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Abstract 

The aim of the study was to describe and analyse self-biographical narratives through a 

retroperspective, how three exposed individuals formulated the appearance and management 

of trauma during their childhood. The aim was further to describe the impact the trauma had 

in their childhood, due to the fact that they grew up with a disabled parent. To do so I had to 

get information from the individuals and chose to use autobiographies as empirical material. 

In order to implement the study I sought answers to four questions: The first question was 

how adults described experienced trauma and its origin during their childhood, that their 

parents had caused by them, depending whether the parents having a mental or social disable? 

The second question was how the adults handled their experience of trauma which occurred 

during their childhood? The third question for the study was which consequences the trauma 

had on the adults as children? The last question was which different factors of protection the 

individuals described during their childhood and how they related to these? The study showed 

that risk of the individuals suffering from trauma increased the longer the individual were 

exposed to violence and neglect. The severity of violence and neglect contributed to the origin 

and duration of trauma and caused problems that persisted in the children. The results also 

showed that children who experienced trauma, caused by their parents, depending their 

parents having a mental or social disable, had multiple consequences. The parents of the 

children often used physical or mental abuse against the children or neglected their basic 

needs of food and clothes. The children showed signs of distrust of others, problems with 

sleeping and often felt scared and ashamed of their parent’s behaviour, when the parents were 

sick. Furthermore the result of the study showed that the children tried to stop the violence 

from their parents by all means by trying to change their own behaviour. They did so because 

they thought they were to blame for the violence.  

 

Keywords: trauma, physical and mental abuse, children of dysfunctional parents, neglect 

 

Nyckelord: trauma, fysisk och psykisk misshandel, barn till funktionsnedsatta föräldrar, 

omsorgssvikt  
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Förord  

 

Ett stort tack vill jag förmedla till författarna till självbiografierna för ert mod att berätta om 

era liv, där det stundtals har varit oförståeligt hur mycket ett barn kan lida. Jag hoppas att jag 

har förmedlat en rättvis bild av era upplevelser och använt dessa på ett sätt som ni skulle 

önska. Jag beundrar även den styrka och det mod ni som författare har uppvisat, dels genom 

att ha klarat av er många gånger svåra och kantade resa, men även för att ni har valt att dela 

med er av den så andra kan hitta ert mod. Genom studien har jag fått till mig ovärderlig 

kunskap om barn som växer upp med trauma samt dess konsekvenser och jag hoppas på ett 

bra sätt kunna förmedla denna kunskap vidare. Det har varit en spännande och givande resa 

att få göra studien men bitvis har det även varit svårt att riktigt förstå innebörden av de ord jag 

har läst. Ett stort tack vill jag även ge till min handledare Jan Petersson som har funnits vid 

min sida och genom sitt engagemang kunnat handleda mig i rätt riktning. Tack! 

 

Marianne 

Växjö, 2017 
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1. Inledning  

1.2 Problembakgrund  

Enligt 6 kap 1 § Föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. 

Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling. Vidare av 2 § andra stycket samma lag, följer 

att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och 

skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare skall även 

svara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och 

övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och 

utbildning (SFS 1949:381). Hindberg (2001) förklarar att grundläggande omsorg innebär att 

barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Barnets behov ska tillgodoses 

och anpassas individuellt efter varje barn. Barnets omvårdnad innebär vidare att tillgodose 

behovet av mat, sömn, hygien och omsorg vid sjukdom. 

 

Trots att det finns en tydlig lag gällande barnets behov av omsorg, är det inte alla barn som 

växer upp under trygga förhållanden. Barn växer istället upp med föräldrar som brister i att 

tillgodose barnets grundläggande behov. Orsaken till barnets omsorgsbrist kan enligt BRIS 

(2016) vara att en av barnets förälder är psykisk eller socialt funktionsnedsatt, vilket påverkar 

barnet på olika sätt, beroende på vilken allvarlighetsgrad förälderns sjukdom befinner sig i. 

En psykisk funktionsnedsättning innebär enligt Jernbro (2015) att en individ har väsentliga 

svårigheter med att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och att dessa begränsningar 

kan bestå under en längre tid. Dessa svårigheter kan vara en konsekvens av en psykisk 

störning. Exempelvis finns svårigheter att klara av ett eget boende, studier, arbete, 

sysselsättning samt att ha fungerande sociala relationer. Jernbro (2015) skriver vidare att en 

social funktionsnedsättning innebär att ha sociala och intellektuella begränsningar till följd av 

en utvecklingsstörning eller en missbruksproblematik. Svårigheter för individen med en social 

funktionsnedsättning är att ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det 

krävs längre tid att förstå och tolka saker. Dock menar Lucas och Jernbro (2015) att en 

psykisk eller social funktionsnedsättning hos barnets förälder i sig inte behöver vara en orsak 

till försummelse av barnet. Istället kan en kombination mellan en funktionsnedsättning och 

olika stressfaktorer hos föräldern i relation till ett svagt socialt nätverk, utgöra att barnets 

omsorg inte tillgodoses av föräldern. 
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BRIS (2016) skriver vidare att de barn i Sverige som lever med minst en psykiskt eller socialt 

funktionsnedsatt förälder tenderar att ta på sig skulden för att föräldern är sjuk. Detta sker 

främst då föräldern eller annan närstående inte klarar av att förklara vad en psykisk eller 

social funktionsnedsättning innebär eller vad som sker med föräldern som lider av detta. 

Istället skapar barnet sig en egen sanning om vad som sker med föräldern och försöker 

förändra sig själv och sitt eget beteende, i försök att få föräldern frisk. Barnet tar med andra 

ord på sig ansvaret för att föräldern är sjuk och försöker se till så att föräldern tillfrisknar. För 

många barn kan det ibland vara skrämmande att leva tillsammans med en psykiskt 

funktionsnedsatt förälder, då föräldern ofta är oförutsägbar i sitt beteende och snabbt kan 

skifta i sitt humör, enligt BRIS (2016). Herman (2007) skriver att i relation till trauma som 

kan uppstå hos individen som ett resultat av förälderns sjukdom, framkommer det att det är 

den traumatiska händelsens karaktär som är avgörande samt dess varaktighet, snarare än 

individens personliga egenskaper. Traumatiska händelsers påverkan på individen avgörs till 

viss del av individens återhämtningsförmåga. Stresståliga individer tycks ha en stor 

kontaktförmåga, ett eftertänksamt och aktivt sätt att möta olika svårigheter samt en stark 

känsla av att själv kunna styra sitt öde. Det ska dock poängteras att vid en tillräckligt grav 

utsatthet är ingen individ immun. Herman (2007) menar att individer som ej besitter denna 

förmåga har lättare att förlamas eller isoleras av skräck och är även mer benägna att drabbas 

av symtom senare i livet. Särskilt utsatta för att få utstå ett trauma är barn och unga och risken 

ökar om barnet har varit utsatt för trauma vid upprepade tillfällen. 

 

De barn som växer upp med en funktionsnedsatt förälder upplever ofta känslor av skam. 

Skammen barnen känner uppstår då de upplever att omgivningen anser att föräldrarna har ett 

avvikande beteende menar Scheff och Starrin (2010). Skam uppstår i hur individen tror sig 

uppfattas av andra i sin omgivning, snarare än hur individen uppfattar sig själv. Känslor av 

skam som uppstår hos individen kan ta sig i uttryck i anspråkslöshet, blyghet eller dålig 

självkänsla.  

 

Det finns flera riskfaktorer för barn som växer upp med en psykiskt eller socialt 

funktionsnedsatt förälder. Riskfaktorer kan enligt Löfholm (2011) definieras som en händelse, 

en egenskap hos föräldern eller en process som ökar att barnet utvecklas negativt. Exempel på 

olika riskfaktorer kan vara bristande föräldraförmåga, bristande tillsyn av barnet och dess 

behov eller att växa upp i en trångbodd familj. I närmiljön kan en hög kriminalitet i 
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bostadsområdet vara en annan riskfaktor eller att området präglas av fattigdom. Enskilda 

riskfaktorer i sig behöver inte utgöra en risk för att barnet utvecklas negativt utan det är 

antalet riskfaktorer som finns inom familjen som är avgörande. Dock menar Löfholm (2011) 

att dessa riskfaktorer kan minimeras och dämpas genom skyddsfaktorer som finns runt barnet. 

Skyddsfaktorer kan finnas inom familjen och dess närmiljö på samma sätt som riskfaktorer, 

med skillnad att dessa istället kan bidra till att barnets utveckling kan ske i positiv riktning. 

Exempel på skyddsfaktorer kan vara en god anknytning till sin förälder och en stabil situation 

i hemmet under en längre tid. Andra skyddsfaktorer kan vara goda relationer till andra 

människor i närmiljön, en fungerande skola och låg kriminalitet i bostadsområdet (Löfholm, 

2011).  

 

1.3 Problemformulering 

Det finns ett flertal studier inom ämnet barn och olika former av trauma som belyser vilka 

riskfaktorer som finns för barnets hälsa och utveckling, vilka kommer att presenteras vidare i 

studien. Befintliga studier utgår till stor del från barnets egna berättelser och reflektioner och 

som genomförts genom olika intervjuer där barnets egen röst framträder och som visar vilka 

känslor barnen upplever, när vuxenvärlden sviker istället för att vårda. För att få ett annat 

perspektiv inom ämnet har jag i denna studie därav valt att fokusera på vuxnas återberättelse 

av upplevt trauma som barn till följd av en psykiskt eller socialt funktionsnedsatt förälder, 

berättat genom självbiografier i vuxen ålder. Jag anser att det kan vara en viktig utgångspunkt 

då barnen i vuxen ålder borde ha en annan förståelse till det upplevda traumat, än de haft som 

barn, vilket troligen kan återges på ett mer sammanhängande sätt, än om studierna hade gjorts 

direkt på barnen. För att på lämpligaste sätt kunna förmedla den vuxnas röst om sin upplevda 

barndom har jag valt att göra en studie som bygger på just självbiografier. Självbiografier som 

primärkälla kan öka förståelsen inom aktuellt ämne. Dock behöver man hantera 

självbiografier på ett aktsamt sätt, vilket jag återkommer till i metodkapitlet. 

 

Studier gjorda på vuxnas upplevelser trauma under sin barndom har gjorts, både nationellt och 

internationellt. Däremot tycks det finnas betydligt färre studier som bygger på vuxnas 

återberättelser genom självbiografier av sin barndom. Ämnet har relevans inom socialt arbete 

eftersom vi inom socialt arbete behöver betydande kunskap för att kunna förstå och även på 

sikt förebygga att barn växer upp med trauman och i ett tidigt skede kunna adressera 

problematiken. Kan vi som socialarbetare upptäcka traumat i tidigt stadie finns även en större 



 

9 

 

möjlighet att påverka individens framtid och minimera traumats konsekvenser. Men även i 

tidigt skede motverka uppkomsten av trauma. Därav kommer denna studie att utgå från en 

kvalitativ innehållsanalys av självbiografier, för att fylla kunskapsluckan inom ämnet barn 

och trauma ur ett retroperspektiv. Dessutom bidrar studien till fler perspektiv inom ämnet då 

studien belyser individens upplevelser av trauma, dess uppkomst, hantering samt olika 

konsekvenser men även vilka skyddsfaktorer som finns.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att genom självbiografier i ett retroperspektiv beskriva och analysera 

hur tre utsatta individer i vuxen ålder formulerar uppkomsten och hanteringen av trauma 

under sin uppväxt. Syftet är vidare att beskriva vilka spår traumat satt i barndomen, beroende 

på att de växt upp med en funktionsnedsatt förälder.   

 

1.5 Frågeställningar 

• Hur beskriver individerna uppkomsten av trauma som skett under deras barndom, till följd 

av att växa upp med en psykiskt eller socialt funktionsnedsatt förälder? 

• På vilket sätt beskriver individerna hanteringen av traumat, som uppstått under deras 

barndom? 

• Vilka konsekvenser påstås traumat bidragit till hos individerna? 

• Vilka skyddsfaktorer beskriver individerna funnits under deras barndom och hur relaterar 

individerna till dessa? 

 

1.6. Avgränsning 

De funktionsnedsättningar som individerna relaterar till är av psykisk eller social 

funktionsnedsättning hos föräldrarna. Något exempel på fysisk funktionsnedsättning och dess 

konsekvenser finns inte och kan därför inte omfattas av studiens resultat.  

 

1.7 Fortsatt framställning 

Detta inledande kapitel tar kortfattat upp trauma som uppstår hos individer till följd av 

bristande föräldraförmåga samt olika risk- och skyddsfaktorer inom dessa familjer. Kapitlet 

tar även upp studiens frågeställningar och syfte och presenterar inledningsvis det ämne 

studien syftar att undersöka, barn som utsätts för trauma till följd av att leva med en 

funktionsnedsatt förälder. Efterföljande kapitel kommer att presentera ett urval av tidigare 
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forskning som gjorts om trauma som uppstår hos barn till följd av bristande omsorg hos 

föräldrar och vilka konsekvenser det kan ge barnen. I kapitel tre redovisas teoretiska 

perspektiv och begrepp som ska bidra till förståelse och tolkning av studiens resultat och 

analys. Kapitlet kommer att ta upp trauma som teori och skam som en konsekvens av att växa 

upp med en funktionsnedsatt förälder. Kapitel fyra tar upp den metod som används i studien, 

vilken är kvalitativ innehållsanalys och även hur materialet som ligger till grund för studien 

tagits fram. Resultat och analys redovisas i kapitel fem. Kapitlet presenterar studieobjektens 

egna upplevelser av trauma under deras barndom. De upplevelser som tas fram sätts sedan i 

relation till utvald teori, centrala begrepp samt tidigare forskning. Studien avslutas med en 

sammanfattande diskussion av resultatet och dess viktigaste slutsatser följt av en referenslista. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som på ett eller annat sätt har relevans inom 

ämnet barn som utsätts för trauma till följd av att leva med en funktionsnedsatt förälder. 

Forskningen som tidigare har gjorts genom olika studier på barn har delats in i tre olika 

avsnitt för att ge en så bred bild som möjligt inom ämnet barn och trauma. De olika avsnitten 

är föräldraförmåga och trauma, våld och trauma samt olika risker och skydd hos familjer där 

trauma förekommer. Avsnittet våld och trauma har dessutom indelats i två underliggande 

avsnitt som är följande: barn som utsätts för våld och barn som bevittnar våld. Avsnitten 

belyser barn som utsatts för trauma under sin barndom till följd av att växa upp med en 

funktionsnedsatt förälder eller föräldrar som på annat sätt brister i sin föräldraförmåga. De 

olika avsnitten belyser även vilka konsekvenser traumat gett upphov till hos barnen. Vidare 

berör den tidigare forskningens avsnitt vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i barnets 

familj och närmiljö och hur dessa faktorer påverkat barnets utveckling och hälsa. Den tidigare 

forskningen som nedanför redovisas har sökts i databaser såsom Academic search, Google 

Scholar och LIBRIS. Sökord som har använts är barn, bristande föräldraförmåga, trauma, 

omsorgssvikt, våld, funktionsnedsättning. Forskningen består av både nationella och 

internationella studier som anses vara relevant för studiens syfte och frågeställning samt för 

att ge en så tydlig och bred bild som möjligt inom ämnet och som kan bidra till att bättre 

förstå studiens resultat.  

 

2.1 Föräldraförmåga och trauma 

Östman (2008) som är professor i Hälsa och samhälle vid Malmö högskola, har genomfört en 

kvalitativ studie som bygger på intervjuer som gjorts på 8 barn. Studiens syfte var att se vilka 

konsekvenser barn erfarit under sin uppväxt, genom att leva med en förälder som har en 

dokumenterad psykisk ohälsa. Studien visade att barn till föräldrar som hade en eller flera 

svåra psykiska sjukdomar uppvisade svårigheter med att fungera i vardagen och kände en stor 

skuld till förälderns sjukdom. Dessutom hade barnen svårigheter att skapa nära relationer. 

Barnen uttryckte att det hade varit till en stor hjälp att få prata med andra om sin situation 

vilket gjorde att en del av deras krav på dem själva lättade något. Det var av stor vikt att 

barnen känt tillit till den personen de anförtrodde sig åt. Den första utomstående personen 

barnen valde att anförtro sig åt var oftast en vän. Östmans (2008) resultat i studien visade att 

det fanns en stark skuld hos barnen samt att de klandrade sig själva för att föräldern var sjuk. 

Inte helt sällan hade barnen fått till sig av släktingar att föräldrarna först blivit svårt sjuka efter 
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barnens födsel, vilket bidrog till ännu större skuld hos barnen. I några fall hade den friska 

föräldern klandrat barnet för den sjuka förälderns psykiska tillstånd. Skuld låg även hos 

barnen för att de inte kunde påverka förälderns sjukdom. Studien visade även att barnen hade 

svårigheter att följa förälderns pendlande mående och veta hur de skulle förhålla sig i de 

ständiga förändringarna. Rädsla för förälderns instabilitet fanns ständigt närvarande hos 

barnen och blev svårare att hantera då de inte kunde förstå fullt ut vad som skedde. Barnen 

blev dessutom ofta utsatta för olika typer av våld av den psykiskt sjuka föräldern. Den största 

rädslan beskrevs dock vara förälderns självmordsförsök menar Östman (2008). 

 

Tinnfält, Eriksson och Brunnberg (2011) har gjort en kvalitativ studie om barn som lever med 

en eller två föräldrar som missbrukar alkohol och vilka effekter detta leder till för barnet. 

Studien byggde på intervjuer av 27 barn och unga. Forskarna skriver i sin studie att i de 

familjer där minst en förälder hade alkoholproblem var barnens vardag både kaotisk och 

oförutsägbar. Barnen som deltog i studien visade tendenser att utveckla psykiska problem 

men löpte även själva en större risk för att konsumera större mängder alkohol än andra unga 

människor, då de växte upp. Familjeförhållandena kunde variera för dessa barn som växte upp 

med föräldrar som hade ett aktivt alkoholmissbruk, och förutom missbruket kunde även 

föräldrarna ha olika psykosociala problem. Dock fanns det barn i studien som hade en 

förälder som trots sitt missbruk både arbetade och hade ett fungerande socialt liv, trots att 

missbruket utgjorde en riskfaktor för barnet. De barn hos i studien som växte upp med en 

förälder med alkoholproblem hade en ökad risk för att utsättas för omsorgssvikt men även för 

både psykisk samt fysik misshandel. Trots att problematiken fanns var den svår att upptäcka 

för utomstående, vilket ofta ledde till att barnen trodde att andra barn och ungas 

uppväxtförhållanden var snarlika deras, då de utsatta barnen hade anpassat sig i den miljö de 

växte upp i. Tinnfält, m.fl. (2011) påvisar ett resultat i sin studie där det framgår att 

föräldrarna till barnen inte helt sällan förbjöd barnen att prata med andra om det som skedde i 

hemmet. Detta ledde till ytterligare svårigheter för utomstående att få insyn i barnens 

familjeförhållanden. Dock fanns det en liten grupp av barnen som ändå motvilligt berättade 

om sin situation för någon utomstående. I dessa fall var det ytterst viktigt för barnen kände 

förtroende för den utomstående som barnen kunde anförtro sig åt. Studien visade även att det 

var enklare för barnen att berätta om problemet för en utomstående om föräldrarna hade pratat 

om sin problematik i hemmet. Tinnfält, m.fl. (2011) skriver i sin studie att barnen var 

beroende av ha en fungerande relation till sina föräldrar då barnets utveckling skedde i olika 

sociala sammanhang som skulle gynna barnets psykiska och fysiska hälsa. Föräldrarnas 
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ansvar spelade således en stor roll för barnens välmående likaväl som det gjorde i negativ 

bemärkelse, om föräldraförmågan brustit. 

 

2.2 Våld och trauma 

2.2.1 Barn som utsätts för våld 

Folkhälsovetaren Jernbro (2015) har forskat inom ämnet barnmisshandel ur ett 

barnperspektiv. Studien har gjorts utifrån intervjuer och enkätfrågor gjorda på barn, vilka 

genomförts med hjälp av en kvalitativ analys. Studien har gjorts genom fyra delstudier på 

barn och unga i årskurs 4-9 mellan åren 2000 och 2011. Syftet med studien var att undersöka 

barnmisshandel genom barns egna upplevelser och berättelser med fokus på omfattning, 

hälsa, avslöjande samt stöd. Jernbro (2015) skriver i sin avhandling att det fanns ett tydligt 

samband mellan barn som utsatts för våld och ohälsa, där depression var en ofta 

förekommande konsekvens av våldet. Psykisk misshandel och allvarligare former av 

misshandel var de typer av våld som särskilt kunde kopplas till barnens depression. En annan 

konsekvens var att barnen fått posttraumatisk stress, vilket kunde uppstå senare i livet. 

Jernbro (2015) menar att de olika sorters våld barnen utsattes för ofta överlappade varandra. 

Våldet bestod oftast av både psykisk och fysisk karaktär, men innefattade även vanvård och 

omsorgsbrist. Utförde pappan våld mot mamman ökade också risken för att även barnen blev 

utsatt för pappans våld. Riskfaktorerna för att återupprepa våld hos den förälder som utfört 

våldet, kunde härledas till självupplevt våld från den egna barndomen som sedan gått vidare i 

vuxen ålder när den nya familjen bildades. 

 

Jernbro (2015) påvisar i sin forskning att även de barn som utsatts för våld fått en störd 

anknytning då de inte kunde söka tröst eller skydd hos anknytningspersonen, då 

anknytningspersonen även varit förövaren. Detta innebar att barnet inte haft en strukturerad 

strategi för att få sina primära behov av närhet och skydd tillgodosedda. Vidare skriver 

Jernbro (2015) att de barn som hade en dysfunktionell anknytning ofta hade problem med sin 

känslomässiga kontroll vilket innebar att de pendlade mellan starka känslor samt hade en 

tendens att fastna i känslotillstånd av upprördhet eller nedstämdhet. Tidigare forskning visar 

även enligt Jernbro (2015) att unga personer som har utsatts för fysisk misshandel som barn, 

beskrivit psykiska konsekvenser i tonåren så som depression, låg självkänsla och smärtsamma 

minnen. En stor andelen av de barn i studien som hade blivit utsatta för misshandel i någon 

form avslöjade det inte för någon. Främsta orsaken var att tilliten till vuxna hade brustit och 
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deras lojalitet till sina vårdnadshavare var stark, men även för att de var rädda att ingen skulle 

tro på deras ord. Barnen kände även en hopplöshet, skam och skuld inför den misshandel de 

blivit utsatta för eller att de hade normaliserat våldet. Majoriteten av de barn som trots detta 

vågade avslöjade misshandeln för någon utomstående, anförtrodde sig först och främst till en 

vän eller ett syskon. Dock valde barnen ofta att inte återge hela händelsen till vännen, då de 

samtidigt var rädda för att föräldrarna skulle råka illa ut.  

 

Coats (2010), med hemvist i socialt arbete, har genomfört en studie som undersöker 

sambandet mellan de barn som blir utsatta för våld under sin barndom och de konsekvenser 

det leder till i vuxen ålder. Coats (2010) resultat i studien påvisade att det fanns ett 

väldokumenterat samband mellan psykisk ohälsa i vuxen ålder som en konsekvens av våld i 

barndomen. Studien visade även flera olika hälsoproblem som uppstått hos individen först 

uppstått när individen blivit vuxen. Hälsoproblemen yttrade sig då genom depression, 

ångestsyndrom, olika beroenden av substanser eller alkohol, ätstörningar, 

personlighetsstörning och sexuella störningar. Flera av dessa negativa hälsoproblem kunde 

vissa av studiens objekt ha kvar under hela sitt liv. Dock visade Coats (2010) i sin studie att 

om barnet varit utsatt som spädbarn och våldet upphört i ett tidigt stadie så kunde problemen 

utebli i ett senare skede eller visa sig i en mindre omfattning. Däremot kunde även det våld 

som upphört tidigt ge upphov till omfattande eller fysiskt neurologiska skador på barnet som 

barnet aldrig kunnat återhämta sig ifrån. 

 

2.2.2 Barn som bevittnar våld 

Överlien och Hydén (2007), som båda forskar inom socialt arbete, har genomfört en studie 

genom kvalitativa intervjuer gjorda på barn och tonåringar. Syftet med studien var att förstå 

och tolka barns egna upplevelser och beskrivningar av bevittnat våld och vilka konsekvenser 

detta haft. Det framkom i studien att det våld som barnen bevittnat sin pappa utföra mot 

mamman oftast var strategiskt utfört av pappan. Barnen beskrev våldet som kontrollerat och 

vid dessa händelser låste barnen in sig på sina rum. Det förekom även vid flera tillfällen att 

barnen satte på TV:n med hög volym för att blockera det obehagliga ljud som uppstått vid det 

utövade våldet. Överlien och Hydén (2007) skriver att även om barnen inte är fysiskt 

närvarande vid alla gånger då mamman blivit slagen så fanns hörselminnen kvar hos barnen. 

Ett av de barn som var med i studien beskrev att han tycktes höra sin mamma kastas in i en 

dörr och de föreställningarna som uppstod i samband med händelsen har stannat kvar som 
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trauma hos honom, vilket gjort det svårt för honom att sova på nätterna. Pojken beskrev det 

han hade upplevt med ordet ”äckligt” och upplevde händelsen som mycket otäck och 

avskyvärd. Ett annat barn i studien förklarade att hon både såg och hörde våldet hennes 

mamma utsattes för. Flickan berättade att hon natt efter natt hörde hur mamman blev 

våldtagen av sin pappa. Hon förstod inte innebörden av vad som skedde då, utan det kom 

senare när hon blev lite äldre. En annan flicka i studien berättade att hennes pappa låste in 

henne i ett rum tillsammans med sina syskon när han våldförde sig på mamman. När det blev 

helt tyst utanför rummet var flickan övertygad om att mamman hade blivit dödad. Överlien 

och Hydén (2007) skriver vidare i sin studie att de barn som hade ett eller flera syskon fann 

stöd hos varandra såväl i den akuta situationen men även i senare skede. 

 

Överlien och Hydén (2007) tar i sin studie upp en flicka som bodde tillsammans med sin 

yngre syster och deras föräldrar. Flickan hade svåra synminnen efter att hennes pappa våldfört 

sig mot mamman under många år. Efter fem år av upprepat våld mot flickans mamma 

lämnade slutligen pappan familjen. Dock dröjde det inte lång tid innan mamman blev 

tillsammans med en ny man som likt flickans pappa började våldföra sig mot mamman. 

Mammans nya man stannade dock inte vid att våldföra sig mot mamman utan utövade även 

våld mot flickan, hennes lillasyster samt deras hund. Flickan uppgav i studien att trots att 

mammans nya man inte var hennes biologiska pappa, hann han ändå orsaka mycket skada i 

hennes liv. Hon beskrev sin avsky mot mannen och önskade att hon hade varit äldre när detta 

utspelade sig och på så sätt kunnat försvara sig själv mot mannen men även försvara sin syster 

och mamma. Överlien och Hydén (2007) kom i sin forskning fram till att barnen som deltagit 

i studien och som bevittnat våld i hemmet var tydliga i att det finns fler sätt att utstå våld på 

än att se det och att det kan vara minst lika skrämmande och svårt att hantera. Barnen i 

studien såg våldet, hörde det, kände det kroppsligen och upplevde det även genom mammans 

fysiska och psykiska smärta. Våldet satte även spår hos de intervjuade barnen då de efteråt 

såg trasiga möbler och kände av spänningarna som fanns i deras hem där våldet var en del av 

deras vardag. Barnen växte således upp med våld som de både såg och hörde då mamman 

kontinuerligt hotades och blev slagen av pappan, vilket slutligen definierade barnens uppväxt 

(Överlien & Hydén, 2007). 

 

2.3 Olika risker och skydd hos familjer där trauma förekommer 
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Lucas och Jernbro (2014) har gjort en kvalitativ studie över barns risker att drabbas av 

omsorgssvikt av sina föräldrar. De skriver i sin studie att försummelse av grundläggande 

omsorg för barn ofta orsakats av flera faktorer. Fattigdom var den största orsaken till 

omsorgssvikt men även andra faktorer spelade in såsom att barnens föräldrar hade olika 

former av missbruk, psykisk ohälsa eller var arbetslösa. Dock var de flesta av dessa kategorier 

inte en given risk i sig till omsorgssvikt utan uppstod först i samband med olika stressfaktorer 

hos föräldern i relation till ett svagt socialt nätverk. Var nätverket begränsat fanns det inget 

stöd till familjen och heller ingen insyn om barnets förhållanden, där någon utomstående 

kunde ingripa för barnets bästa. Lucas och Jernbro (2014) visar även att konsekvenserna av 

att barnen blev försummat oftast ledde till att barnen drabbades av psykisk och fysisk ohälsa 

och kunde även bidra till en förkortad livslängd. Beroende på hur allvarlig samt varaktig 

försummelsen hade varit för barnen varierade konsekvensen och således svårighetsgraden i 

barnens ohälsa. Lucas och Jernbro (2014) påvisar att barnen i studien hade en låg närvaro i 

skolan, sämre betyg och ofullständig skolgång jämfört med jämnåriga barn. Barnens 

kognitiva funktion visade även brister vid en långvarig försummelse vilket i sin tur påverkade 

skolprestationerna och ofta utsatte barnens föräldrar barnet för våld i samband med att de 

hade försummats. Problemen för barnen fanns oftast kvar i vuxen ålder där de präglas av låg 

självkänsla, missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap. Lucas och Jernbro (2014) visar 

även i sin studie att olika skyddsfaktorer som fanns i familjen minskade risk för omsorgssvikt 

om föräldrarna hade ett stort kontaktnät i samhället, genom släkt och vänner samt att 

föräldrarna var friska och hade ett arbete. Andra skyddsfaktorer, visade studien, var att 

föräldrarnas livssituation var stabil över tid. 

 

Skolmiljön är en viktig skyddsfaktor enligt Leahy (2015) vid Bennington College, som gjort 

en kvalitativ studie över vuxna som under sin uppväxt varit utsatta för trauma till följd av en 

förälder med en psykisk funktionsnedsättning. Studien gjordes genom intervjuer av 8 vuxna 

individer i åldrarna 30-64 år och som hade växt upp med minst en svårt psykiskt sjuk förälder. 

Leahy (2015) menar att skolan var en plats som stod för trygghet för individerna och en plats 

att fly till när det var jobbigt i hemmiljön. De flesta i studien uppgav att de var tysta och blyga 

i skolan men att skolan utgjorde ett sammanhang och en förståelse i deras kaosartade liv. 

Särskilt viktig visade sig skolan vara när den sjuka föräldern var som mest sjuk och 

framförallt i samband med att föräldern var inlagd på sjukhus. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
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Forskning som gjorts tidigare bygger främst på intervjuer gjorda på barn och visar olika 

orsakssamband mellan föräldrarna oförmåga att tillgodose barnets grundläggande behov samt 

att barnet utsätts för olika trauman. Forskningen visar att barn som blir utsatta för våld 

generellt sett får en försämrad livskvalité och en försämrad självbild. Få barn avslöjar det våld 

de har vuxit upp med då de inte känner tillit till vuxna och för rädsla att ingen ska tro på deras 

berättelse. Skam finns närvarande hos barnen inför sina föräldrar då de avviker i sitt beteende 

jämfört med andras föräldrar. Skammen och rädslan för föräldrarnas föränderliga beteende 

resulterar i olika psykosomatiska besvär hos barnen, som ibland sträcker sig långt upp i åren. 

Forskningen som gjorts visar även att ett pågående missbruk hos föräldern eller att föräldern 

lider av flera svåra psykiska sjukdomar bidrar till att barnet blir försummat. Vidare visar även 

forskningen att arbetslöshet, ett svagt socialt nätverk och olika stressfaktorer ökar risken för 

att detta sker. De barn som drabbas av olika trauman i form av långvarig försummelse eller 

utsätts för våld drabbas även av psykisk ohälsa som kan följa barnen i resterande liv. Flera av 

barnen som ingått i forskningen skuldbelägger dessutom sig själva för att föräldern är svårt 

sjuk och axlar därigenom ett tungt ansvar. Dock visar tidigare forskning även på att det finns 

olika skyddsfaktorer som bidrar till att barnets risker att utsättas för trauma minimeras, 

beroende till vilken omfattning riskerna och skyddsfaktorerna finns i familjen och dess 

närmiljö. Några skyddsfaktorer visade sig vara stabilitet under en längre tid i familjen samt ett 

utökat nätverk där skolan var en viktig del. 

 

Det som skiljer den tidigare forskning som har presenterats i detta kapitel jämfört med min 

studie är att fokus i den tidigare forskningen främst ligger på att ta fram vilka konsekvenser 

traumat bidragit till hos individerna, till följd av bristande föräldraförmåga. Min studie utgör 

istället en helhet av traumat som individerna utsätts för då studien utgår ifrån traumats 

uppkomst, dess konsekvenser, olika skyddsfaktorer samt hur individerna på olika sätt hanterar 

traumat. Vidare belyser min studie hur individerna hanterar svårigheten med att växa upp med 

föräldrar som av brister i sin föräldraförmåga till följd av en funktionsnedsättning. Det är 

således inte enbart ett enda fokusområde studien omfattar utan en mer övergripande bild av 

individens uppväxt vilket kan bidra till att en flerdimensionell bild där olika sidor av traumats 

kan identifieras. Tidigare forskning bygger dessutom på intervjuer gjorda på barn vid en 

specifik och begränsad tid medan min studie utgörs av tre självbiografier återberättat av 

individerna i vuxen ålder och som skildrar händelser över hela barndom. Detta bidrar till att 

jag kan troligen kan beskriva individernas uppväxtförhållanden på ett mer omfattande sätt 

som tycks vara svårt att få fram genom enbart intervjuer som gjorts vid begränsade tillfällen. 
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Valet att göra en mer omfattande studie kring ämnet barn och trauma bygger dessutom på att 

jag tidigt i studiens uppbyggnad insett att ämnet både är komplex och stundtals svårbeforskat.  
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3.Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten i studien samt några centrala 

begrepp. Dessa ska bidra till att besvara studiens syfte och frågeställningar inom ämnet barn 

som utsätts för trauma till följd av att leva med en funktionsnedsatt förälder. Valda begrepp 

och teori kommer sedan att tillämpas som redskap i studien för att analysera, tolka och förstå 

den utvalda empirin, som består av självbiografier. Teorier och begrepp används för att förstå 

ett fenomen eller ett problem som finns i samhället. Studiens teoretiska utgångspunkt är 

trauma och kapitlet förklarar hur traumat uppstår och vilka konsekvenser traumat bidrar till. 

Kapitlet kommer vidare att hantera begreppet skam som konsekvenser av att växa upp med en 

funktionsnedsatt förälder. Skam är en känsla som uppstår hos individer då de förstår att deras 

familj och föräldrar avviker från andras enligt Scheff och Starrin (2010). Slutligen kommer 

begreppet skyddsfaktor att förklaras och hur olika skyddsfaktorer kan påverka individer som 

växer upp i riskmiljöer genom att verka som ett skyddsnät.  

 

3.1 Uppkomst av trauma och dess konsekvenser  

Individens respons på fara är komplex, menar Herman (2007) och en sammansättning av olika 

reaktioner som påverkar individen både fysiskt och mentalt. När individen känner att den är i 

fara tillkommer en ökning av adrenalin, som en respons på att det sympatiska systemet har 

aktiverats. Individen kan uppleva intensiva känslor känslor av skräck och vrede, som en 

reaktion på hotet som uppstått, då individen försöker anpassa sig till den rådande situationen 

som sker antingen direkt mot honom eller i hans närhet. Det finns två sätt kroppen reagerar på 

när den ställs inför en hotfull situation, genom flykt eller kamp (fight or flight), som en 

energisk handling. Först när det blir lönlöst att fly eller ta till kamp uppstår traumat och 

individens självförsvarssystem sätts ur spel och bryter samman, förklarar Herman (2007). 

Långt efter att faran är över fastnar den normala responsen, som beskrivs ovan, i ett 

föränderligt och överdrivet tillstånd. Traumat skapar djupgående och långvariga förändringar i 

fysiologisk aktivering, känslor, uppfattning och minne. Individen befinner sig i ett konstant 

tillstånd av vaksamhet och irritabilitet utan att veta varför och traumat tenderar att lösgöra sig 

från sitt ursprung och istället leva ett eget liv. Detta gör att individen ständig lever i en 

beredskap som om faran skulle kunna uppstå i vilken stund som helst och individen kan inte i 

detta tillstånd gå tillbaka till den vanliga livsrytmen eftersom traumat hela tiden avbryter det. 

Istället återupplevs händelsen om och om igen, avstannad i det traumatiska ögonblicket. 

Herman (2007) skriver vidare att den hjälplösa individen kan reagera genom att fly från 
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situationen, dock inte fysiskt utan genom att förändra sitt medvetandetillstånd, vilket är 

kärnan i känslomässig avtrubbning och kan leda till ett tillstånd av likgiltighet. Risken för 

skador hos individen är beroende på traumats omfattning och hur långt traumat sker över tid 

enligt Herman (2007). 

 

Dyregrov (2012) beskriver olika faser av trauma och särskiljer omedelbara reaktioner samt 

långsiktiga reaktioner. De omedelbara reaktionerna är liksom det Herman (2010) beskriver, 

att när individen utsätts för ett starkt hot eller fara så aktiveras både fysiska och mentala 

överlevnadsfunktioner och individen tilltar antingen flykt eller kamp. Barn från tio års ålder 

och uppåt kan beskriva liknande reaktioner som vuxna individer och kan reagera genom 

förfäran, protest eller genom en slags känslostorm medan andra individer istället blir 

förlamade. Den traumatiska efterverkningen kan utvisas i sårbarhet, ilska eller sömnstörningar 

efter den omedelbara reaktionen. Dessa anser Dyregrov (2012) är naturlig reaktion på en 

traumatisk händelse. Om individen däremot upplever flera traumatiska händelser i tät följd 

blir katastrofförväntningarna och sårbarheten speciellt stor och kan i värsta fall leda till 

personlighetsförändringar som präglar individen förhållningssätt under resterande liv. De 

långsiktiga effekterna hos individen kan enligt Dyregrov (2012) innefatta exempelvis den 

personliga utvecklingen, förmågan att hantera olika saker eller regleringen av känslor samt 

synen på tillvaron.  

 

När individer tvingas undertrycka sina emotionella reaktioner för att överleva i en värld som 

inte längre anses vara förutsägbar utan istället skrämmande, kommer individens personlighet 

att präglas. Individen blir mer vaksam och tilliten till omgivningen minskar drastiskt men 

även synen på tillvaron påverkas och individen kan utveckla pessimistiska tankar om sitt eget 

inflytande över sin livssituation. Dock kan individen utvecklas normalt, trots att han varit 

utsatt trauma men då vid enstaka traumatisk händelser, om individen har ett starkt nätverk av 

familj och kamratrelationer samtidigt som individen får bearbeta händelsen. Genom detta kan 

ett naturligt tillfrisknande ske och individen undvika de mest negativa konsekvenserna, menar 

Dyregrov (2012). 

 

Herman (2007) förklarar vidare att trauma uppstår till följd av olika händelser som 

omkullkastar de vanliga omsorgssystem som ger individen en känsla av kontroll, 

sammanhang och mening. Trauma kan vara ett resultat av olika övergrepp, våld i hemmet, 

misshandel, kränkning eller sexuellt våld. En annan författare, Lennéer Axelsson (2010), 
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skriver i sin forskning att barn i familjer som bevittnar eller utsätts för upprepat våld löper en 

mycket stor risk att traumatiseras. Det finns även olika slags katastrofer menar Lennéer 

Axelsson (2010) som utlöser trauma vilka är människoskapade katastrofer eller 

naturkatastrofer, vilket i det förstnämnda utgörs genom avsiktliga handlingar som i sin tur 

skapar trauma genom olika våldsdåd och därav har en mer djupgående effekter hos individen, 

än naturkatastrofer. Liksom Lennéer Axelsson beskriver även Herman (2007) att traumatiska 

händelser skiljer sig åt mot fördärv skapade av människan, naturen eller av genom 

olyckshändelse, eftersom traumat som uppstått genom en människas handling, omintetgör 

individens normala anpassning till livet. Traumatiska händelser skapade av andra människor 

utgör ett hot mot livet och den fysiska integriteten hos individen, som utsätts för den nära 

konfrontationen med våld. Traumat uppstår således när individen befinner sig i extrema 

situationer av hjälplöshet och skräck som tenderar att framkalla en katastrofreaktion. 

Forskaren och författaren Wennerberg (2010) går ytterligare ett steg för att förklara 

traumatiska händelser som utgörs av människor, där den ena är interpersonella trauman, som 

uppkommer vid rån, våldtäkt, misshandel eller tortyr och den andra är anknytningstrauman. 

Anknytningstrauman är trauman som orsakas av en anknytningsrelation som individen har en 

nära anknytning till och som kan ta form i fysisk misshandel eller sexuella övergrepp men 

även i betydligt mer subtilt hot på individens personliga integritet, som exempelvis 

långtgående känslomässig övergivenhet. Dock anser Wennerberg (2010) i likhet med Herman 

(2010), att risken för traumatisering ökar ju mer utdraget det är över tid och framförallt om 

det som tidigare nämnts, orsakat av en person som har en nära anknytning till den som 

upplever traumat. 

 

3.2 Skam som uppstår inför föräldrarnas funktionsnedsättning  

Scheff och Starrin (2010), som under flera år har forskat om skam och sociala relationer, 

förklarar begreppet skam som en motsats till stolthet. Skam har en stark påverkan på 

individens självkänsla och sociala interaktionen, men dessa känslor trängs oftast bort i det 

traditionella samhället. Det är av stor vikt att inte låta individen styras av sina egna emotioner 

utan istället vara saklig och oberoende sina relationer, men med det sagt, inte utan att 

relationer är viktiga för individen, vilka de är och även tillåts vara i det traditionella samhället. 

Dock får emotionerna i individens relationer inte utåt sett vara känsloladdade och därav 

undertrycks både skam men även stolthet. Dock medför inte detta att dessa känslor försvinner 

utan endast hålls dolda för omgivningen. Varje relation innebär känslor och om skam är en av 
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dessa känslor som uppstår i relationen vill individen automatiskt gömma dessa för sin 

omgivning. Goffman var en av de första som forskade om skam men använde istället ordet 

förlägenhet vid det sociala samspelet som en variant till skam, vilket Scheff och Starrin 

(2010) menar visserligen är en del av skam och kränkt en annan del men att dessa hör 

samman. Även avvisad, ovärdig och otillräcklig kan beskriva begreppet skam och som tar sig 

i uttryck i olika sammanhang. Scheff och Starrin (2010) menar att skam uppstår i hur 

individen tror sig uppfattas av andra i sin omgivning, snarare än hur individen uppfattar sig 

själv. Hur andra uppfattar individen ligger alltså ständigt närvarande hos individen och har en 

avgörande betydelse för individens egna känslor. Känslor av skam som uppstår hos individen 

kan ta sig i uttryck i anspråkslöshet, blyghet, låg självkänsla eller dåligt samvete. 

 

Skam uppstår i situationer som innebär ett verkligt eller inbillat hot mot individens sociala 

band till omgivningen skriver Scheff och Starrin (2010). Om individen känner att dess 

beteende avviker från gruppnormen, skapas inte enbart en klyfta mellan beteende och ideal, 

utan även mellan idealet i gruppen och individens själv och blir således ett hot mot de sociala 

banden, vilka är oerhört viktiga för individen. Ytterligare en aspekt är att skam spelar en 

central roll vid reglering av hur individen uttrycker och förhåller sig till övriga emotioner. 

Individen vill gärna vara återhållsam med uttryck för ilska, rädsla, sorg och kärlek då 

individens rädsla har övertaget inför att skämmas över dessa. Individen är med andra ord rädd 

för att skämmas och skäms för att skämmas, menar Scheff och Starrin, (2010). 

 

3.3 Skyddsfaktorer i familj och närmiljö 

I form av en kunskapsöversikt som har genomförts i regi av socialstyrelsen beskriver 

Bäckström (2015) olika risk- och skyddsfaktorer hos barn och som växer upp med trauman 

till följd av att leva med en funktionsnedsatt förälder. Bäckström (2015) skriver att dessa 

faktorer finns hos barnet själv, i familjen och i barnets närmiljö. Riskfaktorerna kan vara 

sociala, psykologiska eller medicinska och yttra sig i att föräldern brister i barnets omsorg och 

inte ger den omvårdnad barnet behöver vid sjukdom. Dessa riskfaktorer kan ge svårigheter i 

barnets utveckling, hälsa, anpassning och beteende. Barnet kan således utveckla svårigheter 

med att hantera och reglera sina känslor, få psykiska problem i form av ångestproblematik 

och även få svårigheter med att skapa meningsfulla relationer. Oftast är det inte några 

enskilda faktorer som avgör om barnet riskerar att påverkas negativt under sin uppväxt utan 
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istället hur många olika slags riskfaktorer det finns sammantaget i familjen. Ju fler 

riskfaktorer det finns ju större är risken för att barnets hälsa och utveckling drabbas.  

 

Bäckström (2015) skriver att till motsatsen till de olika riskfaktorer som kan finnas i familjen 

är skyddsfaktorer som kan finnas inom familjen och dess närmiljö. Skyddsfaktorer kan vara 

ett fungerande nätverk i omgivningen där skola och andra vuxna utgör en viktig skyddsfaktor. 

Andra skyddsfaktorer kan vara att föräldrarna har arbete och en stabil situation i hemmet. 

Skyddsfaktorerna kan neutralisera och dämpa de riskfaktorerna som finns. Särskilt viktiga blir 

skyddsfaktorerna ju fler riskfaktorer som finns. Det är även samspelet mellan risk- och 

skyddsfaktorerna som avgör om barnet riskerar att fara illa eller inte och om barnet riskerar att 

få långvariga psykosociala problem. Barnets utsatthet beror även på i vilka sammanhang de 

olika risk- och skyddsfaktorerna yttrar sig, i vilken omfattning de är i samt hur pass allvarliga 

de är. Vidare spelar skyddsfaktorerna in i vilka konsekvenser dessa kan leda till för barnet och 

familjen, både på kort men även på lång sikt, enligt Bäckström (2015). Befintligheten av 

skyddsfaktorer kan ligga till grund för antingen en destruktiv eller en konstruktiv utveckling 

hos barn både kortsiktigt men även långsiktigt, menar Löfholm (2011). Viktiga 

skyddsfaktorer är enligt Löfholm (2011) en god och hållbar relation till sina föräldrar, en 

fungerande skola samt ett nätverk som främjar att barnet växer upp under trygga förhållanden. 

Precis som Bäckström (2015) skriver så menar Löfholm (2011) att det är antalet 

skyddsfaktorer i relation till existerande riskfaktorer som utgör barnets utveckling och i vilken 

riktning den går.  
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4. METOD 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien som har gjorts inom ämnet barn som utsätts för trauma till följd av att leva med en 

funktionsnedsatt förälder, utgår ifrån Hermeneutik som vetenskaplig ansats. Hermeneutik 

beskrivs av Thomassen (2007) som läran om tolkning samt förståelse inom bland annat 

litterära verk och texter. Då utgångspunkten i denna studie bygger på att tolka och förstå 

självbiografier inom ämnet barn som utsätts för trauma, ansåg jag att hermeneutik var mest 

lämpad som vägledning genom studien. Studiens intresse inriktar sig på att kunna rama in en 

flerdimensionell bild och således få ett större djup av den komplexa bilden av individer och 

trauma, genom att analysera samt tolka uppkomsten, hanteringen samt konsekvenserna av 

individens trauma under sin barndom. I den tidigare forskningen finns inte denna komplexa 

bild som kan analyseras genom en explorativ ansats. Den komplexa bilden uppstår istället när 

jag ska tolka helheten av barn som utsätts för trauma då de olika delarna (uppkomsten, 

hanteringen samt konsekvenserna) på ett eller annat sätt går in i varandra. Till skillnad mot att 

förstå och tolka en text eller ett fenomen ligger att förklara ett fenomen eller hur något 

fungerar, som främst används inom naturvetenskapen menar Thomassen (2007). Det går 

således att undersöka samma fenomen men ur olika perspektiv och genom att tillämpa olika 

metoder, där resultatet antingen kan förklaras eller förstås. Svårigheten med att tillämpa en 

sådan metod som ger en förklaring i den aktuella studien, ligger i att det inte skulle gestalta 

den bild och mening som studien syftar till eller gå att återge individernas upplevelser av 

deras barndom. 

 

Thomassen (2007) menar att tolkning inte alltid är enkelt utan missförstånd är en närvarande 

riskfaktor som finns vid all kommunikation eller i de texter och litterära verk vi läser. När jag 

tolkar texterna i självbiografierna som individerna har skrivit, har jag med mig en 

medvetenhet om att jag kan uppfatta det som skrivits på ett annorlunda sätt, än vad som 

individen har menat och att jag tolkar individens egen tolkning och upplevelse av sin 

barndom. Thomassen (2007) menar vidare att den som tolkar texten måste finna avvägningen 

mellan den grammatiska tolkningen som är objektiv i texten samt den psykologiska 

tolkningen som berör det personliga språkbruket. Den som tolkar texten behöver således 

bemästra både den språkliga strukturen i texten men även individens personliga tankar och 
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avsikter. Dessa moment skapar sedan en tolkning som är avgörande för själva förståelsen av 

texten. Jag behöver således inte enbart förmedla det som individerna har som budskap utan 

även behärska det språk som individerna berättar på samt språkets uppbyggnad, annars 

riskerar budskapet individerna syftar till att förmedla att falla bort eller komma i skymundan i 

studien. 

 

4.2 Förförståelse 

En grundtanke inom hermeneutiken är enligt Gilje och Grimen (2014) att vi förstår något mot 

bakgrund av vissa förutsättningar. De förutsättningar som vi bär med oss avgör för vad vi 

kommer att förstå och vad som blir oförståeligt. Vid tolkning av en text som tycks vara 

obegriplig, är det utifrån att vi saknar tidigare erfarenhet eller kunskap i det vi läser. Gilje och 

Grimen (2014) menar dock att vi aldrig möter världen förutsättningslöst som ett oskrivet blad 

utan vissa förutsättningar. Det vill säga att vi tar med vår egen förförståelse i det vi tolkar. 

Förförståelse är därav nödvändig när vi ska tolka en text eller ett fenomen för att vi ska veta 

vad vilken ingång och riktning vi ska ha i det vi ämnar undersöka (Gilje och Grimen, 2014). 

Förförståelse är som nämns ovan, vår egen erfarenhet och den kunskap vi redan besitter när vi 

tolkar något. I studien jag gör har jag min egen förförståelse som jag är medveten om 

påverkar studiens riktning inom det valda ämnet. Min egen förförståelse kommer ifrån att jag 

har flera års erfarenhet inom familjebehandling då jag arbetat med barn och familjer som varit 

placerade på HVB-hem. Under min tid som familjebehandlare arbetade jag med barn som 

varit utsatta i någon form av trauma av sina föräldrar. Då jag har arbetat med barn och 

familjer under hela studietiden har fördelen varit att jag kunnat sätta teori i relation till praktik 

och således tillgodogöra mig en djupare förståelse för den aktuella utbildningen. Detta 

innebär att min egen förförståelse och har kunnat användas som en resurs i studiens 

uppbyggnad. Förförståelsen har även gjort att jag har haft en tidigare kunskap om det 

inhämtade material som använts, vilken troligen minimerat risken för feltolkning som annars 

kunnat uppstå.  

 

4.3 Val av datainsamlingsmetod 

För att på ett lämpligt sätt ge svar på syftet och frågeställningarna i studien har jag valt att 

utgå ifrån en kvalitativ metod. Kvalitativ metod är en slags metod för hur man samlar in, 

analyserar och presenterar data. Man vill hitta förståelse till varför något sker och begripa 

innebörden i det man ämnar undersöka skriver Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen och 
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Jakobsson (2008). Då studien handlar om att tolka och förstå självbiografier är det viktigt att 

ha en metod som ger en ökad förståelse för upplevelsen av det som förmedlas i 

självbiografierna. Det är även studiens syfte att möjliggöra detta genom individens egna 

upplevelser och beskrivningar av trauma till följd av att leva med en funktionsnedsatt 

förälder. Syftet är alltså inte att mäta hur ofta trauma förekommer i självbiografierna eller 

kartlägga specifika samband mellan trauma och psykisk ohälsa. Istället är syftet att förstå 

innebörden av vad som sker med individerna i givna situationer och vad de upplever och vill 

förmedla. Det kan vidare handla om hur individerna i självbiografierna hanterar situationen 

eller vilka känslor som framkommer. Ahrne och Svensson (2011) skriver att kvalitativa 

metoder kan beskriva en social interaktion och hur människor lär känna samt förstå varandra 

eller sig själva. Genom metoden kan även nyanser fångas upp och sätta in värderingar samt 

normer. Ahrne och Svensson (2011) menar att kvalitativ metod bygger på intervjuer, 

observationer eller analys av texter. Utgångspunkten i studien är att analysera den text som 

finns i självbiografierna genom individens självupplevda upplevelser, tankar, erfarenheter och 

känslor och sedan välja ut lämpliga stycken som kan appliceras i resultatet. Eftersom studien 

utgår ifrån självbiografier som empiri är det av vikt att kunna förmedla individernas 

upplevelser på ett korrekt sätt, så uppsatsen visar en så rättvis bild av det författarna vill 

förmedla. Vidar är studiens syfte, att genom hermeneutik som vetenskaplig ansats, kunna 

tolka de texter som ligger till grund för studien. Genom tolkning kan texten kunnat ge djupare 

förståelse för individernas upplevelser och beskrivningar.  

 

4.4 Urval och tillvägagångssätt 

Syftet med studien och dess frågeställning styr urvalsmetoden som ansetts vara mest lämpad 

att använda för insamling av det empiriska materialet. Studiens empiri har bestått av 

självbiografier som är skrivna av individer i vuxen ålder som skildrar sin barndom och de 

upplevelser de erfarit. Johansson och Öberg (2008) förklarar att en självbiografi är en 

självupplevd berättelse som i första hand är skriven av personen som biografin handlar om 

och som förmedlar ett inifrånperspektiv. Då urvalet av självbiografier har skett har jag 

avgränsat mig till vissa urval för att få fram de mest lämpade livsberättelser som legat till 

grund för studien. Första urvalet avgränsas till att individerna i självbiografin själva ska ha 

upplevt trauma och skildrat sin barndom först i vuxen ålder. Andra urvalet angränsar till att 

individerna själva ska ha upplevt trauma till följd av föräldrarnas bristande förmåga att 

tillgodose individens grundläggande behov. Minst en förälder till individen ska lida av en 
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psykisk eller social funktionsnedsättning. Orsaken till att föräldrar brister i sin förmåga skiljer 

sig åt och det är bland annat detta jag vill få fram i min studie. Tredje urvalet har skett genom 

att avgränsa ålder på individerna. Traumat ska främst ha uppstått under barndomen (0-13 år) 

och beskrivas utifrån det perspektivet och inte enbart i senare tonår. Detta då det finns ett 

flertal självbiografier som enbart skildrar ungdomar som har råkat ut för bland annat sexuella 

övergrepp och i min studie vill jag lägga fokus på att undersöka barns upplevelser av trauma i 

samband till följd av psykisk ohälsa. Jag anser att det är bra utgångspunkt att förhålla sig till 

en viss åldersgrupp för att kunna få fram olika skildringar av en dysfunktionell uppväxt men 

som upplevts av individer inom samma åldersspann, då individer kan uppleva samma sak på 

olika sätt beroende på deras mognad att förstå orsak och verkan. Självbiografierna ska 

dessutom ha skrivits inom Skandinavien och vara utgivna på svenska, för att minimera risken 

att missa viktiga delar eller feltolkningar. 

 

För att finna relevanta självbiografier för studiens syfte har vissa sökord använts i olika 

kombinationer. Ord som använts är: barn, barn till psykiskt funktionsnedsatta föräldrar, barn 

till socialt funktionsnedsatta föräldrar, misshandel, trauma, fysiskt våld, psykiskt våld, 

omsorgssvikt. Sökningarna har gjorts i LIBRIS databas samt genom Google. Därefter har kort 

information om självbiografierna lästs för att få en bild över individens berättelse samt 

jämförts med de urvalskriterier som nämns ovan. Sex stycken självbiografier fanns att utgå 

ifrån efter att ha avgränsat valda berättelser utefter urvalskriterierna. Två böcker visade sig 

snabbt falla utanför de avgränsningar som nämnts ovan och föll således bort. Böckerna tog 

enbart upp missbruk hos föräldern och inte någon form av funktionsnedsättning, vilket är en 

av studiens utgångspunkter. En av självbiografierna fokuserad i stort sett enbart på våld mot 

barnet och inte på föräldrarnas psykiska eller sociala funktionsnedsättning, vilket jag eftersökt 

i min studie. Boken var dessutom skriven utanför Skandinavien och ett av urvalskriterierna 

var att böckerna endast skulle ha utspelat sig och skrivits inom Skandinavien. Resultatet av 

valda självbiografier blev således tre i antal, då det även kändes som en rimlig mängd till 

studiens storlek och syfte samt den tid som erfordras till att utföra studien. Självbiografierna 

som valts ut presenteras nedan. 

 

4.4.1 Självbiografierna 

Flickan som inte fick finnas 
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Flickan som inte fick finnas är skriven av Ethel G. Ericsson. Boken handlar om Ethels första 

13 levnadsår där hon skildrar en uppväxt fylld av utsatthet, våld och galenskap. Ethels 

mamma lider av nervösa besvär och har svåra humörsvängningar till följd av de nervösa 

besvären, vilket gör att mamman pendlar mellan upprymdhet och depression. Ethels mamma 

försöker dämpa sin psykiska ohälsa genom alkohol och tabletter, vilket leder till ett missbruk. 

Ethels vardag är fylld med fysisk misshandel, hån och kränkningar. Ethel försöker så långt det 

är möjligt att hemlighålla situationen hemma, tills en dag då hon inte längre orkar och 

försöker ta sitt eget liv. 

 

Maskrosungen 

Maskrosungen är skriven av Sandra Gustafsson. Sandra skildrar sin barndom och hur det är 

att växa upp med sin mamma som har en psykisk funktionsnedsättning i form av bland annat 

schizofreni. När Sandra växer upp glider mamman allt djupare in i sin sjukdom och sitt 

alkoholmissbruk. Mamman pantsätter Sandras saker för att ha råd med vin och cigaretter och 

glömmer bort att tillgodose Sandras behov av mat och omsorg. Sandra ansvarar så gott hon 

kan för hushållet, medan hennes mamma låser in sig i sitt rum och eldar upp brev och pratar 

högt med sig själv. Oftast finns det ingen mat i huset, utan de pengar som finns går till 

mammans missbruk. Sandra får mat av sina vänner, som smugglar ut smörgåsar åt henne. För 

vännerna är det ett spännande äventyr, men för Sandra handlar det om ren överlevnad. 

 

Kärlek och stålull 

Kärlek och stålull är skriven av Lisbeth Pipping. Lisbeth skildrar på ett personligt sätt om hur 

det är att växa upp med en utvecklingsstörd mamma, en svårt alkoholiserad pappa och två 

småsystrar. Lisbeth beskriver en barndom i misär, bristande omsorg och kärlekslöshet. 

Hennes mamma har svårt att ge förutsägbarhet och trygghet och istället är det ofta Lisbeth 

som får agera den vuxna och ge tröst åt sin mamma, samtidigt som hon sköter hushållet och 

tar hand om sina två yngre syskon. Men trots detta så skildrar Lisbeth stunder av hopp och 

optimism. Trots svårast möjliga utgångsläge kan Lisbeth ändå vända sina villkor och skapa 

sig ett bra liv. 

 

Under urvalsprocessen av självbiografierna som ligger till grund för studien framkom det att 

samtliga självbiografier där en av föräldrarna hade en funktionsnedsättning enbart bestod av 

mödrar. Ingen av självbiografierna skildrar således en fader med någon form av 

funktionsnedsättning. Dock fanns det böcker där fäderna hade någon form av 
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missbruksproblematik, då oftast alkoholbaserad. Då min studie fokuserar på bristande 

föräldraförmåga som uppstått på grund av en funktionsnedsättning var inte dessa 

självbiografier aktuella. Även om det förekommer missbruk i valda självbiografier är det just 

funktionsnedsättningen hos föräldrarna som varit studiens utgångspunkt och även ett av 

urvalskriterierna. För studiens resultat skulle fäder som inkludering i empirin kunna bidra till 

en annan utgång, då det skulle möjligen skulle kunna skilja sig åt hur en psykisk eller social 

funktionsnedsättning yttrar sig beroende på kön. Dock är avsaknaden av fäder i studien som 

brister i sin föräldraförmåga på grund av en funktionsnedsättning inget medvetet val. Istället 

är det bristen på självbiografier som bygger på fäder med funktionsnedsättning som utgjort att 

de fallit bort.  

 

4.5 Källkritik 

Thurén (2005) menar att det finns olika typer av källor man kan hämta in information från, 

primärkällor och sekundärkällor. När man gör exempelvis en intervju med en person som har 

upplevt något så är det en primärkälla, informationen kommer alltså direkt till mottagaren från 

personen som är den ursprungliga källan. Skulle informationen istället komma från någon i 

personens omgivning som inte har upplevt händelsen men har fått den berättat, är det en 

sekundärkälla. Sekundärkälla innebär således att en individ berättar om något den själv inte 

har upplevt för mottagaren. Huvudregeln som råder är dock att primärkällan är den mest 

pålitliga källan att inta information från, menar Thurén (2005). I studien har jag att använt 

mig av självbiografier som är skrivna av personer som själva har upplevt händelserna och jag 

har sedan analyserat dessa med hjälp av olika analytiska verktyg. Dock har jag inte kunnat 

fråga individerna direkt om det är något jag funderat över eller haft tankar kring, vilket kan ha 

bidragit till att jag kan ha missat relevant information som varit viktig i studien och som 

skulle ha gett en klarare bild. Istället har jag helt fått förlita mig på att hitta svaren i texterna. 

Thurén (2015) skriver vidare att en primärkälla som återger något som har hänt för flera år 

sedan kanske inte alltid minns alla viktiga detaljer och tvärtom så kan en sekundärkälla 

nyligen ha intagit viktig information. Det innebär med andra ord att det inte alltid är att 

föredra att inhämta information från en primär källa. Det är har således viktigt att hålla ett 

kritiskt förhållningssätt när jag hämtat information från böckerna just med hänsyn till att det 

som individerna återberättar är något som har hänt långt bakåt i tiden. Det innebär vidare att 

författarna kan ha glömt vissa delar av barndomen eller hur vissa händelser har gått till. Jag 
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har även haft en medvetenhet om att vissa skildringar i självbiografierna kan ha ändrats eller 

att individen har lagt till saker för att deras livshistoria ska framstå som mer spännande. 

 

4.6 Analysmetod 

Studiens resultat och analys genomsyras av en kvalitativ innehållsanalys. Analysmetoden 

används för att kunna ge svar på studiens syfte och olika frågeställningar genom att analysera 

texten på ett givet sätt. Vid analysering av texter menar Atkinson och Coffey (2011) att man 

måste förstå vilken typ av text det är, hur den är skriven och menad att läsas. Vikten är alltså 

att förstå vilken funktion och nytta texten har och vilket budskap den har tänkt förmedla. Ofta 

går det att utläsa vilken typ av text det är genom textens struktur, upplägg och språkliga form. 

Den som ska analysera texten bör inte initialt kritisera, lägga egna värderingar eller utvärdera 

det som skrivits utan istället fokusera på hur texten är konstruerad och vad som utmärker den, 

skriver Aktinsson och Coffey (2011). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) 

menar att analysmetoden kvalitativ innehållsanalys tar fram helheten i texten men även det 

centrala som forskaren vill lyfta fram, då vissa delar i texten är viktigare än andra. För att 

kunna göra detta behöver forskaren läsa aktivt och hela tiden ställa frågor till texten för att 

hitta svar till de frågor som ligger till grund för forskningen. Detta genomfördes i 

självbiografierna då jag först läste igenom samtliga självbiografier, som noggrant valts ut 

genom olika avgränsningar som tidigare nämnts. Genom att göra detta skapade jag mig 

således en helhetsbild över individernas livsberättelser. Därefter satte jag studiens 

frågeställningar och syfte i relation till livsberättelserna och kunde därigenom hitta centrala 

och återkommande teman. De teman som framkom var följande: traumats uppkomst, 

hantering av traumat, känslor samt olika skyddsfaktorer i individens familj och närmiljö. 

Genom detta upplägg kunde jag således skaffa mig en djupare förståelse för textens innebörd. 

Det som ansågs vara relevant för studien dokumenterades efter hand liksom de olika teman 

som framkom och nya underteman kunde således hittas. De underteman som framkommit 

under analysen av självbiografierna var följande: rädsla och skam som konsekvens av traumat 

samt skolans inverkan. Dessa teman fanns även i det omfattande material jag läst under 

studiens gång för att kunna sätta mig in i ämnet, men framträdde tydligare efter att ha läst 

självbiografierna flera gånger. Ju fler gånger jag läste texten desto mer framträdande blev 

också studiens teman samt underteman. Relevanta meningar och citat plockades sedan fram 

som skulle passa in under lämpliga rubriker och som skulle ge en mer omfattande och 

detaljerad beskrivning av individernas uppväxt. Esaiasson m.fl. (2012) menar att detta kallas 
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för att klassificera innehållet i givna texter där den som utför studien systematiskt placerar det 

tilltänkta innehållet under en lämplig och sammanfattande rubrik. De teman som med omsorg 

valts ut ur självbiografierna genom den kvalitativa textanalysen har med stöd av den 

hermeneutiska utgångspunkten därefter kunnat tolkas. Tillsammans med vald teori har även 

en förståelse for individers upplevelser av trauma växt fram och bildat en helhet.  

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär om att man mäter det man avser att mäta och huruvida en metod undersöker 

det den utger sig att undersöka medan reliabilitet handlar om precisionen i mätverktygen, 

enligt Jönsson (2010). Dock menar Bryman (2015) att validitet och reliabilitet främst är 

viktiga kriterier i en kvantitativ studie eftersom mätning inte är det främsta intresset inom 

kvalitativa studier. Har studien en hög reliabilitet ska studien kunna replikeras flera gånger 

och ändå visa samma resultat. Det kan bli en svårighet att tillämpa detta i en kvalitativ studie 

eftersom en social miljö inte är statisk utan ständigt föränderlig. Men Bryman (2015) menar 

att det trots detta går att ha en tillförlitlighet i den kvalitativa studien genom att använda sig av 

olika strategier. Om en kvalitativ studie ska replikeras behöver forskaren gå in i en liknande 

social roll och sammanhang för att kunna få samma intryck för att således jämföra studien 

med det som framkommit i den ursprungliga undersökningen. Det finns även intern validitet 

som tillämpas vid kvalitativa studier. Den interna validiteten säkerställer att det ska finnas en 

god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska aspekter som 

forskaren utvecklar, genom att närvara under en längre period i det sociala sammanhang som 

ämnas undersökas. I studien har jag flera gånger noggrant läst och kontrollerat 

självbiografierna genom ett kritiskt förhållningssätt och läst in mig på relevant forskning som 

ska ge en helhet i studien. Därefter har jag valt ut den teori som på mest lämpligt sätt kan 

förtydliga och stärka resultatet från självbiografierna och således studien. 

 

Om reliabilitet och validitet främst används inom kvantitativ forskning så är motsvarigheten 

inom kvalitativ forskning tillförlitlighet inom kvalitativa studier, skriver Bryman (2015). 

Även om det finns många olika beskrivningar av en social verklighet är det trovärdigheten i 

det forskaren kommer fram till i sin studie som är avgörande för dess acceptans av andra 

forskare. Trovärdigheten ingriper främst att man har säkerställt att studien utförts i enlighet 

med de regler som finns. I studien har jag redogjort i varje avsnitt mitt tillvägagångssätt och 

vilken metod som använts där både svårigheter och ett kritiskt tänkande redovisats. Jag har 
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försökt att hålla mig så transparant som möjligt för att visa studiens inneboende problem och 

olika överväganden. En aspekt som även bör tillföras här är att jag på egen hand genomfört 

studien och således inte haft ytterligare en person som kan läsa empirin och där värdefulla 

diskussioner inte kunnat hållas tillsammans med ytterligare en författare. I en större 

utsträckning har jag istället fått reflektera det jag har läst och kommit fram till och flera 

gånger jämfört resultatet från samtliga självbiografier. Detta kan bidra till att studien kan ha 

fått ett annat utfall än om det funnits två författare. Dock har jag ett noggrant förhållningssätt 

genom alla metodens delar för att säkerställa att studien håller en god tillförlitlighet och håller 

mig till de regler som finns för studiens uppbyggnad samt innehåll. De frågeställningar som 

använts till individerna i självbiografierna har varit samma och genomgående i alla tre 

livshistorierna vilket har bidragit till att minimera risken att analysera självbiografierna på 

olika sätt. 

 

4.8 Etiska reflektioner 

Det finns flera etiska reflektioner att ta hänsyn innan en studie genomförs samt olika 

dilemman inför en vetenskaplig studie, enligt Johansson och Öberg (2008). De lyfter frågan 

om någon kan komma till skada genom att ingå i studien och vilka konsekvenser studien kan 

få för de specifika aktörerna i den specifika miljön. De menar även att etiska övervägningar 

ständigt bör vara närvarande i arbetets alla delar. I den aktuella studie som genomförts har 

inga individer blivit intervjuade och därmed inte heller riskerat att utsättas för kränkning eller 

skada. Meeuwisse m.fl. (2008) skriver att som forskare i fältnära studier som berör utsatta 

grupper måste man tänka igenom om och hur studien ska kunna genomföras. Behovet av 

studien behöver även övervägas innan studien görs och se till om den är nödvändig för att 

kunna förstå samhället bättre och vilka eventuella luckor som finns i välfärden. Forskare har 

ett ansvar för diskriminerade och extra utsatta grupper då de kan lyfta fram dessa gruppers 

röster, så de blir hörda. I den aktuella studien har jag övervägt att intervjua individer men fått 

till svar av min handledare att det inte skulle vara hållbart eller etiskt försvarbart att utsätta 

individer för frågor som kan väcka svåra minnen i relation till studiens storlek och syfte. En 

annan aspekt är även att det redan finns en hel del forskning inom ämnet och således skulle 

min studie inte bidra till att fylla på eventuella kunskapsluckor om den genomförts genom 

intervjuer. Istället har studiens empiri bestått av självbiografier skrivna av individer i vuxen 

ålder som skildrat upplevelser av trauma under sin barndom. Med andra ord har jag utgått från 

redan existerande material. Finns det då etiska överväganden med att göra en textanalys? Det 
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finns flera aspekter att ta hänsyn till även vid nyttjandet av självbiografier. Även om det är 

offentlig information som kan hämtas från olika bokaffärer så är det ändå en livshistoria från 

en utsatt individ som har upplevt och skildrat olika trauman under sin uppväxt. Meeuwisse m 

fl (2008) skriver att en livsberättelse är en individs historia och som beskriver hur individen 

formats till den personen han är idag. Det finns med andra ord en verklig individ bakom 

självbiografin med traumatiska upplevelser men som själv har valt att delge sin livsberättelse 

för andra att läsa. Med detta i åtanke har det genom studien gång och bearbetning varit av stor 

vikt att förmedla det som står skrivet i biografierna på ett så korrekt och sanningsenligt sätt 

som möjligt, för att återspegla individens ursprungliga berättelse, tankar och upplevelser. 
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5. Resultat och analys 

Syftet med studien är att genom självbiografier i ett retroperspektiv beskriva och analysera 

hur tre utsatta individer i vuxen ålder formulerar uppkomsten och hanteringen av trauma 

under sin uppväxt. Syftet är vidare att beskriva vilka spår traumat satt i barndomen, beroende 

på att de växt upp med en funktionsnedsatt förälder. För att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar kommer följande kapitel att presentera resultatet som framkommit genom 

analysen av utvalda självbiografier. Resultatet presenteras med koppling till teorin om trauma, 

begreppen skam och skyddsfaktorer samt tidigare forskning. De teman och underteman som 

framkommit under analysen kommer att bidra till att skapa en helhet över individernas 

beskrivningar av trauma och min egen tolkning av deras upplevelser. De teman och 

underteman som framkommit och som presenteras i resultatet är följande: traumats uppkomst, 

hantering av traumat, känslor (rädsla, skam) samt olika skyddsfaktorer i individens familj och 

närmiljö. Inom varje tema beskrivs författarnas egna skildringar av sin uppväxt och tolkas 

som nämns ovan med stöd av vald teori, begrepp och tidigare forskning.  

 

Vid urvalet av självbiografierna har jag under metodkapitlet tagit upp att de föräldrar i 

självbiografierna som har en funktionsnedsättning uteslutande består av mödrar. Avsaknaden 

av fäder är inte ett medvetet val utan fäder med en funktionsnedsättning har inte gått att finna. 

Författarnas föräldrar kommer därav att presenteras som mödrar under detta kapitel. Jag vill 

även peka på att min utgångspunkt är att ta fram uppfattningar av författarna om sina mödrar 

men samtidigt har jag ett behov av att även låta föräldrars egenskaper och utsagor ge ett djup 

till dessa reflektioner. 

 

5.1 Traumats uppkomst till följd av mödrarnas psykiska och sociala 

funktionsnedsättning 

I följande avsnitt kommer det trauma som författarna utsätts för och hur det uppstår att 

beskrivas. Traumats uppkomst beskrivs i relation till mödrarnas olika funktionsnedsättningar. 

Två av författarnas mödrar har en psykisk funktionsnedsättning och en av författarna har en 

moder med en social funktionsnedsättning.  

 

Författarna i böckerna skildrar flera händelser som skapar trauma till följd av deras mödrar 

som på skilda sätt utsätter dem för olika typer av våld, kräkning eller emotionell misshandel. 

Herman (2007) menar att psykiskt trauma är något som drabbar den som är maktlös. 
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Författarna beskriver att de försöker anpassa sig efter rådande omständigheter och beskriver 

vid flera tillfällen hur de inte längre har möjligheten att påverka sina egna liv, då de är i 

mödrarnas våld. Författarna försöker anpassa sig efter sina mödrar för att rädslan att göra 

annat är för stor. Herman (2007) menar vidare att traumat som uppstår hos individen 

omkullkastar och omintetgör individens normala anpassning till livet. Detta framträder främst 

i att författarna anpassar sig till det våld de utsätts för men även mödrarnas nyckfulla 

beteende. Det blir således en “normal” vardag för författarna. 

 

Lisbeth är den av författarna som växer upp med en moder som har en social 

funktionsnedsättning. Moderns sociala funktionsnedsättning begränsar hennes möjlighet att 

vara en vuxen ansvarsfull förälder och medför att Lisbeth istället bär det övergripande 

ansvaret för sin moder och hennes yngre syskon. Lisbeths moder anklagar Lisbeth när 

pengarna är slut, när något av syskonen har sprungit bort eller andra händelser som gör att 

modern blir orolig och ängslig. Oron som finns hos Lisbeths moder resulterar i att Lisbeths 

utsätts för olika typer av våld i form av slag, hårda tag och smisk. Tidigare forskning stärker 

detta då Östman (2008) kommit fram till i sin forskning att de barn som växer upp med en 

psykiskt eller socialt nedsatt förälder löper ökad risk för att utsättas för våld eller kräkning 

under sin uppväxt. Samtliga författare i studien lever med en funktionsnedsatt förälder och 

blir i varierande styrka utsatta för våld. Dock menar Lucas och Jernbro (2014) att bidragande 

faktorer kan spelar in, såsom fattigdom, låg utbildning samt låg inkomst. Samtliga av 

mödrarna till författarna har svårt att hålla ett arbete, lever stundtals på socialbidrag och lever 

även under knapra förhållanden. Det innebär att förutsättningarna för att författarna har att 

växa upp under gynnsamma förutsättningar är minimala, vilket även framkommer genom 

tidigare forskning. Nedanstående citat skildrar det trauma som Lisbeth utsätts för: 

 

Så står mamma med ens där. Jag har inte hört att hon har kommit. Hon rycker mig hårt i armen 

och undrar var jag har gjort av Lena. Jag svarar inte utan tittar ner i gatan. Och så kommer den 

första örfilen. Sedan släpar mamma mig runt kvarteret där jag och Lena sprungit och letat efter 

istappar. Men ingen Lena, hon är och förblir borta. Det är säkert någon som har tagit henne, 

säger mamma (Pipping, 2010 s. 56).  

 

Lisbeths moder skäller på henne vilket visas i följande citat:  

 

”Är du glad nu? Se vad du har ställt till med, dumma unge, dig kan man aldrig lita på.” Mamma 

slår mig igen men jag stirrar bara tomt ner i gatan. Vågar inget annat (Pipping, 2010, s. 26). 
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Lisbeth är även den som går mellan modern och sina yngre syskonen, för att skydda dem från 

moderns vrede. Skillnaden mellan Lisbeth och övriga författare är att även Lisbeths syskon 

råkar ut för moderns straff och inte enbart Lisbeth. Lisbeth skildrar i sin berättelse att hon 

anser att det är svårare att se modern utöva våld eller bestraffningar mot sina syskon. 

Överliden och Hydén (2007) menar att barn som bevittnar våld kan uppleva detta lika 

skrämmande som om de själva blivit utsatta. Främst är det att barnen vill beskydda den som 

blir utsatt för våld men många gånger inte har fysiken att göra det, då den förälder som 

använder våld har ett övertag över barnen. I övriga författares berättelser framkommer det att 

det endast är författarna själva som råkar ut för våldet av sina mödrar och inte syskonen. Efter 

att Lisbeth har fått stryk är det även hon som får trösta sin moder, som är förtvivlad och 

gråter, likt ett barn. Det är genomgående under Lisbeths uppväxt modern som får vård och 

omsorg av sin dotter och inte tvärtom. Lisbeth får exempelvis ingen omvårdnad eller 

förståelse av modern när Lisbeth är sjuk. Obalansen och de ombytta rollerna som finns i 

relationen uttrycks genom följande beskrivning: 

 

Mamma vill inte bli magsjuk. Hon brukar gråta om hon blir det och då är det jag som hjälper 

henne. Jag sitter bredvid henne i badrummet så att hon inte ska behöva kräkas ensam”(Pipping 

2010, s. 95). 

 

Det som framkommer ur ovanstående citat är att Lisbeth tar hand om sin moder när modern är 

sjuk istället för att tillåtas att vara barn. Modern är oförmögen att hantera sjukdomar som 

uppstår eller situationer som innebär obehag. När situationer som modern inte kan hantera 

uppstår blir modern aggressiv mot Lisbeth och lägger över både ansvaret och skulden på 

Lisbeth.  Det framkommer även genom självbiografierna att det främst är Ethel och Lisbeth 

som utsätts för fysiskt våld, genom luggning, slag men även genom slag av olika föremål. 

Ethel beskriver att hon märker på sin moder att hon har haft tid att fundera ut ett straff och att 

vid dessa tillfällen är det viktigt att passa sig noga för vad man svarar, när modern ställer 

frågor. Det trauma Ethel utsätts för genom våld och kränkning framgår genom följande citat: 

 

Mamma har gått från att vara stum och rödrosig till att bli rasande och kritvit. Hon skriker med 

en röst som skär genom märg och ben. "Stå inte här och var näsvis! Sådana gånger skulle jag 

kunna slå ihjäl dig! vet du det? Om man inte hade fått straff för att slå ihjäl sina oönskade ungar 

så skulle jag gjort det nu. I det här ögonblicket” (Ericsson 2007, s. 157). 
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Ethel beskriver hur hennes moder använder olika metoder för att straffa henne. I följande citat 

skildras Ethels upplevelser av våldet: 

 

När första slaget med mattpiskaren träffar min stjärt tror jag att jag ska dö. Smärtan är olidlig. 

Jag biter mig i läppen så att den springer i blod för att jag inte ska skrika högt. Hon slår mig på 

stjärten och på baksidan av låren. (Ericsson 2007, s.159) 

 

Dock menar Ethel i sin beskrivning av sin moders utbrott att modern aldrig slår Ethel när hon 

har sina bra perioder, vilket kan tolkas som att det främst är moderns psykiska tillstånd som 

avgör om Ethel blir utsatt för våld eller inte. Jernbro (2015) menar att barn som blir utsatta för 

våld under sin uppväxt av en förälder får en störd anknytning till föräldern. Detta sker då 

föräldern som ska stå för trygghet och omvårdnad istället blir förövaren. Den störda 

anknytningen kommer fram då föräldern även visar goda sidor vilket bidrar till förvirring hos 

barnet. Barnet vet inte i vilka situationer den kan söka tröst och i vilka situationer som den 

kommer att bli slagen. Följande citat beskriver att Ethels moder endast använder våld eller 

bestraffningar när hon mår dåligt men att det inte är enkelt att veta när modern har dåliga 

perioder:  

 

Min egen mamma slår mig faktiskt bara när hon är nedåt och arg. Fast det är inte lätt att veta 

vilken fas hon befinner sig i. Ibland testar hon mig. Hon ler. Jag ler försiktigt tillbaka. Då tar hon 

tag i mina kläder och ruskar om. Ibland trycker hon upp mig mot en vägg, genom att ta tag i 

kragkanten på min tröja eller blus och vrider om. Jag har svårt att andas sådana gånger, speciellt 

när fötterna lättar från golvet. Jag hänger som en trasdocka i hennes grepp (Ericsson, 2007, s. 

10). 

 

Dyregrov (2012) skriver att om barnet upplever flera traumatiska situationer i en tät följd kan 

sårbarheten och förväntningarna på fler katastrofer bli speciellt stora. Barnet förväntar efter ett 

tag att det ständigt kommer att ske något otäckt, bara tillräckligt lång tid går. I värsta fall kan 

detta leda till personlighetsförändringar som präglar barnets förhållningssätt resterande delen 

av livet enligt Dyregrov (2010). Även Coats (2010) skriver i sin forskning att individer som 

utsätts för våld och trauma under barndomen kan uppvisa symtom senare i livet. Dessa 

symtom kan yttra sig i långvariga problem i form av en överdriven rädsla och brusten tillit till 

andra. Rädslan kan bli varaktig i vuxen ålder även om våldet har upphört under barndomen. 

Dyregrov (2012) skriver vidare att den ökade sårbarheten yttrar sig som en ständig beredskap 

för att något när som helst kan ske, vilket gör att barnets nervsystem blir hyperaktivt och all 
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energi går åt till att ha radarn igång, för att snabbt upptäcka nya tecken på fara. Både Ethel 

och Lisbeth beskriver att de ständigt går på tå inför vad som ska hända härnäst när deras 

mödrar förändras i både humör och sinne. Författarna kan aldrig slappna av utan väntar 

oroligt på vad som kommer härnäst. Bägge författarna beskriver dessutom att de inväntar 

nästa straff eller slag, även när det är lugnt i hemmet. Detta skapar i sin tur känslor av oro, 

ängslan, förvirring, otrygghet och misstro hos författarna. 

 

Sandra skildrar händelser från sin uppväxt där hon är osäker på när hon ska få mat eller hur 

hennes moder ska bete sig. Skiftningarna i moderns humör svänger ständigt och gör Sandra 

osäker över hur hon ska förhålla sig. Modern är skygg och låter därav så få människor som 

möjligt komma hem till familjen. Sandras moder är dessutom paranoid och tror ofta att andra 

människor är ute efter att göra henne eller Sandra illa. Sandra får därav sällan lämna 

lägenheten under sina första levnadsår utan är instängd i sitt rum där hon lämnas ensam i sin 

spjälsäng. Ofta både hungrig och med en smutsig blöja. Det är även framträdande i Sandra 

beskrivningar att ofta utsätts för olika former av omsorgssvikt som ett resultat av moderns 

oförmåga att tillgodose hennes behov, vilket nedanstående citat skildrar: 

 

Väninnan uppgav nu att jag, efter fyra veckors nästan kontinuerlig isolering, måste vara mycket 

vanvårdad. De gånger hon fick komma in i lägenheten bad jag om mat, jag var så hungrig. Hon 

fick inte ge mig någon mat för mamma, trots att det fanns i kylskåpet. (Gustafsson, 2007 s. 44). 

 

Trots att Sandra under otaliga gånger får gå utan mat då mamman inte är kapabel att se hennes 

behov, förstår ändå Sandra att modern inte gör detta som en medveten handling. Detta 

beskrivs av Sandra i följande citat: 

 

Det var inte så att mamma inte gav mig mat för att straffa mig, det var bara en sådan sak som 

hon inte tänkte på. Hon hade fullt upp med att överleva (Gustafsson, 2007, s. 87). 

Jag har inga minnen av att jag duschade eller badade hemma de sista åren. Jag vet bara att jag 

brukade trycka ner en skumgummimadrass i badkaret och sova där. Det var så äckligt överallt, 

det luktade bränt, rök och avföring. När vi var på toaletten torkade vi oss med det som låg i 

tvättkorgen. (Gustafsson, 2007 s. 133). 

 

Sandra skildrar i sin berättelse att det inte är medvetet moder låter bli att ge mat till henne 

utan Sandra beskriver det som om modern inte förstår behovet Sandra har av grundläggande 

omsorg, då modern är upptagen med sina egna bekymmer. Det är endast vid ett tillfälle i 
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Sandras berättelse, där det framgår att hennes moder använt våld mot henne. Vid händelsen 

där Sandra utsätts för våld har modern isolerat sig under en längre period och haft flera 

vanföreställningar. Modern tror att Sandra har stulit pengar av henne och reagerar genom att 

slå och sparka Sandra. Till skillnad mot övriga författare beskriver istället Sandra att hon ofta 

blir övergiven av sin mamma och på egen hand får tillgodose sitt behov av mat och omsorg. 

Sandra och övriga författares känslomässiga anknytning till sin moder avtar ju äldre de blir 

och de ifrågasätter flera gånger om livet ska vara på detta sätt. Detta kan då tolkas som att 

författarnas mödrar är så pass sjuka eller oförmögna att ha en känslomässig relation till 

författarna och istället lämnas de vind för våg. Detta visar sig även i att författarna sköter sig 

själv så gott de kan och uppstår det frågor rörande skolan eller ett skolarbete, ringer de själva 

till skolan för att ta reda på nödvändig fakta. Likaså om de ville börja någon fritidsaktivitet, så 

tar författarna tag i det på egen hand. Författarnas mödrar närvarar heller inte på 

föräldramöten eller liknande evenemang. Genomgående tycks det även vara författarna som 

får vara den som tröstar sina mödrar då mödrarna är ledsen. Det är även författarna som sköter 

om det övergripande i hushållet och tvätten i hemmet. Detta stödjs av Hindberg (2001) som 

menar att barn som växer upp med föräldrar som har psykiska funktionshinder blir präglade 

av stress och hög stressnivå. Det är vanligt att barnen i dessa familjer övertar föräldraansvaret 

och förlorar därmed en del av sin barndom. Föräldrarna kan vara så upptagna av sina egna 

behov att barnen inte får sina behov tillgodosedda eller blir bekräftade såsom ett barn behöver 

för att stärka sin självkänsla. Barnet växer då upp med känslan av att inte vara så viktigt och 

den känslan följer med upp i vuxen ålder menar Hindberg (2001). 

 

Det tycks främst vara föräldrarnas egna psykiska mående som orsakar att författarna utsätts 

för olika typer av våld och kränkningar vilka kan variera i olika sätt och styrka. Detta präglar 

föräldrarnas förhållningssätt mot författarna och bidrar till att författarna stängs ute 

känslomässigt. Samtliga författares mödrar är fysiskt närvarande under hela uppväxten, men 

mentalt och känslomässigt lever de i sin egen värld. Det är bristen på tillsyn och den 

emotionella omsorgen som drabbar författarna hårdast. Inga av författarna får grundläggande 

behov tillgodosedda eller den kärlek och omvårdnad de så hett längtar efter. Wennerberg 

(2010) menar att traumats uppkomst först uppstår när det är utsiktslöst att agera och när inte 

kroppens vanliga försvarssystem fungerar. Traumats uppkomst är således inte händelsen i sig 

utan resultatet av händelsen. Relationen mellan hjälplöshet och skräck är alltså det som utgör 

traumat och som får en bestående negativ effekt av en extremt stressframkallande händelse. 

Dessutom ökar traumats varaktighet om det är utdraget över tid och orsakat av någon 



 

40 

 

närstående som exempelvis en förälder. I Wennerbergs (2010) teori i relation till författarna så 

utsätts de för stressrelaterade händelser dagligen och som inte tar slut, således måste 

författarna återuppleva hjälplöshet och skräck om och om igen utan någon möjlighet att 

hantera det trauma de utsätts för. 

 

5.2 Hur den psykiska och sociala funktionsnedsättningen yttrar sig 

För att kunna få en förståelse för författarnas situation under deras uppväxt kommer jag att i 

följande avsnitt förklara deras mödrars psykiska och sociala hälsa samt tillstånd och vad den 

har för påverkan över författarna. Mödrarnas psykiska hälsa påverkar författarna genom hela 

uppväxten och det är en viktig del i sammanhanget för att få en helhet över författarnas 

vardag och hur den yttrar sig i relation till författaren.  

 

Det två författarna Sandra och Ethel som lever med en moder som är psykiskt 

funktionsnedsatt har liknande beskrivningar hur psykiska hälsan yttrade sig i hemmet. Under 

långa perioder kan deras mödrar vara sängliggande utan att komma ut ur sina rum då de helt 

enkelt inte är förmögna att ta sig upp ur sängen till följd av deras depression. Det innebar att 

deras mödrar var oförmögna att kunna ta hand om flickorna, hemmet och sköta sig själva. 

Sandras beskriver i följande citat hur hennes moder förändras när den psykiska 

funktionsnedsättningen framträder: Hon vände ryggen mot mig och viskade för sig själv. 

Gungade från sida till sida. Hon var borta (Gustafsson, 2007, s. 93). Sandra har svårt att 

förhålla sig till moderns ständiga förändringar då modern i ena stunden är frånvarande och 

djupt inne i sin sjukdom och i andra en moder som visar omsorg. Hur detta yttrar sig 

framkommer i följande citat:  

 

Lika fort som hon kunde gå igång och bli aggressiv och misstänksam, blev hon otroligt älskvärd 

och “normal”. Då bakades det bullar och det skulle ätas mellanmål och middag och det var noga 

med tandborstning och kläder. Men nästa gång när jag klev in i hennes rum kunde hon bara 

skaka på huvudet, mumla något och flina och då visste jag att det inte var bra (Gustafsson, 2007, 

s. 89). 

 

I likhet med Sandra förändras även Ethels moder när moderns psykiska funktionsnedsättning 

framträder. Vid dessa tillfällen försöker ofta modern att dämpa sitt mående med alkohol och 

tabletter. Följande citat skildrar hur Ethel upplever sin moder när modern intagit tabletter:  
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Mamma tar inte en tablett i taget utan äter dem som om de vore halstabletter. De dagarna ser hon 

ut som om hon har druckit en mycket god och värmande soppa. Inlindad i bomull sitter min lilla 

spröda fågelmamma inuti sin holk (Ericsson 2007, s. 17). 

 

Tinnefält, Eriksson och Brunnsberg (2011) menar att barn som växer upp med föräldrar som 

har någon form av missbruk har en oförutsägbar och omtumlande vardag. Detta kan bidra till 

att barnen utvecklar olika psykiska problem i form av ångest och låg självkänsla. Dessa 

problem kan även uppstå om en av föräldrarna har en psykisk eller social 

funktionsnedsättning menar Östman (2008). Svårigheter att skapa nära relationer finns även 

hos de barn som växer upp under sådana förhållanden. I författarnas skildringar finns det både 

en psykisk ohälsa men även ett missbruk av tabletter och alkohol, vilket då utgör att 

författarna är utsatta för flera risker under sin uppväxt. När mödrarna kommer ut ur sin bubbla 

framträder istället deras maniska sida och Sandras moder hittar på en hel del projekt under 

den aktiva perioden. Dock klarar modern inte av att genomföra sina projekt utan de blir 

liggande, vilket skapar ett kaos i Sandras tillvaro. Nedanstående citat skildrar detta: 

 

Det var så det var att leva med henne, som att åka berg- och dalbana. Vissa dagar hade vi 

pengar, andra inte. Ibland fanns det mat, ibland inte. Ibland arbetade hon, ibland inte. Ibland var 

hon glad, men i allmänhet inte (Gustafsson, 2007 s.111). 

 

Sandras moder ser även spöken i lägenheten och tror att andar eller spöken är ute efter henne. 

Modern letar i varje del av lägenheten efter spionkameror, då hon är fullt övertygad över att 

högre makter spionerar på henne och sin dotter. Modern eldar upp all post som kommer in 

genom brevinkastet då hon “ville elda upp de som fanns i speglarna”. Det är även Sandra av 

författarna som ofta flyttar runt, vilket medför att Sandra känner sig rotlös och att hennes 

tillvaro hela tiden vänds upp och ner. Bägge författares mödrar åker med jämna mellanrum in 

till psykiatrin där de blir inlagda i varierande läng. Men det är också under dessa tillfällen som 

författarna får sin fristad i hemmet och möjlighet att hitta andrum. 

 

Lisbeth är den av författarna som växer upp med en moder med en social 

funktionsnedsättning och hon har en liknande uppväxt som de andra två författarna men som 

skiljer vissa delar åt. Lisbeth skildrar flera svårigheter som en effekt av att leva med en moder 

som inte är förmögen att vara vuxen och kunna ta ansvar. Lisbeths moder är ett stort barn som 

är rädd för mycket och låter sin rädsla gå ut över Lisbeth, då modern ofta söker tröst. Modern 

kan heller inte förstå orsak och verkan vilket visar sig tydligt vid en händelse där grannens 
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ena barn trillar flera meter från sin balkong och avlider. Lisbeth är den som får skulden, trots 

att hon bara är fem år, vilket beskrivs i följande citat:  

 

Om och om igen säger mamma att det är mitt, Lottas och Annas fel att Marie trillade ut genom 

fönstret. Om hon dör är det vårt fel (Pipping, 2010 s. 30). 

 

Lisbeths moder förstår inte att det var en olycka eller en vuxens ansvar att passa flickan som 

dog och inte författarens fel, då barn inte kan eller ska bära ett sådant ansvar. Modern förstår 

heller inte vilka spår hon sätter i Lisbeth och således skapar ett trauma hos henne, genom att 

beskylla Lisbeth för barnets död. En liknande händelse sker när Lisbeths yngre syster kommer 

bort. Modern blir rädd och skriker och gråter och vill att Lisbeth ska hitta henne igen. 

Slutligen kommer polisen till deras hem och berättar att de har fått ett samtal från ett äldre par 

som har lillasystern. Lisbeths moder står nära Lisbeth, rädd och orolig och håller henne hårt i 

armen. Även här beskyller hon Lisbeth för händelsen:  

 

Det är flickans fel att Lena har kommit bort, hon hade lovat att passa sin syster (Pipping, 2010, 

39).  

 

Lisbeths moder klarar heller inte att hushålla med de pengar de får av socialtjänsten och 

pengarna tar snabbt slut. Detta skildras i följande citat:  

 

Det var inte bara dåligt med pengar - det fanns inga pengar alls, vilket innebar att vi inte kunde 

köpa mat. Vi fick alltså̊ svälta, vi barn, for att mamma inte kunde hantera pengar (Pipping 2010, 

s. 157). 

 

Till skillnad mot de två andra författarna skiljer sig alltså Lisbeths moder, då Sandras och 

Ethels mödrar kan vara ansvarsfulla under deras bra perioder. Lisbeths moder är likadan 

igenom hela Lisbeths berättelse men kan laga enklare mat och utföra enklare uppgifter. 

 

Författarna beskriver främst mödrarnas psykiska ohälsa i relation till dem som barn och det 

som sker i hemmet, snarare än hur den psykiska hälsan yttrar sig i utåt mot omvärlden. 

Mödrarnas pendlande mående beskrivs vara oundviklig och en ständigt ligga under ytan då 

författarna i stort sett hela tiden befinner sig i mödrarnas omvårdnad och närhet. Författarna 

beskriver även en saknad av sin moder som hon är när hon mår bra och när de kan slappna av 

och inte behöva vakta varje steg eller ord de tar. Det framkommer även genom 
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beskrivningarna att det psykiska måendet förändrar mödrarnas beteende och att det är främst 

detta som författarna upplever skrämmande och obegripligt. Även om övriga författare skiljer 

sig från Lisbeth så finns det de gånger som Lisbeths moder är rädd eller inte hanterar sin roll 

som moder som förändrar modern och Lisbeth har svårt att kunna följa sin moders 

humörsvängningar likt de andra två författarna. För att sammanfatta hur den psykiska och 

sociala funktionsnedsättningen yttrar sig hos mödrarna tas några nyckelord ur ovanstående 

text: skrämmande, oförmögen, lynnig, obegriplig. 

 

5.3 Individernas hantering av trauma 

I följande avsnitt kommer författarnas hantering av det våld och trauma de utsätts för av sina 

mödrar att beskrivas. Avsnittet behandlar även de olika strategier som författarna använder för 

att lugna sina mödrar och minimera risken för ytterligare bestraffningar.  

 

För att författarna ska stå ut med de olika övergrepp deras föräldrar utsätter dem för anammar 

de olika strategier för att överleva och hantera traumat, men även för att tillgodose sina 

grundläggande behov såsom mat och omvårdnad. Lisbeth skildrar i sin berättelse hur hon 

försöker hantera när hennes moder uttalar hot och använder våld då hon bland annat anser att 

ljudnivån när barnen leker är för hög eller för att modern vill ha uppmärksamhet. Lisbeth 

anpassar sig då efter vad modern vill, för att få henne lugn. När modern är lugn igen upphör 

hoten och slagen och Lisbeth kan återigen slappna av. Men som Lisbeth beskriver i 

nedanstående citat fungerar inte alltid denna strategi, vilket kan tolkas som att modern utsätter 

Lisbeth för våld och trauma när hon själv är rädd eller orolig och vill ha omvårdnad och tröst 

från Lisbeth. Lisbeth beskriver nedan hur hon försöker förstå de bestraffningar hon utsätts för:  

 

Jag försöker verkligen hitta ett mönster så att jag kan ligga steget före mamma, så att jag kan 

förutse hur jag ska undvika slagen, kränkningarna och mammas dåliga hjärta. Men jag hittar 

aldrig något mönster. Jag vet inte varför min mamma, som jag älskar så mycket, slår och 

skrämmer mig (Pipping 2010, s. 85). 

 

Vid en annan händelse som sker när Lisbeth är lite äldre, sitter Lisbeth ute på gården och 

leker med sin sten som hon har doppat i en burk med röd färg. Lisbeth får färg över hela sig, i 

ansiktet och i håret. På ett hårdhänt sätt tar modern tag i Lisbeths armar och sätter henne på 

köksbordet samtidigt som hon utstrålar ilska och rädsla. Lisbeth ser att hennes moder är under 

en enorm stress och känner sig rädd för vad som ska ske härnäst. Lisbeths moder tar fram en 
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bunke med hett vatten och stålull, när det inte fungerat att ta bort färgen med en disktrasa. 

Modern doppar stålullen i det heta vattnet och börjar sedan skrubba Lisbeths kropp med 

stålullen. Lisbeth hittar dock en strategi där hon själv inte visar sina känslor vilket gör att 

hennes modern inte blir mer arg eller orolig. Denna strategi medför då att situationen inte 

förvärras, vilket den gör om Lisbeth uttrycker känslor av rädsla eller upprördhet. Följande 

citat beskriver den strategi Lisbeth använder sig av:  

 

Jag sitter i en evighet där på köksbordet. Inte gråta, inte gråta. Trots att jag bara är fem år 

gammal har jag lärt mig att min mamma inte tål barn som gråter (Pipping, 2010 s.35).  

 

Lisbeth beskriver att hon i tidig ålder lärt sig att hantera och läsa av moderns ilska. Trots sin 

ringa ålder förstår Lisbeth att situationen inte skulle bli bättre om hon gråter. Därav härdar 

hon ut och således blir det ingen efterdyning av händelsen, när modern är klar med Lisbeth, 

vilket det annars hade kunnat bli, särskilt eftersom Lisbeths moder ofta är orolig av sig. 

Följande citat beskriver hur Lisbeth behärskar sina känslor inför modern:  

 

Ibland är man så ledsen att det inte går att bli glad med en gång. Men då blir mamma sur och 

arg. Det är inte bra när mamma blir sur för då slår hon oss. Jag har lärt mig att inte vara ledsen så 

det syns (Pipping 2010, s. 32). 

 

Lisbeths beskrivning visar att hon lärt sig att avläsa vilka känslouttryck som inte accepteras i 

sin moders närhet. Strategin används av Lisbeth i ett försök att undvika bestraffning från sin 

moder, då hon har lärt sig vad som inte har fungerat tidigare och därav undviker att göra om 

samma misstag. Lisbeth bemästrar således sin lust att gråta då hon vet att den endast kommer 

att förvärra situationen. Dyregrov (2012) menar att sökandet efter mening och orsak stark och 

många barn letar efter tecken på vad som i föregående händelse gick fel och kan ge en 

förklaring till händelsen. Det gör att barnen känner en form av hantering över tillvaron igen 

och lugn i de kaotiska tankarna. Lisbeth försöker finna mönster i sin mammas agerande, för 

att kunna förutse vad som ska hända framåt. Men eftersom moderns tillkortakommanden och 

brister i sin förmåga att vårda Lisbeth inte handlar om Lisbeth utan sina egna rädslor, tycks 

detta vara en svårlöst ekvation. 

 

I likhet med Lisbeth har Ethel svårigheter i att riktigt veta hur hon ska agera eller förhålla sig i 

vissa situationer då det som fungerat i en situation, inte nödvändigtvis gör det i en annan. 
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Ethels moder följer inget mönster i sina bestraffningar utan bestraffningarna tycks vara 

beroende på moderns humör och allmänna tillstånd samt hennes schizofrena läggning. 

Wennerberg (2010) skriver att trauma som uppstår hos barnet orsakat av en närstående person 

kan få allvarliga konsekvenser. Barnet kan få ett permanent tillstånd av förhöjd stress 

reaktivitet och således stanna kvar i ett sådant psykologiskt tillstånd. Barnet kan även få en 

splittring i sin personlighet i ett försök att antingen undvika traumat eller vid en 

återupplevelse av det. I författarnas skildringar beskriver de att de ofta får förändra sitt eget 

beteende för att det ska passa moderns tillstånd. Detta medför att författarna i enlighet med 

det Wennerberg (2010) skriver om att få en delad personlighet, då de utvecklar olika 

personlighetsdrag för att överleva traumat. Följande citat visar svårigheten Ethel har att 

förhålla sig till sin moder:  

 

Mamma brukar testa mig på andra sätt också. Om hon ler och jag inte besvarar hennes leende 

(eftersom jag fick stryk förra gången när jag prövade den strategin) så kan hon rasa över det 

också (Ericsson 2007, s. 11).  

 

Efterhand söker sig dock Ethel fram till fungerande strategier för på så sätt kunna förhålla sig 

till och hantera våldet och trauman hon utsätts för, vilket beskrivs nedan: 

 

Genom tystnad kan man göra mamma osäker! Så i bilen på väg till Vattuberget tar jag beslutet. 

Aldrig mer ska jag gråta, böna eller be om förlåtelse. För den som är tyst gör ingen illa. Det är 

mina ord som gör att jag får stryk, eller ett leende vid fel tillfälle, eller en allvarlig min om jag 

egentligen förväntas att le. En skugga kan man inte slå. Färden tar en timme och inte för en 

sekund viker jag med blicken. Nu är alla ord sagda. Nu ska mitt liv som stum ta sin början 

(Ericsson, 2007 s. 213). 

 

Herman (2007) skriver att det finns ett läge när en individ är fullständigt vanmäktig i det 

trauma som uppstått och varje motstånd är förgäves och självförsvarssystemet slås sönder 

totalt. När detta händer flyr individen mentalt och förändrar sitt medvetandetillstånd. Dessa 

medvetandeförändringar är kärnan in känslomässig avtrubbning. Det går att utläsa från 

författarnas skildringar att de inte kommer att kunna besegra sina mödrar utan istället försöker 

tillmötesgå dem och göra vad som krävs för att våldet eller kränkningarna ska upphöra. Men 

det som skiljer författarnas beskrivningar gentemot det Herman (2007) beskriver är att även 

om författarna inte går in i strid eller kamp så hittar de ändå strategier för att hantera traumat, 

vilket visserligen kan tyda på att de är avtrubbade men även på att de vill överleva. Dock 
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menar Herman (2007) att i detta tillstånd kan individen även reagera genom ilska och 

paradoxalt nog hamna i ett tillstånd av likgiltigt lugn. Lugnet som Herman (2007) beskriver 

kan utläsas av när Ethel har hittat en strategi som fungerar men också en mental beslutsamhet 

att hon inte tänker prata mer. Vidare kan hennes beslutsamhet ändå härledas till det likgiltiga 

lugn som nämns ovan, då hon vet att inget annat hjälper och samtidigt är det hon som har 

kontrollen i denna situation, inte hennes moder. 

 

Sandra lämnas ofta ensam och utan tillsyn av modern. För att kunna få i sig nödvändig mat 

uppger Sandra till sina grannar att hon inte får någon frukost hemma och brukar emellanåt 

smyga ut tidigt på morgonen när hennes moder fortfarande sover och äta frukost hos dem 

eller hos sina vänner. Vännerna smugglar även ut mat i form av bröd med olika pålägg till 

Sandra. Sandra beskriver följande: 

 

 För mig handlade det om att bli mätt, för dem var det ett spännande äventyr (Gustafsson 2007, 

s. 87).  

 

Sandra utvecklar dessutom ett sätt att få omsorg av sin omgivning genom att överdriva saker 

och säga att hon är sjuk eller har ont i magen. På så sätt blir hon omhändertagen av vännernas 

föräldrar eller på fritids, där de ofta frågade hur hon mådde och gav henne ett extra stort 

utrymme. Sandra hittar således en strategi för att få omsorg, vilket hon skildrar nedan: 

 

En sommar vaknade jag på natten av magknip, vilket jag ofta hade. Men nu var farmor på 

middag på middag i huset på andra sidan gatan. Jag ringde dit och klagade så till den milda grad 

att hon tillslut kom hem. Jag kved och suckade och slutade inte förrän på akutmottagningen i 

Simrishamn. Nödvändigt? För min fysiska hälsas skull: absolut inte. Mentalt? Absolut. Det här 

var mina strategier för att stå ut med livet (Gustafsson, 2007 .85). 

 

Ethel använder samma strategi som Sandra när hon behöver få omsorg och någon som tar 

hand om henne. Vid ett tillfälle beskriver Ethel att hon har sådana smärtor i magen att hon till 

slut får åka in och träffa en läkare. Läkaren gör bedömningen att de genast måste operera och 

då förstår Ethel att hon har gått för långt, hon endast eftersökte uppmärksamhet och 

egentligen inte hade ont i magen. Men trots detta väljer Ethel att vara tyst och låta sig 

opereras, vilket nedanstående citat skildrar: 
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Doktorn har klara, glittriga ögon och hans händer är svala och trygga som läkekonsten själv. 

Och nu när jag vet exakt hur jag ska stimulera blindtarmsinflammation mår jag som en 

prinsessa. En vecka hemifrån. Utan henne. Utom räckhåll för henne. Det kan inte bli bättre! 

(Ericsson 2007, s. 51). 

 

I de citat som ovan skildrar författarnas strategi att tillgodose sig av omvårdnad av andra då 

de påkallar att de lider av olika åkommor, enbart för att få en vuxen person att bry sig om 

dem. Wennerberg (2010) menar att individer som utsätts för trauma försöker skapa mening i 

allt kaos. Detta görs genom att tolka och strukturera den information som når individen. 

Individen gör då ett mentalt tolkningsarbete som är energikrävande och som skapar 

upplevelser av sig individen själv och upplevelser av världen. Individen förbinder sina 

tidigare erfarenheter med att vara fullt närvarande i nuet och på så sätt skapa en realisering 

och verklighetsförståelse, genom att individen anpassar sig till sin miljö. I likhet med det 

Wennerberg (2010) skriver så försöker författarna att anpassa sig till den rådande situationen 

och den tillvaro de lever i för att en stund få tillgång till värme och omtanke. Författarna gör 

detta för att reducera de svåra känslorna och istället fokusera på något de kan förändra rent 

känslomässigt och på så sätt tillgodose sig av trygghet från andra personer i deras omgivning.  

 

5.4 Känslor som uppstår till följd av trauma 

Det är flera olika känslor som uppstår hos författarna när de skildrar sina livsberättelser. De 

känslor som varit särskilt framträdande hos författarna är rädsla och skam, vilka kommer att 

presenteras i följande avsnitt. 

 

5.4.1 Rädsla 

Rädsla finns hos samtliga författare men framträder tydligast hos Ethel och Lisbeth och den 

finns ständigt närvarande under deras uppväxt. Rädslan släpper inte taget om författarna då de 

ständigt är på vakt för sina mödrars humör och när modern kan bli arg. Författarna vet inte när 

nästa slag kan utdelas eller vilken metod som ska användas, vilket gör att författarna har svårt 

att slappna av. Dessutom blir författarna bra på att läsa av sina mödrars skiftningar och vet när 

det är bra att försöka hålla sig undan. 

 

Ethel beskriver att det är nedåtperioderna som är dem värsta hos modern och det är då modern 

utövar sitt våld mot Ethel i alla tänkbara former. Ethel får bland annat ta emot slag och piskas 

med en trasig mattpiska, tvingas gå utan mat under långa perioder samt höra nedvärderande 
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kommentarer om hur värdelös hon är. Ethel beskriver att hon ständigt är beredd på vad som 

ska ske härnäst genom att läsa sin moders kroppsspråk och röstläge. Rädslan för ovissheten av 

vad modern ska utsätta henne för, beskrivs genomgående i Ethels berättelse. Nedan skildrar 

Ethel sin rädsla för slag av sin moder: 

 

Om jag måste gå förbi henne i vårt trånga kök när hon är i en nedåtperiod gör jag det med böjt 

huvud. Jag är en strykrädd hund och har jag tur ser hon mig inte alls eller så slipper jag en örfil 

eller ett snärtigt slag i nacken. Någon gång utdelar hon det värsta slaget. Det är när hon slår mig 

med över munnen med ringhanden. Förutom en tunn slät vigselring bär hon en ännu tunnare 

guldring med en blå prismaslipad akvamarin. Rädslan för ringen med sina kantiga, vassa sten 

håller mig vaken nätterna (Ericsson 2007, s. 9). 

 

Vid andra tillfällen låser Ethels moder ute Ethel från huset när det är vinter och tvingar henne 

att sova på en trave med trasmattor i förrådsrummet framför frysboxen, omringad av laddade 

råttfällor. Rädslan under dessa nätter gäckar Ethel under lång tid efteråt och gör henne kall av 

rädsla. Ethel beskriver i följande citat hur rädslan hon känner påverkar henne: 

 

Jag ligger helt stilla och stirrar på det minimala fönster som släpper in nattmörkret och 

dagsljuset. Fönstret är av knottrigt glas och alldeles svart. Jag rabblar en ramsa som jag hittat på: 

“När det är svart är det natt, när det blir ljusare kommer dagen.” Den håller skräcken på en 

armlängds avstånd. Värre är det med råttfällorna som pappa agnat med Herrgårdsost och ställt 

längst golvet. Jag vet inte var de står. En kan jag se vid frysboxens gavel. Var har han ställt den 

andra? Min största rädsla, den onämnbara skräcken, är att jag ska somna och råka sträcka ut en 

fot eller en hand så att jag fastnar i en av fällorna (Ericsson, 2007 s.33). 

  

Ethel uppvisar tydligt i sin beskrivning att hon ständigt är på sin vakt för vad som ska ske 

härnäst och försöker hitta olika sätt att hantera moderns oberäkneliga humör. Ethel beskriver 

hur hon inte vet vilka känslor hon får visa sin moder i följande citat: 

 

Nu gråter jag så att jag skakar. Jag försöker att hejda mig, eftersom min gråt bara gör mamma 

ännu argare. Hon kan i och för sig bli arg om jag inte gråter också. Med mamma vet man aldrig 

säkert (Ericsson, 2007 s. 76). 

 

Lisbeths moder brukar berätta för Lisbeth att hon har ett dåligt hjärta och kan dö när som 

helst. Modern brukar då ta sig för bröstet och säga att “nu dör jag”. Lisbeth beskriver dessa 

ord som de värsta hoten då hon är rädd att modern faktiskt ska dö, då Lisbeth upplever orden 
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som trovärdiga. Dessa händelser jagar Lisbeth länge och hon har återkommande drömmar om 

moderns död, vilket medför att Lisbeth sover dåligt. De fysiska och psykiska bestraffningarna 

som Lisbeths nästan dagligen får motta kommer i skymundan för rädslan av att modern 

faktiskt kommer att dö. Lisbeth beskriver att moderns död är det absolut värsta som skulle 

kunna hända, vilket kan tolkas att saknaden av sin moder är större än rädslan för moderns 

våld. Följande citat beskriver Lisbeths rädsla: 

 

Under två års tid vaknade jag livrädd varje natt. Om och om igen var jag tvungen att tassa över 

det kalla golvet för att kontrollera att mamma levde. Hon förstod inte att hon skadade mig med 

sin rädsla (Pipping, 2010 s 24). 

 

Lisbeth har svårt att släppa den rädsla hennes moder har skapat hos henne genom att uttala att 

modern kan dö i vilken stund som helst. Det gör att Lisbeth under flera års tid vakar över sin 

moder för att se så hon är vid liv. Följande citat beskriver hur Lisbeth upplevde de rädslor hon 

kände under dessa år:  

 

Hela tiden är jag på helspänn, hela tiden är jag rädd. Rädd för mamma, rädd för vad som ska 

hända nästa gång mamma blir arg. Rädslan är min följeslagare och den finns varje dag, varje 

timme, varje minut och sekund (Pipping, 2010 s. 85). 

 

Bland de problem som kan uppstå vid trauma skriver Dyregrov (2012) finns att individen på 

nytt kan återuppleva den aktuella situationen med påträngande och obehagliga minnen, vilka 

kan ge ångestväckande drömmar. I dessa drömmar kan händelsen få utrymme att spelas upp 

gång på gång. Individen kan även uppvisa reaktioner på apati och ha ett undvikande beteende. 

Då försöker individen att undvika tankar, känslor och samtal som berör den traumatiska 

händelsen. Individen får oftast en störd sömn, känner ilska, irritation och har svårt att 

koncentrera sig. Vidare har även individen en överreaktion på överraskande stimuli menar 

Dyregrov (2012). Lisbeth visar tydligt att händelsen där henne moder låtsas få ont i hjärtat, 

när hon vill ha Lisbeth uppmärksamhet och sympati, har satt djupa känslomässiga spår i 

henne. Lisbeth sover inte ordentligt och vakar ständigt över modern, när modern sover, för att 

försäkra sig om att hon är vid liv. Detta kan även appliceras på övriga författare som i sina 

berättelser skildrar hur de ligger och tänker mycket på nätterna över vad som har hänt dem 

och vad som kan hända härnäst. Författarna vet inte hur deras framtid kommer att se ut, än 

mindre vad som sker härnäst, vilket håller dem vakna. Dyregrov (2012) menar att individens 
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känslor är förstärkta inför att ett nytt hot ska framträda och för författarna innebär det att de 

ständigt är vaksamma på minsta förändring hos sina mödrar. 

 

Sandra är den författaren som i självbiografierna uttrycker minst rädsla, åtminstone för att bli 

utsatt för olika former av våld. Sandra är mer fokuserad kring att klara av sin vardag och 

lugna sin moder. Sandras moder utövar heller inte det fysiska våld som Lisbeth och Ethels 

mödrar utsätter dem för. Istället kan Sandra beskriva rädsla inför moderns skiftande humör 

eller när modern inte är kontaktbar och börjar hallucinera. Vid en händelse känner inte 

Sandras modern igen Sandra utan tror att hon är en spion: 

 

Jag blev alldeles vettskrämd av hennes blick, den var svart. Det kom inte ett pip över mina 

läppar, men hjärnan spottade fram saker jag kunde säga. Saker jag ville säga. Jag ville förklara 

att hon hade fel, att jag bara var Sandra och jag var snäll, en av de goda. Som inte skulle göra illa 

henne och visst förstod hon väl det (Gustafsson, 2007 s. 136)? 

 

Mödrarna i författarnas livsberättelser är de viktigaste och den mest centrala punkt som 

författarna har i sina liv. Mödrarna lyckas förmedla till författarna att de inte skulle överleva 

om föräldrarna skulle försvinna och lämna författarna på egen hand, vilket leder till olika 

grader av rädsla hos författarna. Framförallt Lisbeth och Ethel blir kontinuerligt utsatta för 

situationer där det uppstår rädsla. Rädslan finns ständigt närvarande i deras beskrivelser av 

uppväxten och präglar deras vardag. Författarna beskriver tydligt avsaknaden av trygghet och 

stabilitet och deras påverkan av sina mödrars föränderliga och oförutsägbara beteende blir 

påtaglig. Enligt tidigare forskning beskriver Östman (2008) att skuld ligger hos barnen för att 

de inte kan påverka förälderns sjukdom. Svårigheter finns även hos barnen att följa med i 

förälderns pendlande mående och veta hur de skulle förhålla sig i de ständiga förändringarna. 

Rädsla för förälderns instabilitet finns ständigt närvarande hos barnen då de inte fullt ut kan 

först vad som sker. Den största rädslan beskrivs vara förälderns död menar Östman (2008). 

Detta är också något som framträder i Lisbeths skildring av sin uppväx då min tolkning är att 

samtliga författare är mer rädda för att förlora sina mödrar än rädslan för våldet de utsätts för, 

vilket styrks av det Lisbeth beskriver, där hon menar att det absolut värsta som skulle kunna 

hända henne, var att hennes moder dog. En stor rädsla ligger dessutom hos författarna att de 

inte vet vad som väntar dem när de kommer hem och även från minut till minut i hemmet, där 

deras mödrar snabbt kan förändras och bli någon de inte känner igen, då mödrarnas 

sjukdomar har tagit över den moder de känner. 
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5.4.2 Skam 

Författarna förmedlar känslan av skam i skildringen av deras livsberättelser. Skammen de 

beskriver sker då de blir medvetna om att deras föräldrar skiljer sig från andras mödrar. Dock 

är det författarnas egen skam inför sina mödrar och inte nödvändigtvis samhället som 

uppfattar att mödrarna är annorlunda. När författarna befinner sig utanför hemmet 

tillsammans med sina mödrar upplever författarna hur omgivningen reagerar när mödrarnas 

psykiska mående yttrar sig. Författarna anser att det är svårare att dölja deras mödrars 

beteende när det sker utanför hemmet och inför andra, då den i deras mening avviker från det 

normala. Författarna tycker att omgivningen reagerade genom att viska, stirra eller utdela 

förvånade uttryck när någon av föräldrarna skriker eller gör andra saker som påvisar deras 

psykiska mående. Författarna upplever detta som obehagligt och skrämmande och känner då 

skam inför sina föräldrar. Ethel skildrar detta i nedanstående citat: 

 

Mamma tar en tredubbel dos av tabletter eller börjar dricka sprit och göra bort sig genom att gå 

byn runt och hålla ilskna monologer eller tokskratta högt för sig själv. Då är det inte roligt att 

vara hennes dotter. Men jag är tvungen att följa med på hennes galna eriksgata (Ericsson 2007, 

s. 13). 

 

Ethel uttrycker vid flera tillfällen i sina beskrivningar att hennes moder i samband med den 

psykiska ohälsan blir som förbytt. I samband med att modern dricker alkohol eller tar tabletter 

förvärras även moderns beteende, vilket gör att Ethel känner ytterligare skamkänslor inför sin 

moder.  Ethels känslor beskrivs i följande citat:  

 

Det gör ont. Ändå är den fysiska smärtan ingenting mot den rädsla och skam jag känner. Och 

som vanligt tittar jag ner i golvet. Jag ser inte gärna folk i ögonen. Jag vet ju så väl vad de tänker 

”Där står hon som har en nervklen mamma” (Ericsson 2007, s. 126). 

 

Det framkommer i Ethels egna beskrivningar att Ethel anser att hennes moder är annorlunda 

jämfört med andras mödrar. Hennes moder klär sig annorlunda och oftast i galna kreationer. 

Ethel är även medveten om att modern beter sig på ett sätt som strider mot samhällets normer 

enligt hennes uppfattning, vilket hon blir påmind om vid upprepade tillfällen. I likhet med 

Ethel så bär även Lisbeth med sig en bild av att hennes moder är annorlunda hennes jämfört 

med andras mödrar, vilket hon skildrar i nedanstående citat: 
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Skam är också någonting som påverkar en mycket. Jag skämdes så för min mamma och det var 

svårt att hantera på egen hand för skam uppstår ur omgivningens tystnad. Det var skammen över 

en konstig, men ändå älskad mamma (Pipping 2010, s. 183). 

 

Det framkommer att Lisbeth trots allt hyser kärlek till sin moder och hon känner sig även 

konfliktfylld inför sina blandade känslor av skam och kärlek till sin moder. I nedanstående 

citat skildrar Lisbeth hur hennes moder inte kunde läsa av de koder som finns i samhället och 

därav inte vet hur hon ska vara för att passa in. 

 

Mamma följde med mig till den nya skolan den första dagen. Jag minns att jag hade ett par 

rutiga byxor och en tröja som var lite för stor. Minns också allas blickar som stirrade på mig när 

jag kom till skolan. Minns att fröken sa till mamma att hon inte kunde stanna, flickan fick 

minsann klara sig själv. Mamma stod kvar vid dörren i klassrummet en liten stund för länge. 

Barnen fnissade och viskade med varandra och jag kände hur tårarna började rinna (Pipping, 

2010 s. 43). 

 

Även Sandra uttrycker skam i sin berättelse, över sin moders beteende när de är ute bland 

folk: 

 

Nu började jag bli orolig eftersom mamma hade pratat mycket för sig själv i flera dagar. Bara 

hon inte gjorde något pinsamt. Bara jag slapp skämmas för henne. Jag sneglade på henne i hallen 

när vi satte på oss ytterkläderna. (...) Jag tyckte det var konstigt när hon pratade för sig själv Jag 

brukade visserligen sjunga för mig själv när jag gungade i parken. Men det hon gjorde var 

liksom något annat. Mamma pratade med någon. Som inte fanns (Gustafsson 2007, s. 92). 

 

Sandra försöker få sin moder att sluta skrika eller göra andra saker som drar uppmärksamhet 

till sig genom att prata med modern och få henne på andra tankar. Det brukar gå ett tag men 

sen börjar modern att vifta med sina armar och prata högt och hör inte längre Sandra. Sandra 

beskriver att hon får ont i magen och försöker göra sig osynlig vid dessa tillfällen. Sandra är 

sju år gammal vid händelsen hon skildrar nedan: 

 

Jag såg på henne där hon satt med slutna ögon framför mig. Min stilla bön fortsatte och jag 

räknade stationerna tills vi skulle vara framme. Hon rynkade pannan, som om hon stördes av det 

hon hörde inne i sitt huvud. Plötsligt började det rycka i hennes ena mungipa. Jag fick ont i 

magen. Jag stirrade på henne och bad, bad och bad att hon skulle vara tyst (...) Väl ute på gatan 

fortsatte hon att prata för sig själv. Jag försökte göra mig osynlig, vilket var svårt då hon höll 

mig så hårt. Jag stirrade på henne och visste inte vad jag skulle svara. Det dunkade i huvudet och 
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jag ville bara försvinna från jordens yta och aldrig mer komma tillbaka (….) Jag tittade bakom 

mamma och hoppades att ingen hade sett oss. Åh gud, vad jag hoppades på att ingen hade sett 

oss (Gustafsson, 2007 s. 94). 

 

Varken Lisbeth eller Ethel har någon att anförtro sig åt utan får hålla skammen de känner 

inom sig. Sandra har däremot en vän som hon väljer att berätta visas delar för, om hur det är 

hemma. Dock är det inga utav författarna som vill ta hem vänner, då de känner skam inför sin 

hemsituation.  

 

Lisbeth, Sandra och Ethel vittnar om en skam de känner inför deras föräldrars beteende. 

Gemensamt för dem är att deras mödrar lider av en funktionsnedsättning vilket gör att de, ju 

äldre de blir, blir allt mer medvetna om att deras mödrar är annorlunda, jämfört med andras 

mödrar. Sandra vill helst inte synas tillsammans med sin moder när hon kommer upp i tonåren 

och hoppas på att modern inte ska göra alltför stora utspel när de är ute bland andra 

människor. Sandra är också den av författarna som skäms mest över sin moder men samtliga 

författare bär hela tiden med sig en rädsla för att deras mödrar ska göra bort sig så att andra 

ser det. Författarna vill således inte att omgivningen ska uppfatta deras mödrar som 

annorlunda. Skammen hos författarna uppstår således då de kände skam inför sina mödrar.  

 

Scheff och Starrin (2010) menar att skam kan uppstå hos individen i en skamprocess där ett 

minne eller en tidigare erfarenhet av känslan skapar skam. Individen reagerar i den nya 

situationen genom att skämmas kopplat till minnet och känslan de hade vid den föregående 

händelsen. Författarna har flera års erfarenheter av skam till följd av sina mödrars beteende i 

hemmet och ser många fler sidor av mödrarna än vad omgivningen gör. Författarna tar 

således med sig den rädsla de känt inför att modern ska göra bort sig med bakgrund av att de 

vet vad hon är kapabel till, när de möter omgivningen tillsammans med sina mödrar. Scheff & 

Starrin (2010) menar vidare att skammen visar sig genom att individen får spänningsförlust i 

kroppen, tittar bort eller ner i marken och rodnar. Vidare är det individens egna tankar om sitt 

eget värde och sin egen självkänsla som gör att de känner skam. Individen vill fly från den 

dömandes blickar, önskar att bli osynlig och sjunka genom jorden. I relation till det Scheff 

och Starrin (2010) skriver och författarnas upplevelser om sina mödrar så upplever författarna 

tankar om sitt eget värde i samband med att mödrarna beter sig annorlunda än andras 

föräldrar. Fokus framträder således främst kring skammen de känner över någon annan, än 

skammen de känner inför sig själva. Skamkänslor menar Scheff och Starrin (2010) uppstår 
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främst när individen inte anser sig duga, ha misslyckats och ha gjort bort sig i sina egna ögon 

men främst ur andras. Vilket då kan återkopplas till det som framkommit tidigare i detta 

avsnitt om att författarna känner skam (i sina egna ögon) inför sina mödrar (i andras ögon). 

 

5.5 Skyddsfaktorer i individernas familj och närmiljö 

Det finns få men betydelsefulla personer i författarnas liv spelar en viktig roll i under deras 

uppväxt. Skolan, vänner och far- eller morföräldrar är de personer som är viktiga för 

författarna och dessa personer skildras med värme. Det är även dessa personer som gör att 

författarna orkar ta sig igenom den tuffa uppväxten. Följande avsnitt kommer således att 

belysa vilka skyddsfaktorer och nyckelpersoner som finns hos författarna.  

 

Skyddsfaktorer är viktiga i utsatta familjer menar Löfholm (2011) i de familjer där det 

förekommer flera riskfaktorer som kan bidra till svårigheter i barnets hälsa, anpassning, 

utveckling och beteende. Dock menar Löfholm (2011) att om barnet har flera skyddsfaktorer i 

sin familj eller närmiljö så kan dessa hämma riskfaktorerna som finns och således minska den 

negativa utvecklingen hos barnet. Exempelvis så kan en fungerande skola och ett nätverk 

kring barnet främja barnets utveckling. En annan skyddsfaktor kan enligt Bäckström (2015) 

vara att barnet har en stabil situation i hemmet under en längre tid vilket kan gynna att barnet 

utvecklas i en konstruktiv riktning. Samtliga författare beskriver att de har ett begränsat 

nätverk till följd av att deras mödrar inte ville att någon annan skulle ha någon vidare insyn i 

deras familjer. Tinnfält, m.fl. (2011) skriver i sin forskning att föräldrar som har någon form 

av psykiska problem eller andra faktorer som utgör att föräldern brister i sin föräldraförmåga 

inte vill att problematiken ska synas utåt. Föräldrarna tvingar istället barnen att vara tysta om 

det som sker i hemmet och hotar med olika straff mot barnet om omständigheterna kring 

förälderns sjukdom röjs. Barnen tenderar då att hemlighålla förälderns sjukdom för 

utomstående personer. Det finns dock några viktiga nyckelpersoner i författarnas tillvaro som 

bidrar till att de stundtals känner lycka och värme, mitt i allt kaos. Dessa personer bidrar även 

till att författarna emellanåt kan återhämta sig från det trauma de blev utsatta för i hemmet, 

vilket styrks av det Löfholm (2011) och Bäckström (2015) skriver. Sandra har en fin och 

givande kontakt med sin farmor som hon hälsar på med jämna mellanrum och som blir ett 

viktigt stöd genom hennes uppväxt. När Sandra kommer till sin farmor förändras hennes 

humör och Sandra blir gladare och mer utåtriktad. Farmodern är lugn och varm i sitt 
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bemötande mot Sandra och sätter tydliga och bra gränser för henne. Följande citat skildrar 

Sandras relation till sin farmor: 

 

Att vara på Österlen på somrarna med farmor var mitt andningshål. Där fick jag fasta tider, lugn 

och ro och inte minst kärlek. (.....) “Nu, farmor är jag lycklig. Det är som att komma till en helt 

ny värld “(Gustafsson, 2007 s. 74). 

 

Till skillnad mot övriga författare har Sandra även en vän som hon emellanåt anförtror sig åt, 

hur hennes hemsituation är, vilka de andra författarna helt saknar. Dock delar Sandra enbart 

med sig av selektiva delar av sin hemsituation. Vännen finns närvarande under större delen av 

Sandras uppväxt och betyder således mycket för Sandra då hon i de stunderna har tillgång till 

ett andningshål. Även Lisbeth beskriver att hon har flera räddande änglar under sin uppväxt. 

Hennes farmor fanns som ett bra stöd för henne då hon påverkade Lisbets pappa att inte 

dricka så mycket alkohol, dock försvann den tryggheten när farmodern gick bort tidigt under 

Lisbeths uppväxt. Lisbeth har även en mormor som vill hjälpa familjen men Lisbeths mamma 

vill klara sig själv och anser att det är en kränkning att ta emot hjälp och därav får Lisbeth inte 

får träffa mormodern så mycket som hon skulle önska. Lisbeth har även hos en sommarfamilj 

som hon kommer till under sommarloven och hon beskriver att de är en stor, varm och 

framförallt välkomnande familj som tar väl hand om Lisbeth. Möjligheten att få komma till 

sommarfamiljen gör att Lisbeth orkade med resten av året: 

 

Min sommarfamilj var också räddande änglar. Somrarna hos dem i Småland gjorde så jag 

överlevde (Pipping, 2010 s.129). 

 

I likhet med de andra två författarna har även Ethel några räddande änglar i sin tillvaro. 

Framförallt är busschauffören Gittan en viktig person för Ethel, som körde buss i staden men 

även skolbussen som Ethel åkte med till skolan. Ethel kan prata med chauffören om allt och 

inget och eftersom Ethel inte hade några andra att prata med så blev chauffören en form av 

vän för henne: 

 

När jag inte leker med min katt åker jag buss. Jag är bästis med flera av stadens busschaufförer. 

Ofta är det Gittan som kör. Hon är min stora trygghet. Hon och Ulla. De är de enda två kvinnliga 

chaufförerna i hela Örnsköldsvik (Ericsson, 2007 s.26). 
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Skolan spelar en central roll för samtliga författare då de har stöd genom antingen klasslärare 

eller kurator, som blir en viktig källa att hämta självförtroende och där barnen blev hörda och 

sedda. Klassläraren blir särskilt viktig för Lisbeth då denna ser till att det inte förekommer 

mer mobbning i skolan och säger åt eleverna att det inte är tillåtet att mobba eller reta andra. 

Dock stannar inte Lisbeths klasslärare vid att ge Lisbeth trygghet utan sammankallar även ett 

extra föräldramöte för att förhindra att Lisbeth utsätts för ytterligare mobbning. Lisbeth får en 

fin relation till sin lärare Gunvor, vilket beskrivs i följande citat:  

 

Hon är en av alla mina räddande änglar (Pipping, 2010 s.259). 

 

Dyregrov (2010) skriver att barn som utsätts för olika former av trauma i samband med 

familjevåld, misshandel och mobbning får en försämrad förmåga att lära in nya saker vilket 

kan leda till försämrade skolprestationer och sämre betyg. Detta kan i förlängningen leda till 

depression, beteendestörning och missbruk och är då i behov av stöd från skolan. För att 

barnet ska kunna tillgodose sig den kunskap de erhåller i skolan är trygghet och säkerhet från 

lärare eller skolkuratorer särskilt viktig för barnen menar Dyregrov (2010). Detta visar sig 

även hos författarna då de har viktiga personer i skolan som utgör en skyddsfaktor som kan 

förbättra deras skolprestationer men även bli viktiga stödpersoner som skapar trygghet och 

sammanhang. Skolan och viktiga personer bidrar således till att dämpa det trauma som 

författarna utsätts för i sin hemmiljö, då skolan utgör en viktig del för författarna och deras 

uppväxt. 

 

Sammanfattningsvis så tillåts författarna vara barn i skolan och slipper även att axla det stora 

ansvaret, som de behöver göra i hemmet, vilket gör att de ser skolan som en tillflyktsort. De 

uppvisar även en flitighet med skolarbetet och klarar av mycket, trots brist på stöd hemifrån. 

Sandra är den av författarna som är social och framåt i skolan, vilket hennes vän är en 

bidragande orsak till. Sandra är även den av författarna som inte utsätts för mobbning som de 

andra två författare nästan dagligen utsätts för. Dock är både Ethel och Lisbeth nästan 

osynliga i klassen och gör inte mycket väsen av sig. Detta stöds av tidigare forskning, där 

Leahy (2015) skriver att de barn som är utsatta i sin hemmiljö där en förälder är svårt psykiskt 

sjuk, inte vågar be om stöd och hjälp men som ändå kommer till skolan, då det är en fristad 

som barnen kan vara i. Många utan de barn som bor i en miljö där en av föräldrarna är 

psykiskt sjuk, är tysta men som är flitiga och vill lära sig. En annan orsak till detta, menar 

Leahy (2015) är att dessa barn är tysta i skolan för att de inte vill synas, för att minimera 
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risken att behöva prata om hur det är i hemmet. Ingen av författarna ville heller berätta om sin 

hemsituation för skolan eller andra vuxna. Detta märktes särskilt vid skolstart under 

höstterminen då författarna ska berätta om hur sommarlovet har varit. Då blir de oroliga och 

nervösa och får ljuga ihop något. Men helst vill de inte berätta något alls, i risk för att avslöja 

hur sommarlovet faktiskt varit, då det är svårare för dem att komma ihåg en påhittad historia 

och rädslan finns således för att försäga sig. 
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6. Avslutning 

6.1 Slutsats och diskussion 

Studien som har gjorts genom självbiografier bygger på återberättelser av individers 

beskrivningar av trauma genom ett retroperspektiv av sin barndom. Författarna beskriver hur 

de växt upp med trauma till följd av att leva med en psykiskt eller socialt funktionsnedsatt 

förälder. De uppväxtförhållandena som författarna levde under hade en negativ påverkan på 

dem. Författarna upplevde ofta oro och stress då de inte visste hur de skulle förhålla sig till 

sina mödrar. Författarna kände även känslor av rädsla och ska som uppstod när deras mödrar 

var annorlunda i sitt beteende eller när sjukdomen tog överhanden över dem.  

 

Studien har haft fyra olika frågeställningar som har besvarats genom författarnas berättelser i 

relation till utvald teori, begrepp samt tidigare forskning. För att sammanfatta studiens resultat 

kommer jag att föra en sammanfattande diskussion kring varje frågeställning. Kapitlet 

kommer sedan att ta upp de metodologiska överväganden som gjorts och sedan avslutas med 

en avslutande diskussion.  

 

Traumats uppkomst  

Den första frågeställningen utgick ifrån hur författarna beskrivit uppkomsten av trauma till 

följd av att leva med en psykiskt eller socialt funktionsnedsatt förälder. Författarna beskrev i 

sina berättelser att deras mödrar ofta uppvisade svårigheter med att klara av det vardagliga 

arbetet i hemmet och kunde således inte ge den omsorg eller andra grundläggande behov till 

författarna. Två utav författarnas mödrar hade maniska episoder som utgjorde att de var 

opålitliga, fick ett förändrat beteende och stundtals försvann in i sig själva, vilket utgjorde att 

författarna utsattes för trauma i forma av långvarig försummelse, våld, omsorgssvikt och brist 

på emotionell anknytning. Det som framkommer i resultatet stämmer överens med det som 

framkommit genom tidigare forskning där Östman (2008) påvisar i sin studie att barn som 

växer upp med en psykiskt eller socialt funktionsnedsatt förälder löper en ökad risk för att 

utsättas för våld och olika former av omsorgssvikt. Östman (2008) skriver även att föräldern 

som lider av funktionsnedsättningen kan påverka barnet negativt då det föränderliga beteendet 

hos föräldern skapar oro, ångest och osäkerhet hos barnet. Dessa känslor förvärras även om 

föräldern inte berättar om sin sjukdom utan istället håller den hemlig. Ingen av författarnas 

mödrar eller andra närstående pratade med någon av dem för att förklara vad sjukdomen 
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innebar. Istället fick författarna leva i en ovisshet och först när författarna blev äldre kunde 

det förstå innebörden av mödrarnas funktionsnedsättning. Dock var det på egen hand 

författarna förstod att deras mödrar hade ett avvikande beteende jämfört med andras mödrar.  

 

En av författarna hade en moder som var oförmögen att hantera att författaren var ledsen eller 

ville ha uppmärksamhet vid sjukdom. Författarna fick bära ett stort ansvar över hemmet och 

övriga syskon och utsattes även för olika former av våld istället för att trygghet och stabilitet, 

vilket ytterligare bidrog till traumats uppkomst. Tidigare forskning stödjer detta då Östman 

(2008) menar att barn till funktionsnedsatta föräldrar ofta får bära ett tungt ansvar i hemmet 

som inte är adekvat för deras ålder. Samtliga författare bar ett tungt ansvar i hemmet där de 

skötte om hushållssysslorna som de gjorde sina läxor och skötte sin skola, även om ansvaret 

varierade i självbiografierna. Särskilt svårt ansåg författaren att det var då modern använde 

våld mot något av syskonen. Tidigare forskning stämmer in på det som framkommit i 

resultatet då Överlien och Hydén (2007) skriver att bevittnat våld kan vara minst lika 

skrämmande som att utsättas för våldet. Främst då barnen som bevittnar våld upplever 

skrämmande känslor då barnen har en nära relation till den som utför våldet. Barnen har även 

en nära relation till den som blir utsatt för våldet och vill kunna hindra att det utförs, men är 

många gånger oförmögna att göra det. Författaren beskriver hur hon i tidig ålder intagit en 

vuxens roll gällande att skydda sina syskon och såg det som sitt ansvar att skydda dem. 

 

I relation det som framkommit i resultatet och traumateorin så tycks resultatet stämma med 

hur författarna beskriver att traumat uppstått hos dem. Författarna beskriver att våldet och det 

oberäkneliga beteendet hos föräldrarna som snabbt skiftade orsakade trauma hos dem. 

Herman (2007) styrker detta då han menar om en individ ständigt lever i beredskap på vad 

som ska hända och inte kan koppla bort olika stressfaktorer så skapas en återupplevelse av 

traumat vilket individen kan fastna i. Även Dyregrov (2012) och Wennerberg (2010) håller i 

sina förklaringar med om detta, då de skriver att om individen är kvar i katastroftankar under 

en längre tid kan individen påverkas genom att själva utveckla trauma i form av psykologiska 

problem. Dessa problem kan vara att individen har svårigheter i att skapa nära relationer, har 

en överdriven rädsla och känner en stark misstro till sin omgivning.  

 

Hanteringen av traumat  



 

60 

 

Den andra frågeställningen syftade till att ge svar på vilket sätt författarna hanterade det 

trauma det blivit utsatta för. Resultatet i studien visade författarna främst anammade olika 

strategier för att minska hot, bestraffningar och kontrollera sina känslor. Författarna försökte 

vidare urskilja ett mönster i mödrarnas beteenden de för att kunna undvika bestraffning eller 

minimera traumat.  Det som framkommit i resultatet tycks i likhet med det Dyregrov (2012) 

beskriver i sin teori om trauma. Dyregrov (2012) skriver att barn som utsätts för trauma 

försöker finna förklaringar i tidigare händelser för att minimera risken att det uppstår igen. 

Det jag kan urskilja i resultatet är att den större delen av författarnas tid går åt att försöka 

förstå varför mödrarna straffar dem och hur de kan göra sina mödrar glada och stolta över 

dem. Detta tycks dock avta ju äldre barnen blir då de istället försöker lösgöra sig från sina 

mödrar. Det som främst skiljer den tidigare forskningen mot det jag tolkat i självbiografierna 

är just att författarna i självbiografierna tar ett större avstånd från sina mödrar när de kommer 

upp i tonåren. Den tidigare forskningen har inga studier på detta utan belyser främst vilka 

konsekvenser traumat har hos barn eller vilka konsekvenser som uppstår senare i livet.  

 

Till en början tycktes det vara svårt för författarna att hitta detta mönster och de prövade sig 

fram genom olika hanteringssätt. Främst visade sig mödrarnas bestraffningar ske när de var 

djupt inne i sin sjukdom och det var även vid dessa tillfällen som författarna var extra utsatta. 

Genom att överlista deras mödrar fick traumat inte samma utrymme och således blev 

författarna stärkta i sig själva. De anammade även strategier för att tillgodose sig själva med 

mat genom vänner och omsorg av andra personer i deras omgivning.  

 

Traumats konsekvenser  

Den tredje frågeställningen utgick ifrån vilka konsekvenser individerna beskrivit att de 

erhållit under sin barndom till följd av deras trauma. Flera olika känslor framträdde i 

författarnas självbiografier till följd av traumat men de känslor som traumat främst skapade 

var rädsla och skam. Samtliga författare kände en kontinuerlig rädsla inför deras mödrars 

nyckfulla beteende och hur deras mödrar förändrades när de blev sjuka. Främst upplevde 

författarna att rädslan inför nästa bestraffning som mest påfrestande, då de inte fick utrymme 

att helt koppla bort det som de blev utsatta för och således inte fick möjligheten till 

återhämtning. Rädslan som författarna beskriver i resultatet är likartat den rädsla som kommit 

fram i den tidigare forskningen som gjorts på barn som utsatts för trauma. Jernbro (2015) 

skriver i sin forskning att barn som utsätts för trauma och våld av sin förälder skapar en 
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misstro till föräldern. Barnet blir även vaksamt inför vad som ska ske härnäst och detta leder 

enligt Jernbro (2015) till att barnet känner en stark rädsla inför förälderns beteende. Även 

Östman (2008) hävdar i sin forskning att barn som lever med en funktionsnedsatt förälder, där 

föräldern är opålitlig i sitt beteende, skapar en rädsla inför föräldern. En annan rädsla som 

tydligt speglade sig genom författarnas berättelser var rädslan för att deras mödrar skulle dö 

och den känslan överskuggade övriga rädslor, då detta vara det absolut värsta som skulle 

kunna inträffa. Vilket i sin tur kan tyda på att författarna ändå hade någon form av trygghet 

hos sina mödrar, trots det trauma de blev utsatta för.  

 

Skam inför mödrarnas beteende var en annan känsla som författarna ofta förmedlade. Då 

författarna hade erfarenhet av hur mödrarnas beteende snabbt kunde skifta i hemmet 

applicerade de även detta i omgivningen och upplevde att mödrarna väckte stor 

uppmärksamhet i andras ögon. Detta blev framförallt ett problem ju äldre och mer medvetna 

författarna blev gällande deras mödrars avvikande beteende jämfört med andra mödrar. Scheff 

och Starrin (2010) beskriver skam som uppstår i samband med att en individ anser sig avvika 

från det traditionella samhället. Skammen uppträder även då individen skäms över ett 

avvikande beteende hos någon närstående då detta hotar de sociala banden individen har. 

Detta är i likhet med det jag kommit fram till i resultatet något som är framträdande hos 

författarna. Särskilt en av författarna beskrev att skammen över sin mamma var det som 

överskuggade övriga känslor. Författarna kände således skam inför sina mödrar i relation till 

hur de skulle uppfattas av andra, snarare än skam för föräldrarnas avvikande beteende. 

 

Skyddsfaktorer  

Den sista och fjärde frågeställningen utgick från vilka olika skyddsfaktorer som författarna 

beskrivit funnits under deras barndom samt hur de hade relaterat till dessa. Då det 

framkommit under övriga avsnitt i resultatet och analysen vilka olika riskfaktorer författarna 

blivit utsatta för, visade sig de skyddsfaktorer som fanns var särskilt viktiga för författarna. 

Bäckström (2015) och Löfholm (2011) menar att skyddsfaktorer är särskilt viktiga då det 

förekommer många riskfaktorer hos individen och dess närmiljö. Det framträder tydligt i 

författarnas beskrivningar hur pass viktiga de olika nyckelpersonerna varit under deras 

uppväxt. Dessa personer beskrevs ofta som räddande änglar och tycktes vara en oerhört viktig 

del hos författarna. Detta tyder på att resultatet liknar det som framkommit genom den 
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tidigare forskningen som utgörs av Bäckström (2015) och Löfholm (2011) som även skriver 

att skyddsfaktorer kan utgöras av viktiga personer i barnets närhet.  

Det var enbart en av författarna som hade vänner i skolan och som inte utsattes för mobbning, 

vilket utgjorde att författaren hade ytterligare en skyddsfaktor, vilka övriga författare saknade. 

Dock visade sig skolan spela en central roll för samtliga författare i form av trygga personer 

som både såg och hörde författarna och gav dem uppmärksamhet men även någon att ty sig 

till. Leahy (2015) skriver i sin forskning att skolan utgör en viktig roll för barn som lever med 

en förälder som har en funktionsnedsättning. Skolan blir en fristad för dessa barn och utgör 

således en skyddsfaktor. I likhet med det som jag fått fram i mitt resultat så visar sig skolan 

vara viktig för samtliga författare. Särskilt viktiga var klassföreståndarna då de flera gånger 

tog strid för barnen och således utgjorde en vuxen som såg och hörde dem. Andra viktiga 

personer var far- och morföräldrar och sommarfamiljer, dit några av författarna kom på 

somrarna. Personerna i omgivningen gav författarna uppmärksamhet och omtanke. Detta var 

inget författarna fick hemifrån och vad jag kunde tolka var i stort behov av. Dock visar 

resultatet att ingen av författarna våga anförtro sig åt någon vuxen om vad som pågick i 

hemmet. Dels så skämdes författarna över hur de hade det i sin hemmiljö men de kände även 

en plikt mot sina mödrar och ville därav inte avslöja vad som pågick hemma. Tidigare 

forskning visar i likhet med författarna att barn som lever med en psykiskt eller socialt 

funktionsnedsatt förälder ofta förbjuds att prata om vad som sker i hemmet av föräldern, 

vilket bidrar till att barnet inte avslöjar våldet eller traumat för någon utomstående (Östman, 

2008). Trots detta så gav de betydelsefulla personer som utgjorde författarnas nätverk 

författarna ork att ta sig an den vardag de levde med och kunde vidare ge författarna styrka 

och mod att orka ta sig vidare. Studien påvisar avslutningsvis en komplex bild av författarnas 

situation då författarna påverkades i flera olika led, genom att växa upp under de 

omständigheter de gjorde, där det saknades kärlek, omtanke och omsorg från föräldrarna. 

 

Slutsatserna av det som framkommit i studiens resultat visar att de individer som växer upp 

med en förälder som har en psykisk eller social funktionsnedsättning till stor del drabbas av 

olika former av våld, omsorgssvikt och trauma. Främst tycks detta bero på att föräldern själv 

inte hanterar sin egen sjukdom och låter detta gå ut över barnet. En annan bidragande orsak 

tycks även vara svårigheten i förälderns funktionsnedsättning där en allvarligare grad av 

funktionsnedsättningen utgjorde en ökad risk för våldet och traumats uppkomst. Risken för att 

individen ska drabbas av ett trauma ökar ju längre individen utsatts för våld och omsorgssvikt. 

Även allvarlighetsgraden i våldet och omsorgssvikten bidrar till traumats uppkomst och 
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varaktighet och kan ge upphov till problem som blir bestående hos individen. Dock kan olika 

skyddsfaktorer minimera traumats varaktighet genom att ge ett skydd mot individerna. Detta 

skydd kan vara att individerna får omsorg och stöd från andra personer som finns i dess 

närhet.  

 

6.2 Metodologiska överväganden 

För att kunna besvara studiens syfte samt skapa förståelse för vilka upplevelser och 

erfarenheter av trauma individerna haft under sin barndom, har studien bestått av en kvalitativ 

innehållsanalys, då tolkning av empirisk data varit central genom studien. Valet av att 

använda självbiografier som empiri i studien har gjort att jag kunnat få en helhet av individens 

livsvärld och det har funnits tillgång till detaljerade beskrivningar som individerna har 

skildrat. Skulle valet av empiri istället varit genom intervjuer skulle inte materialet varit lika 

omfattande men jag skulle kunnat gå in mer på djupet av intervjuobjekten och dess 

livsberättelser och dessutom möjliggöra följdfrågor om något varit oklart eller att jag själv 

kunnat styra vad jag ville ta reda på, vilket jag inte kunnat göra i den aktuella studien. 

Materialet i självbiografierna är redan berättat, nedskrivet samt publicerat och därav har det 

inte gått att fritt styra vad jag har velat få ut genom de frågorna som ställts, då svaren i texten 

redan funnits. Ur en etisk synvinkel har det varit mest lämpat att använda redan publicerat 

material som empiri, då individerna som skrivit självbiografierna redan har haft för avsikt att 

återge sin livshistoria, som de sedan valt att publicera för allmänheten att ta del av. Det skulle 

inte vara lika etiskt försvarbart att ställa frågor direkt till barn som upplevt trauma, i 

förhållande till studiens syfte och storlek. Risken för att utsätta barnen för ytterligare trauma 

skulle vidare vara en avgörande aspekt som då måste sättas i relation till att det är etiskt 

försvarbart att sådana intervjuer genomförs. Dock behöver en medvetenhet ändå finnas med 

om att det är individer som berättar något som för dem är traumatiskt och därmed behandla de 

aktuella livsberättelser med stor omsorg och respekt för vad som skildrats, då det är verkliga 

individer som delar med sig av sig sina innersta tankar och svårigheter. Studiens empiri har 

även tolkats genom tillämpning av hermeneutik och på så sätt gett en större helhet av det 

materialet där meningsbärande texter har kunnat tas ut.  

 

Däremot har jag enbart kunnat tolka det som individerna har skildrat i sina livsberättelser och 

inte fått ta del av förälderns aspekt som annars skulle gett en mer tydlig helhetsbild, vilket 

troligen varit en av studiens större brister. Studien skulle med en större helhetsbild kunnat ge 
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en annan riktning och således en förståelse för vad som skett individerna men även återspeglat 

genom föräldraperspektivet. Ytterligare en viktig aspekt i studiens genomförande var att 

individernas skildringar av sin barndom skett långt bakåt i tiden i ett retroperspektiv och 

upplevelser som de haft under barndomen men som återgetts i vuxen ålder kunnat förvrängas, 

förstärkts eller förmildrats. Vidare är jag medveten om att individernas berättelser kan ha 

förskönats eller gjorts av en mer spännande karaktär för att bättre kunna säljas. Därav har det 

varit viktigt att hålla ett kritiskt förhållningssätt under studiens genomförande. 

 

6.3 Avslutande diskussion 

Under arbetets gång har flera tankar florerat. Något som främst väckt min nyfikenhet är att få 

ett annat perspektiv inom ämnet trauma och dess uppkomst hos barn, föräldrarnas perspektiv. 

Studien som har genomförts här belyser individens upplevelser av trauma under sin barndom 

men det som helt saknas är just föräldrarnas perspektiv. Skulle en studie utgå från de föräldrar 

som orsakat trauma hos sina barn skulle detta kunna syfta till att få en förståelse över 

föräldrarnas situation, agerande samt deras tankebanor. Vidare skulle en sådan studie kunna 

bidra till en helhet inom ämnet och kunnat genomföras utifrån intervjuer, så viktiga och 

specifika frågor men även följdfrågor hade kunnat ställas. Genom att skapa en helhetsbild 

bidrar vi även till fler pusselbitar för att kartlägga orsaker till problem som finns i samhället, 

men även hur vi i tidigt stadium kan förebygga dessa. 
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