriget.  

 

Poliser tvingade våra män genom att misshandla och våldta deras kvinnor och 

döttrar, eller fängslat dem själva. (Samira) 

 

Enloe beskriver liknande upplevelser i sin forskning av hur kvinnor i Irak påverkas av krig.112  

De flesta hade förhoppningar om att det inte skulle bryta ut något krig.  

De berättade om hur rädda de var för sina liv. Informanterna berättar om sina upplevelser och 

den hopplöshet, skräck, ängslan och hjälplöshet som de kände. Några tvingades fly från landet 

och levde under jorden en längre tid i flyktingskap. De känslor som var mest påtagliga var 

chock, rädsla och hopplöshet. Många var förvirrade och visste inte vart de skulle ta vägen. 

Händelserna har medfört psykiska påfrestningar för informanterna. En kvinna tvingades 

lämna sitt hus på grund av hennes persiska bakgrund.  

 

 Vi slängdes ut från vårt hus och hölls som gisslan i området i en källare av 

irakiska poliser. (Sarah) 

 

 

8.2 Fråga 2 

             Utifrån informanternas berättelser har andra frågan besvarat och analyserats med 

hjälp av teorierna. Kvinnorna använder sig av känslomässiga hanteringsstrategier och 

ekonomiska hanteringsstrategier vid svåra situationer och ekonomisk utsatthet. Den största 

delen av empirin visade på kvinnorna använt sig av hanteringsstrategierna som handlade om 

                                                 
112 Enloe, Cynthia H. 2010. s. 20–25 
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handlingsinriktad coping, problemfokuserad och emotionsfokuserad coping samt våldtäkts 

coping samt socialt stöd och KASAM 

Jag informerade grannar och vänner om min erfarenhet som barnmorska och att 

jag hade möjlighet med att hjälpa alla kvinnor som ville föda barn i hemmet”. 

(Sabihe) 
 

             Professorerna Aronsson och Ryden menar att vetskapen av att ha ett nätverk av 

vänner, grannar omkring sig medför till ett socialt stöd. Historiskt och via informanternas 

utsagor får man bevis på vikten av sociala relationer när det utbyte tjänster, materiellt och 

känslomässigt stöd samt är det i relation till andra, kvinnorna kan upprätthålla sin sociala 

identitet.113  

       Samtliga informanter grät när de berättade om sina upplevelser. Några informanter hade 

stark känsla av sammanhang, KASAM, då de upplevde att deras familjer gav dem hopp och 

meningen med livet. En annan kvinna hade tålamod och fick stöd av sin omgivning för att 

både hantera och glömma våldtäkt och annat.114 

Hantering av de traumatiska händelserna såsom våldtäkt var att prata med en professionell 

person eller med en nära anhörig.  

 

        I boken surviving sexual violence, av författaren Liz Kelly skriver hon om våldtäks 

coping och hur kvinnornas självbild och förutsättning till att hantera traumat och leva vidare 

påverkas mycket av nätverket och stödet som finns omkring.  

En kvinna utryckte sin hantering av händelsen:  

Det var svårt att prata om händelsen därför valde jag att hålla det hemligt och 

försökte hela tiden glömma bort incidenten. Jag var mycket rädd både från 

omgivningen och från att vistas ut. Jag försökte så småningom åter upphämta 

mig för att prata om situationen med en kvinna som arbetar med att hjälpa 

våldtagna kvinnor. 115(Sabihe)  

 

          Trots att respondenterna upplevt traumatiska händelser, försökte de använda sina 

erfarenheter för att hantera incidenterna. De använde olika hanteringsstrategier för att klara av 

svårigheter såsom ekonomiska problem, hunger, våld ock kulturella normer. Samtliga 

informanter hanterade situationerna på ett positivt sätt och använde sig av egna samt 

                                                 
113 Aronsson, G. (1987) Arbetspsykologi. s,155 - 160 
114 Antonovsky, A. 2005. s. 46 
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omgivningens resurser och möjligheter. En kvinna berättar att hon arbetade som barnmorska i 

sitt hem för att försörja sig och sin familj. 

            

       Lazarus och Folkman menade på att individer ibland använder sig av flera 

copingstrategier samtidigt. Vilket blir tydligt när kvinnorna använder problemfokuserad 

coping på sätt att de hittar kreativa strategier för att övervinna och kringgå en viss del av de 

kulturella hindren som fanns för en kvinna att försörja sig och sin familj. Vidare visar 

kvinnorna prov på handlingsfokuserad coping genom att aktivt agera utifrån deras 

kunskapsområden; vissa arbetade som barnmorskor, andra tillverkade ost, smör, mjölk och 

ägg, sy kläder, sälja bröd, tillverka daddelsirup. Här synliggörs också en tredje copingstrategi 

vilket är emotionsfokuserad coping. Genom att vara fysiskt aktiva och upptagna med att sälja, 

baka och tillverka för att förbättra deras ekonomiska situation kunde de reducera stress och 

oro inför framtiden.116 

 

En annan berättar om hur hon hittade ett jobb ”Varje dag klockan 06:00 på 

morgonen gick jag ut och tiggde i 8 timmar för att försörja oss. Jag köpte allt 

som var på rea eller billigt för att pengarna skulle räcka. Efter 6 månader fick 

jag ett arbete med ungdomar vid 13 och 15 års ålder. De arbetade med att måla 

och bygga plattor ute på gatorna. (Nesrin) 

 

         Dessa kvinnor har gått igenom väldigt svåra incidenter men ändå använde de sig av 

deras egna resurser för att klara sig i ett samhälle med krig. Genom informanternas berättelser 

få man en insikt och förståelse om den gemensamma ansvarstagande hos civilsamhället under 

krigen.  

         Kvinnornas erfarenheter i hemmet och deras förmågor att ha tålamod för sig och sina 

nära anhöriga hjälpte de att komma ut i samhället trots de kulturella skillnaderna. Kriget och 

de ekonomiska problemen tvingade att bryta det tidiga kulturella mönstret då de irakiska 

kvinnorna blev familjens försörjare istället för mannen och använde sig av sina erfarenheter 

och byggde verksamheter för att arbeta och försörja familjen. Dessa kvinnor använde sig av 

sina erfarenheter och kunskap för att börja ett nytt liv i andra länder. 

Jag har en del kännedom av krigsexponering vilket har gjort att jag har förstått ämnet och 

uppmärksammat och belyst olika delar av informanternas erfarenheter. 

. 

 

                                                 
116 Lazarus, R. S. & Folkman, S. 1984. s,139 - 141 
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9. Slutdiskussion & vidare forskning 
            Genom att skriva denna uppsats har jag haft förmånen att träffa och intervjua åtta 

informanter och ta del av deras upplevelser under Irakkrigen 1980–1991. Vidare har jag fått 

information om hur de kvinnliga informanterna på olika sätt hanterade deras vardag under 

krigstiden; hur de försörjde sina familjer och då vilka hanteringsstrategier de använde sig av 

trots svårigheter de utsattes för.  

            De frågeställningar jag inledningsvis hade har blivit besvarade. Med hjälp av teorierna 

Coping, kultursociologisk teori, KASAM, Socialt stöd och traumateorin har jag kunnat tolka 

och analysera mitt empiriska material.  

              I tidigare forskning beskriver Nadia Al-Ali jämförelsen om kurdiska kvinnor innan 

och efter Husseins regim samt beskriver kvinnans våld under Husseins förtryck och våld.117  

I min studie berättar flera av kvinnorna om en utsatthet och ett ökat våld mot dem under 

krigstiden. Tyvärr belyses det likheter mellan Nadias och denna studie som visat att kvinnors 

risk att bli utsatt för hot, våldtäkt och misshandel ökar under krig 

             En av de tydliga slutsatserna som framkommit i studien är att kvinnans roll alltid 

ställs i jämförelse med mannens, trots att det är kvinnor som under krigstid tar huvudansvaret 

för det mest väsentliga gällande överlevnad. Det är tydligt att de Irakiska kvinnorna alltid 

spelar en biroll, aldrig huvudrollen i deras egna liv. Utifrån informanternas berättelser har jag 

också sett att nästan alla informanter var hemmafruar men på grund av krigen har de utvecklat 

erfarenheter för att försörja familjer. Trots de kulturella hindren som informanterna gick 

genom, har de ändå hittat strategier för att övervinna dessa hinder genom att arbeta som 

barnmorska, försäljning, producering och även med bygg. I Enloes tidigare forskning beskrivs 

hur kvinnor har gått från arbete till hemmafruar. 118  

           Utifrån informanternas berättelser i min studie har det blivit ett annat utfall till exempel 

i Samiras berättelse om förlust av sitt arbete. Istället för att fortsätta som hemmafru valde 

Samira att hitta en annan typ arbete som hon kunde utföra hemifrån och på så sätt kunna 

försörja sig. 

Detta är en viktig förändring att lyfta fram i framtida forskning. Det skulle vara intressant att 

veta hur det kommer sig att resultatet skiljer sig åt från tidigare forskning. Beror det på 

kvinnans ökade självständighet med tiden eller andra faktorer som spelar in.  

             I ett vidare historiskt samt samtida perspektiv kan jag konstatera att kvinnor under 

krig oavsett bakgrund och tidsperspektiv i stor utsträckning får utstå våld, ekonomiska 
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svårigheter och sociala hinder. Berättelser om kvinnor och vad de får utstå under krig är något 

som genom historien upprepar sig. Men det finns väldigt lite historisk forskning det vill säga 

hanteringsstrategier om ekonomisk utsatthet. Forskning som ligger nära till min undersökning 

är som tidigare nämnt från forskaren Enloe. Där hon ur ett feministiskt perspektiv belyser åtta 

kvinnors roll under Irakkriget på 2000-talet.119 

           Mitt syfte har varit att lyfta fram mina informanters röster i en studie som denna. Jag 

har också förundrats av handlingskraft som informanterna besitter vilket är viktigt att belysa. 

Många Irakiska kvinnor som genomlevde Irakkrigen finns idag ibland oss i det svenska 

samhället. Likaså som det finns andra kvinnor från andra länder som har upplevt liknande 

svårigheter. Det kan var din granne, mamma, syster, vän, arbetskamrat.  

      Det finns många aspekter om kvinnors roll i krig och hur de upplever krig samt livet efter 

krigen. Mycket forskning finns om KASAM och copingstrategier i krig och hälsa. Det finns 

även ganska mycket forskning om vilka coping strategier som används i krig, våldtäkt och 

socialt stöd. Detta när det gällde inom psykologi.  

Mitt förslag till framtidsforskning är en större och mer övergripande forskning som 

undersöker kvinnor från mellanöstern och deras hanteringsstrategier av krig vad gäller 

ekonomisk utsatthethet och kulturella hindren. Ytterligare förslag till vidare forskning är en 

studie på hur dessa kvinnor som kommit till Sverige från Irakkrigen lever idag och hur deras 

trauman påverkar deras vardagliga liv i Sverige.  

Med hänsyn till studiens begränsade omfattning kan det vara svårt att uttala sig generellt om 

att alla irakiska kvinnor mår likadant eller att de gått igenom samma situation som kvinnorna i 

min studie. Urvalet är inte representativt för alla irakiska kvinnors situation som tyvärr växer 

ännu mer till det negativa i dagens samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Enloe, Cynthia H. 2010.  Nimo's war, Emma's war: making feminist sense of the Iraq War, University of 

California Press, Berkeley, Calif, s. 20-25 
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11. Bilaga  
10.1 Intervjuguide  

Bakgrundsfakta   

 Hur gammal är du?  

 Vad sysslar du med?  

 Med vem/vilka bor du?  
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Innan kriget 

 Kan du kortfattat beskriva hur du levde innan Iran-Irakkriget? (Ålder, 

utbildning/arbete, civilstånd)  

 Hur var kulturen och det sociala livet mot dig?   

  

Erfarenheter av kriget  

 Kan du berätta om dina erfarenheter/upplevelse av första tiden av kriget? 

 Hur bedömde du grannskapets reaktion på kriget?  

 Vilka typ av våld och påtryckningar upplevde du?  

 Vad gjorde du för att bekämpa dessa händelser? 

 

Efter kriget  

 Hur har kriget påverkat dig?  

 Hur har din relation till andra människor påverkats? 

 Hur hanterade du händelsen efteråt?  

 

 


