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Svåra upplevelser kan vända upp och ned på vårt vanliga sätt 
att vara och kan innebära chock, stark stress och kris. Man kan 
känna sig omskakad i sitt sätt att se på världen, reagera på andra 
sätt än vanligt och inte riktigt känna igen sig själv. 

Hur man reagerar är individuellt och just din eller dina anhörigas 
reaktioner kan se annorlunda ut än vad som beskrivs här utan 
att det är något konstigt med det.

En plötslig svår händelse eller förlust – och en krisreaktion
Att vara i kris är att vara utanför sitt vanliga tillstånd. Det är  
dramatiskt och utöver det normala, men tillhör ändå det normala 
livet. Alla kan vi förvänta oss att uppleva ett sådant tillstånd –  
en, några få eller flera gånger i ett liv” (Bo Jacobsen i “Livets 
dilemmaer”, 2009)

En krisreaktion är en respons på en plötslig, obehaglig 
och oväntad händelse (t.ex. hot, våld, dödsfall, separation)  
och den sätter ens vanliga sätt att fungera ur spel. 

Krisreaktionerna växlar över tid och det vanligaste är att den 
krisdrabbade kommer tillbaka till sitt vanliga sätt att fungera  
när krisen är över. 

Från omgivningen finns ofta en förväntan  
om att det snabbt skall komma starka  
reaktioner från den som drabbats. Det kan 
mycket väl vara så, och det är helt normalt. 
Hos andra krisdrabbade är reaktionerna mer 
stillsamma, vilket är lika normalt. En utebliven 
känsloreaktion är inte heller ett tecken på att 
något är onormalt.

Den svåra händelsen – under tiden det händer
Den svåra händelsen eller plötsliga förlusten 
kan skapa kaos i tankar och känslor. Några kan 
känna sig förvirrade eller panikslagna och inte 
kunna förstå vad som just hänt. Andra kommer 
att kunna handla lugnt och fokuserat - några beskriver till och 
med att man vid händelsen reagerade nästan automatiskt.  
Ytterligare andra kan känna att det som sker är overkligt eller 
sker i slowmotion. Det kan komma kroppsliga symtom som 
torrhet i munnen, hjärtklappning, illamående, svimningskänslor, 
svettning eller frusenhet. Det är inte ovanligt att dessa reaktioner 
kommer först senare eller inte alls. Det finns ingen mall för hur 
det skall gå till för att vara korrekt.

Precis efter upplevelsen
När den svåra händelsen är över och man upplever att man 
är i säkerhet kan det ibland komma andra starka reaktioner – 
för vissa personer kommer då bland annat gråt, skakningar,  
ont i magen, huvudvärk eller illamående. Det är normalt och 
beror på fysiologiska reaktioner på stark stress.

Efterreaktioner
Efter några dagar har den akuta reaktionen avtagit och det 
kan komma några veckor med efterreaktioner. Under den 
närmaste månaden brukar de flesta känna att det mest akuta 
gradvis avtagit.

Det är dock vanligt att man under de första månaderna kan ha 
upplevelser som kommer och gå:
• Plötslig oro i kroppent
• Rädsla
• Ångest
• Hjärtklappning
• Trötthet och oro eller svårt att sova – Kroppen kan fortsätta  
 reagera som att man är i alarmberedskap och ha svårt att  
 varva ned.                                  
 
Tankarna kan kretsa kring det som hänt och vad som   
hade kunnat hända och man kan uppleva att man fastnar  
i grubblande; t.ex. är det vanligt med tankar om vad man kunnat 
göra annorlunda eller om man kunnat hindra det som hände. 
Man kan känna sig okoncentrerad och inte närvarande.   
För några kan det kännas obehagligt att tänka på vad som hänt 
och man försöker undvika att tänka på det eller att komma  
i kontakt med sådant som påminner om det. Det är också  

en normal och vanlig process att man gradvis 
upplever att man åter kan känna stunder  
av glädje och samvaro med andra. Det kan 
ibland väcka dåligt samvete men är faktiskt 
ett tecken på hur vi är gjorda för att klara oss 
igenom svåra saker och hitta tillbaka. 

Om man känt en känsla av att det som hänt  
är overkligt brukar denna känsla avta under 
de närmaste veckorna efter händelsen. Ibland 
minns man nya detaljer i det som hänt. Man 
kan skifta mellan att känna sig sårbar, olycklig, 
arg och ibland oberörd. 

Ibland känner man en distans till personer omkring som inte 
varit med om samma händelse och får lust att dra sig undan.  
Andra reagerar motsatt och söker sig nära familj och vänner. 
Man brukar rekommendera att göra vad man kan för att fortsatt 
hålla sociala kontakter med familj, nätverk och vänner, och  
att vara uppmärksam på att inte börja undvika sådant man 
tidigare gjort tillsammans. Det viktiga och mest hjälpsamma är 
ofta att vara nära personer man känner tillit till – inte att man 
nödvändigtvis måste prata med dem om vad som hänt eller hur 
man mår. Samvaro, avlastning, fysisk närhet och att få uppleva 
vänlighet och omsorg är ofta viktigare. 

Krisreaktioner

Alla reagerar på OLIKA sätt vid svåra händelser



Vad du som drabbats av kris själv kan göra

PRECIS I ANSLUTNING TILL DEN SVÅRA HÄNDELSEN

SENARE REAKTIONER

Titta inte på alla tv-inslag och läs inte allt som 
eventuellt står i tidningen eller på nätet om det 
som hänt. Ditt nervsystem behöver chans till  
återhämtning och vila och att hela.

Du behöver få känna lugn och omsorg från andra. 
Låt den person som är med dig hjälpa dig med 
praktiska saker, som t.ex. att avboka möten, ordna 
mat, sovplats eller hämta barn från förskolan. 

Undvik att sova i timmarna omedelbart efter.  
Undvik också att ta sömnmedicin den första 
natten. At sova strax efter kan upprätthålla den 
chockerande händelsen i ditt minne.  

Var och en som drabbats av kris har sitt eget sätt 
att ta sig igenom det som skett. Ibland sägs att alla 
måste ta sig igenom en känslomässig reaktion eller 
prata om det som skett med andra för att man skall 
ha ”bearbetat” krisen. Det stämmer inte att det  
är samma för alla. Några mår bra om att prata om 
sina känslor och tankar med andra – andra mår bäst 
av att bara känna kontakt utan att prata så mycket 

Var försiktig med alkohol, droger och beroende-
framkallande mediciner som t.ex. ångestdäm-
pande. I denna period är man känslig för att utveckla 
beroende. 

Berätta för ditt nätverk vad du behöver – kanske 
praktisk hjälp, sällskap, avlastning, handling, 
städning? Försök att hålla dina vanliga rutiner.

Du skall inte vara ensam. Du behöver få sällskap 
hem från den plats där något hänt eller där du fått 
svåra besked. Oavsett tid på dygnet är det bra   
med sällskap. Kanske skall du be om hjälp att   
kontakta någon som kan vara med dig, speciellt 
första natten. 

Du behöver bara prata om det som hänt om det 
känns bra för dig. Kontakt med vänner, familj  
och nätverk är ofta de viktigaste delarna i att kom-
ma tillbaka efter en krisreaktion. Men det måste 
inte innebära att man pratar om själva händelsen.  
Behovet av att prata kan och får växla över tid 
 

Tumregeln är att det är bra att så snart man kan 
komma tillbaka till arbete, studier eller normala 
rutiner. Du kommer kanske inte att fungera som du 
brukar men känslan av att vara i ett sammanhang 
är ofta väldigt bra vid kris. Kanske kan man arbeta 
eller studera i litet mindre skala ett tag. Viktigt är 
dock att behålla kontakten med arbetsplats/skola: 
ju längre man är borta desto svårare måste kan det 
vara att komma tillbaka. Om du är osäker på om 
det är bra för dig att komma tillbaka i arbete eller 
studier kan det vara en bra idé att prata med en 
psykolog om det.
 

Du kan ibland få svårt att sova. Om det håller i sig 
mer än under första tiden, kontakta läkare för att  
få medicinsk hjälp under en kortare period.
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När skall man söka professionell hjälp?
Under perioden efter händelsen kan ditt mående variera från 
dag till dag utan att det betyder att du håller på att försämras. 

Du kan behöva söka professionell hjälp om du inte upplever 
någon förbättring alls i ditt mående. Du kan även söka hjälp om:

• Du upplever dig själv eller din omgivning som förändrad.
• Vardagen känns overklig.
• Koncentration och minne fungerar dåligt och inte blir bättre.
• Du upplever att du behöver mer stöd och hjälp än vad som  
 finns i ditt nätverk. 
• Om kroppen inte återhämtar sig från händelsen utan stannar  
 kvar i alarmberedskap även efter flera veckor.
• Om du lider av t.ex. flashbacks, ångest och undvikande  
 av vissa situationer, kan du ha utvecklat ett trauma och vara  
 i behov av behandling.

Du kan få psykolog- eller kuratorsstöd på din vårdcentral.  
Om du har en krisförsäkring kan du få psykologhjälp via den,  
i vissa fall även som anhörig. Kontakta ditt försäkringsbolag  
för att få veta vad som gäller. 

Läs gärna mer om kris och trauma på www.psykologiguiden.se 
Här kan du även söka efter privatpraktiserande psykologer med 
kompetens inom kris- och traumabehandling..

Vad kan du som kollega göra?
Vid en svår händelse på en arbetsplats kan den drabbade få god 
och snabb psykologisk förstahjälp av sina kollegor.

PRECIS I ANSLUTNING TILL DEN SVÅRA HÄNDELSEN
• Lämna inte din kollega ensam
• Visa omsorg och var närvarande, både fysiskt och mentalt
• Hjälp till med praktiska insatser – t.ex. hämtning av barn från  
 förskola, transporthjälp, besked till chef etc.
• Se till så att kontakt tas med anhöriga och andra   
 relevanta personer.

•  Om det finns fysisk skada, se till så din kollega får läkarhjälp  
 – vid behov: följ din kollega dit.
• Se till så kollegan får sällskap hem, och kolla så att någon  
 finns med hemma eller nära till hands under första dygnet.
• Var lugn och vänlig. Undvik att fokusera på starka känslor  
 i samtalen, det kan förstärka känslan av oro och katastrof.
• Du kan själv känna dig psykiskt påverkad av situationen.  
 Tag hand om dig själv efteråt och om möjligt sök stöd hos  
 dina kollegor och vänner.

SENARE REAKTIONER
• Din kollega kanske inte själv orkar hålla kontakten.   
 Tag gärna initiativ till kontakt.
• Fråga hur din kollega mår men respektera om din kollega  
 inte vill tala om det.
• Fråga vad han/hon behöver för praktisk hjälp eller avlastning.
• Det kan bli aktuellt med hjälp att anmäla arbetsskada   
 eller kontakta fackförbund om det som skett är relaterat  
 till arbetet.
• Avtala med övriga kollegor vem som primärt skall stötta  
 den drabbade, gör eventuellt en turordning för kontakt.





Om din klient är ett barn
Om det är ett barn som varit med om en svår händelse eller en 
förlust så kommer barnets ålder att påverka reaktionssättet. Bar-
nets sätt att ta in det som hänt utvecklas med åldern men även 
barn i samma ålder kan vara mycket olika vad gäller utveckling 
och sårbarhet. Barn kan ofta när de väl blivit lugna spontant skifta 
fokus och vilja leka, se på film, spela spel. Detta är helt naturligt 
och att bejaka detta har en positiv inverkan på efterförloppet.

LIGE EFTER
• Om det skett en olycka – för barnet så snabbt det går bort  
 från olyckplatsen och starka sinnesintryck.
• Så långt som möjligt, hjälp att sätta barnet i direkt kontakt  
 med familj och vänner eller andra personer som barnet  
 är trygg med. 
• Lyssna till barnet och acceptera de känslor som kommer.  
 Bagatellisera inte det som hänt för att snabbt trösta.
• Tvinga inte barnet att tala om det som hänt – alla behöver  
 inte det och alla mår inte bra av det,Nye forskningsresultater  
 tyder på, at der er risiko for 
• Visa omsorg, trygghet och lugn. Försäkra barnet när det  
 är utom fara – men ljug inte.
• Ge korrekt information om det som hänt men var inte  
 för detaljerad.
• Se till så barnet inte utsätts för upprepade media-inslag  
 eller vuxnas samtal i bakgrunden om vad som hänt.   
        
Här följer några exempel på reaktioner som kan ske hos barn i 
olika åldrar som kan komma i samband med en svår händelse 
eller förlust. Precis som med vuxna är reaktionerna individuella 
och det finns ingen mall som skall följas. Tänk på att föräldrars 
och andra vuxnas respons och beteenden betyder mycket för 
hur barnen reagerar.

Reaktioner hos barn under 5 år 
• Gnäller, gråter, eller skriker
• Skakar, ser skräckslagen ut
• Klänger på närmaste vuxna
• Motoriskt orolig eller helt stilla
• Svårt att kontakta .

Reaktioner hos barn mellan 6 och 11 år
• Drar sig tillbaka socialt
• Irritabel och aggressiv 
• Får fysiska symtom, t.ex. ont i magen
• Har skuldkänslor
• Svårt att sova 

Reaktioner hos barn mellan 12 och 18 år:
• Undviker allt som rör händelsen
• Mycket upptagen med allt som rör händelsen,   
 läser allt som finns på internet etc.
• Isolerar sig eller är arg
• Skuldkänslor
• Avvisar kontaktförsök

Vad kan jag som förälder göra?  
Det är viktigt att man som förälder tar hand om sina egna  
känslor och upplevelser så att man kan stötta barnet. Barn  
är snabba att läsa av och förstå hur föräldrarna mår, speciellt 
små barn. Det är inte farligt för barn att föräldrarna har starka 
känslor, men man behöver kunna visa barnet att man själv kan  
ta hand om och stå ut med sina känslor.

Precis i anslutning till den svåra händelsen
• Förklara för barnet vad som hänt. Ljug inte om vad som  
 inträffat. Använd ett språk och förklaringar som passar för  
 åldern. Om någon har omkommit, berätta detta i klartext,  
 säg inte t.ex. att han eller hon somnat in.
• Berätta för barnet att det nu är utom fara (om det   
 är realistiskt).
• Se till så barnet inte upplever sig ensam.
• Berätta att olyckan inte var barnets fel.
• Berätta att det är vanligt att känna sig rädd eller orolig.
• Berätta även att man mellan ledsna, arga och rädda känslor  
 kan känna sig precis som vanligt, kanske skratta och   
 leka – och att detta till och med är bra.
• Låt barnet berätta om sin upplevelse i eget tempo,   
 tvinga inte till samtal. Alla mår inte bra av att prata om det.
• Finns i närheten eller lätt tillgänglig under första tiden.



SENARE
• Försök att leva som vanligt och göra sådant som ni brukade  
 göra innan.
• Det kan komma sömnproblem – låt barnet sova med lampan  
 tänd eller hos föräldrarna/syskon första tiden. 
• Barn kan ibland gå tillbaka i sin utveckling under tiden efter,  
 t.ex. börja suga på tummen, kissa i sängen. Det går normalt  
 över efter en period.
• Om barnet vill - låt barnet prata eller skriva om sina känslor.  
 Gå inte in och förstärk känslorna.
• Om barnet vill kan det vara hjälpsamt att måla eller teckna.  
 Det kommer ofta spontant och utan vuxenbistånd.
• Om du vill läsa om vanliga reaktioner i olika åldrar,   
 se avsnittet för professionella hjälpare.

PÅ LÄNGRE SIKT
Krisreaktionerna blir normalt färre och svagare när barnet up-
plever trygghet och stöd och kommer tillbaka så långt som det 
går i sin vanliga miljö och det inte tillkommer nya belastningar. 

Om barnet efter en eller ett par månader i en trygg och lugn 
miljö fortfarande inte fungerar som före händelsen eller om det 

tillkommer nya symtom kan barnet behöva få kontakt med  
en psykolog eller annan behandlare med kompetens om   
barn och unga.

Symptom som man bör bara uppmärksam på kan vara: 

• FlashbacFlashbacks (starka återupplevelser av händelsen  
 som kommer tillbaka ofta).
• Mardrömmar.
• Ökande sömnproblem.
• Barnet drar sig undan från kontakt.Barnet trækker sig  
 fra kontakt
• Barnet har tappat intresset för saker som det var   
 ointresserat av före olyckan.
• Irritabilitet, aggressivitet.
• Lättskrämdhet
• Nedstämdhet och energilöshet.



Om SOS International 

SOS International är Nordens ledande assistansorganisation. 
Vi tillhandahåller psykologisk rådgivning och krishantering, 

och från våra akutcenter i Danmark, Sverige, Norge och Finland, 
ger vi akut hjälp till nordiska resenärer över hela världen.  

Dessa allmänna råd om krisreaktioner har utarbetats 
av SOS Internationals chefspsykolog, och kompletterar 

vår personliga rådgivningstjänst. 


