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ABSTRACT 

Barn som växer upp med våld i hemmet är inte ovanligt. Under 2015 gjordes 4070 

anmälningar om fysiskt våld mot barn Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Betydligt fler barn än 

så utsätts för psykisk misshandel genom att bland annat bevittna våld mot sina 

omsorgspersoner. Både fysisk och psykisk misshandel kan få allvarliga konsekvenser för 

barnets utveckling och de barn som är drabbade utgör också en riskgrupp vad gäller att hamna 

snett längre fram i livet.  

Syftet med studien är att få ökad kunskap om upplevelser och konsekvenser av att på nära håll 

leva med våldet under uppväxten. 

Studien är kvalitativ med en abduktiv ansats med viss induktiv inriktning, där 

datainsamlingen gjorts genom intervjuer av fyra, idag vuxna personer utifrån deras utsatthet 

av våld under uppväxten. Till intervjun användes en intervjuguide med fyra rubriker. Under 

varje rubrik fanns några uppföljningsfrågor som ansågs svara mot syfte och frågeställningar. 

Materialet har analyserats med konventionell kvalitativ innehållsanalys. 

Det studien visat är att isolering av känslor och otrygghet blir konsekvenser av att växa upp 

med våld i hemmet.  

Slutsatserna i studien visar att känslor som funnits under uppväxten omformas och till viss del 

präglar det vuxna livet.  
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Förord 

Vi vill rikta vårt varmaste tack till våra fyra informanter som delat med sig av sina liv. 

Utan er öppenhjärtliga medverkan, er styrka och ert mod, hade denna studie ej varit möjlig att 

genomföra. 

Det har varit berörande att få ta del av den kunskap och de erfarenheter ni bär på och vi 

tillsammans med er kan göra det möjligt att öka medvetenheten om barnens utsatthet genom 

att sprida denna kunskap. 

 

Vi vill också tacka vår handledare Anders ”Ante” Lindström. Dina konstruktiva kommentarer 

och din feedback har varit till ovärderlig hjälp för oss i denna studie. 

 

Tack! 
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1. INLEDNING 

I dagsläget växer många barn upp i en miljö där våld tillhör vardagen. I en nationell 

kartläggning från 2012 uppskattas att minst 150 000 barn i Sverige bor i hem där våld 

förekommer och 65 000 barn upplever våld vid upprepade tillfällen (Frenzel, 2014). Av tio 

anmälningar om våld mot barn mellan noll till sex år är det knappt en som klaras upp vilket är 

anmärkningsvärda siffror från BRIS rapporten (2011). I en svensk undersökning uppgav 

endast 32 procent av de barn som uppgett att de utsatts för våld att de hade berättat om det för 

någon vuxen och mer än en tredjedel hade inte berättat för någon alls. Ungefär tio procent av 

barnen i åldrarna 13-17 år beskrev att de bevittnat att en förälder utsatt den andra för våld. 

Hälften av barnen beskrev att det skedde vid upprepade tillfällen (Annerbäck, Vingren, 

Svedin & Gustafsson, 2010). Utöver detta beskrivs en gråzon som ingen kan identifiera då 

många barn vill skydda sina föräldrar eller tar på sig skulden för det som skett och behåller 

familjehemligheten för sig själv. 

Konsekvenserna av att som barn bevittna våld kan vara lika allvarliga som att själv bli utsatt 

för själva våldshandlingen. Även om barnen ibland inte är fysiskt närvarande när misshandeln 

äger rum så kan de både höra vad som sker och senare se våldets konsekvenser (Christensen, 

1990). Dyregrov (2010) och Hindberg (2006) menar att våldets omfattning och karaktär inte 

är avgörande för de konsekvenser som upplevelsen av våld kan ge barnet. Detta betyder att 

barn som är utsatta för fysiskt/psykiskt våld enstaka gånger kan få samma psykiska påverkan 

som de barn som varit utsatta för fysiskt/psykiskt våld vid flertalet tillfällen. Vissa barn växer 

upp med ett verkligt dödshot om att pappa ska döda mamma, sig själv eller till och med hela 

familjen. Det är heller inte ovanligt att barn som bevittnar våld mot sin mamma, också själva 

blir utsatta för våld eller sexuella övergrepp. 

Den forskning vi läst inom området barns utsatthet av våld i hemmet, visar till stor del de 

konsekvenser våld kan ge barnet i och med trauman och bristande anknytning. Utifrån detta 

väcktes frågor hos oss om hur personer som vuxit upp med våld i hemmet upplevt sin 

barndom och vad de anser att det fått för konsekvenser i det vuxna livet. Detta var även något 

vi såg en avsaknad av i forskningen.  

Vårt intresse föll på att göra en livsberättelsestudie där informanterna fritt fick berätta om sina 

upplevelser under uppväxten och vilka konsekvenser de anser att det fått för dem som vuxna. 

Vi ville även vinkla denna studie mot individer som idag har ett fungerande liv för att visa på 

en målgrupp som å ena sidan har klarat sig bra trots sin barndom men å andra sidan bär på 

stora svek från vuxenvärlden.  

Målgruppen i studien har viktiga erfarenheter i ämnet som vi anser kan vara betydelsefulla 

även för kommande forskning då vi ser en avsaknad av livsberättelser. Kunskapen kan även 

vara värdefull inte bara för den yrkesgrupp som arbetar med barn utan också för den 

yrkesgrupp som arbetar med vuxnas upplevelser och känslomässiga effekter av att ha upplevt 

våld, då studien bygger på informanternas egna erfarenheter. 
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För att bidra till en djupare förståelse för informanternas livsberättelser presenteras tidigare 

forskning om våldsutsatta barn, trauma, anknytning och konsekvenser i det vuxna livet (kap 

2). Vår studie kan tillsammans med den tidigare forskning vi presenterar generera till en ökad 

förståelse för vilka konsekvenser en våldsutsatt barndom kan ge. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om upplevelser och konsekvenser av att leva 

med våld i sin närhet under sin uppväxt. 

1.2 Frågeställningar 

På vilket sätt påverkades informanterna av att växta upp med våld? 

Vilka konsekvenser har en uppväxt med våld fått för informanterna som vuxna? 

1.3 Ansvarsfördelning 

Vi har båda varit lika delaktiga i hela arbetet och samarbetat kring alla delar.  
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2. TIDIGARE FORSKNING  

2.1 Våldsutsatta barn  

Metell (2001) menar att ofödda barn registrerar moderns hjärt- och andningsrytm samt röst 

och sinnestillstånd vilket kan föra med sig stress för barnet redan innan födseln. Barn före två-

tre års ålder kan inte med ord återge sina upplevelser men känslomässiga minnen finns med 

dem under hela livet. Dessa minnen kan yttra sig i lek och beteende hos barnet. 

Relationen till omsorgspersonerna är mycket viktig för det lilla barnet och den trygghet som 

barnet får genom dessa relationer ligger som grund för barnets utveckling, självkänsla och 

världsbild. Barnets tankar och känslor bygger på de upplevelser barnet får från sin omgivning. 

En trygg, stabil och kärleksfull uppväxtmiljö ger goda förutsättningar för att barnet ska känna 

en inre balans och ett egenvärde. Det ger också barnet en känsla av att dess omgivning är 

trygg och varm. Om vuxna i barnets omgivning kan prata med barnet om känslor, tankar och 

livet i stort så ger det barnet möjlighet att själv bygga upp dessa förmågor. Språket ger barnet 

möjlighet att förstå sina egna känslor och världen runt omkring. Det ger även barnet större 

möjligheter att skapa och känna gemenskap med människor i dess omgivning. Barnets 

anknytningsmönster bygger till stor del på omsorgspersonernas bemötande av barnet under 

hela dess uppväxt (Bolwby, 2010) (Broberg, Almqvist, Risholm & Tjus, 2015). 

Grunden för en trygg anknytning är att barnet har en “trygg bas” att utgå från och en “säker 

hamn” att återvända till om de upplever fara eller utsatthet. Om föräldern finns till hands och 

är mottaglig för barnets behov och barnet dessutom kan känna tillit till förälderns respons så 

stärker det barnets förmåga att lita på sig själv och att även vid behov ta hjälp av andra 

(Broberg et al., 2015). Anknytningsbeteendet är mest framträdande hos det lilla barnet. Det 

visar sig i alla beteenden som gör att barnet skapar och behåller relationer till personer i sin 

närhet som barnet upplever är mer kompetenta att möta världen. När barnet blir äldre vågar 

det sig längre bort från basen och stannar borta längre. Detta blir tydligt i tonåren men 

anknytningsbeteendet kan visa sig även i vuxen ålder om individer råkar ut för nödsituationer 

(Bolwby, 2010).  

De barn vars ena förälder utsätter den andra för våld mister på mer än ett sätt sina 

omsorgspersoner. När ett barn blir rädd så är den naturliga reaktionen att söka skydd hos sina 

föräldrar eller annan trygg person. När den ena föräldern är den som skrämmer barnet och den 

andra föräldern är rädd och utsatt blir barnet utelämnad. Barnet har ingen att vända sig till 

med de starka känslor som uppkommer (Hesse & Main 2006). Det lilla barnet har ingen 

beredskap för att hot och fara skall finnas i det egna anknytningssystemet. Om barnet 

upplever föräldern som hjälplös eller skrämmande så är ändå den naturliga beredskapen hos 

barnet att fly till föräldern. Denna motsägelsefulla situation, att fly till en förälder som 

skrämmer eller inte kan ta hand om blir svår för barnet att hantera. Av den anledningen kan 

barnet inte skapa en organiserad anknytning i samspelet med föräldrarna (Broberg et al., 

2015). Detta innebär en uppmärksamhetsförvirring för barnet då det både blir skämmande att 
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hålla fokus på det som händer och att fly uppmärksamheten. När ett barn vid upprepade 

tillfällen får uppleva rädsla och skräck, utan att omsorgspersonen finns till hands, ökar risken 

för desorganiserad anknytning (Hesse & Main, 2006). De barn som upplever våld mot sin 

mamma är ofta fysiskt närvarande och ser händelseförloppet. Även om barnen inte befinner 

sig i samma rum så kan de höra vad som händer och kan också i efterhand se spåren av våldet 

i form av synliga skador på mamma (Christensen, 1990). Barn som tvingas lyssna när pappa 

misshandlar mamma måste leva med smärtsamma hörselminnen från händelsen (Överlien & 

Hydén, 2007). Vissa barn får uppleva dödshot, där pappa hotar att ta livet av mamma, sig 

själv eller någon annan i familjen. Risken ökar också betydligt att barn vars mamma 

misshandlas, själva ska utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Även om barnen själva är 

utsatta så upplevs det mest skrämmande när mamma utsätts för hot och våld (Weinehall, 

1997) (Berger, 2005). 

Barn som utvecklat en desorganiserad anknytning kan få svårigheter med att reglera sin oro 

och rädsla då de saknar anknytningsstrategier (Solomon, George, & De Jong, 1995). Om 

barnet tidigt saknar en omsorgspersonperson som kan ge tröst och omsorg och som barnet kan 

kommunicera negativa känslor och obehag med, så ökar risken för svårigheter senare i livet. 

(Dyregrov, 2010). 

Det man kan konstatera är att barn som far illa ofta utsätts för flera olika typer av misshandel, 

övergrepp och vanvård på samma gång, så kallad polyviktimisering. Kunskapen om de 

psykiska konsekvenserna för dessa barn växer hela tiden (Hamby, Turner, Finkelhor & 

Ormrod, 2010) se även (Putnam-Hornstein Webster, Needell & Magruder, 2011). Det kan 

ibland vara svårt att skilja på fysisk och psykisk misshandel. Barn som utsätts för fysisk 

misshandel är oftast också utsatta för annan typ av skadlig behandling och man kan se ett 

samband mellan misshandel, vanvård och försummelse. Denna kombination av skadlig 

behandling är en trolig förklaring till att konsekvenserna blir så allvarliga. Även kunskaperna 

om psykologisk försummelse ökar i samhället (Hindberg, 2006) (Christensen, 1990) 

(Dyregrov, 2010).  

När barnet kommer upp i förskoleåldern innebär en organiserad, trygg anknytning att barnet 

har en övertygelse om att strategin för hur barnet vid behov ska få trygghet och beskydd är 

något som det delar med sina föräldrar (Broberg,et.al., 2015). Om barnet utvecklat en 

desorganiserad anknytning blir relationen till anknytningspersonen oförutsägbar något som 

barnet på olika sätt försöker hantera (Bureau, Easlerbrooks, Lyons-Ruth, 2009). Till skillnad 

från de organiserade anknytningsmönstren så ändras dragen för den desorganiserade 

anknytningen när barnet kommer upp i förskoleåldern. För många barn med desorganiserad 

anknytning gör den kognitivt förbättrade förmågan att barnet själv blir den som tar kontrollen 

och ansvaret i samspelet med sina föräldrar (Broberg et al., 2015). Att bli dominant och 

kontrollerande i relation till sin omsorgsperson likväl som att bli mycket omhändertagande 

kan vara olika sätt att hantera oförutsägbarheten. Även om de båda sätten är varandras 

olikheter så fyller de samma funktion genom att barnet kan hantera och få kontroll över sin 

situation (Bureau et al., 2009) (Almqvist & Broberg, 2004). En utveckling av ambivalent 
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anknytning sker när barnet inte tillräckligt ofta får känna på att föräldern svarar mot deras 

signaler. Det finns en risk för att barn med ambivalent anknytning blir tillbakadragna och 

tappar tilliten till den egna förmågan (Broberg et al., 2015). 

Det är inte alltid som barnets symptom kan förklara vilken typ av misshandel barnet varit med 

om. De allvarligaste skadorna av fysisk misshandel kan ibland ge psykiska problem medan 

fysiska skador och sjukdomar kan uppstå om barnet utsätts för psykisk misshandel (Hindberg, 

2006). Risken för att barn ska fara illa blir betydligt större om föräldrarna har ett pågående 

missbruk eller en allvarlig psykisk sjukdom (Broberg et al., 2015) (Berger, 2005). Broberg et 

al. (2015) menar att situationen med en missbrukande eller psykiskt sjuk förälder skapar 

motstridiga känslor hos barnet då det både blir väldigt utsatt och samtidigt bryr sig om och har 

omtanke om föräldern. Det är inte ovanligt att barn som utsatts för svåra händelser, skärmar 

av och tränger bort dessa upplevelser. Trots att barnen inte minns, fortsätter upplevelserna att 

påverka barnets tanke, känsla och beteende. Barn som tar intryck av sådant som enligt 

föräldrarna inte är önskvärt, försöker omedvetet tränga bort informationen vilket gör att den 

förblir obearbetad. Detsamma gäller när föräldrarnas behandling av barnet är allt för jobbigt 

och svårt att tänka på, vilket i sin i sin tur kan leda till kognitiva störningar hos barnet 

(Bolwby, 2010). Barn som växer upp i hem där missbruk och våld är vanligt förekommande 

kan få en förvrängd bild av vad som är rätt och fel då miljön i hemmet normaliseras. Ett litet 

barn som utsätts för traumatiska händelser kan bli hämmad i sin utveckling vad gäller 

kontrollen av de egna känslorna. Detta i sin tur kan leda till att barnet automatiskt agerar för 

att skydda sig mot starka känslor (Dyregrov, 2010). 

Även den biologiska utvecklingen kan påverkas av traumatiska händelser under barndomen. 

Kronisk stress under barndomen kan hämma hjärnans utveckling och för att skydda hjärnan 

mot den typen av skadlig verkan spelar sociala relationer en mycket viktig roll (Dyregrov, 

2010). Hindberg (2006) beskriver Bruce Perrys teori om hur hjärnan hos barn under tre år kan 

påverkas av trauman. Perry menar att hjärnans förmåga för det resterande livet skapas utifrån 

barndomens upplevelser. Om barnet tidigt får uppleva försummelse, kaos, ångest och fysisk 

misshandel kan det resultera i neuropsykiatriska skador. De system i hjärnan som påverkats 

av traumatiska händelser som barnet utsatts för blir mer komplicerade att förändra ju äldre 

barnet blir. Grip, Almqvist, Axberg och Broberg (2014) liksom Trickett, Kim, och Prindle 

(2011) menar att trauman under uppväxten kan ge långsiktiga effekter på barns utveckling. 

Detta gäller främst när de varit med om återupprepade dvs. kumulativa trauman. Barn som 

varit med om upprepade trauman lever ofta med en rädsla för att bli avvisade och svikna och 

får därför ofta svårt att knyta an till andra människor. Upprepade trauman gör att barnets 

uppfattning om sig själv och omvärlden påverkas. Barnet kan börja tvivla på sin egen förmåga 

och få en låg självkänsla, vilket kan leda till att barnets utforskande av omvärlden begränsas. 

Om barnet utsätts för återkommande likväl som enstaka trauman så kan detta få konsekvenser 

både på lång och kort sikt. Dyregrov (2010) menar att trauman kan ge störningar på flera olika 

sätt. Som exempel kan nämnas störningar i personligheten, relationella problem, 

inlärningssvårigheter, minskad självkänsla och självtillit. Att pendla mellan intensiva känslor, 

få svårigheter i att lugna ned sig och bli fast i känslotillstånd av nedstämdhet och upprördhet 
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är vanligt för barn som traumatiserats i relationen till sin omsorgsperson (Broberg et al. 2015). 

Det händer ofta att vuxna som upplevt trauman som barn får fysiska och känslomässiga 

problem i sina nära relationer. Även förmågan att skapa och upprätthålla vänskapsrelationer 

kan påverkas (Dyregrov, 2010). Agerande med utgångspunkt i känslan och svårigheter med 

att lugna ner sig innebär en ökad risk för utåtagerande beteende och en risk att fastna i 

exempelvis depression (Broberg et al., 2015). 

Trots att vissa barn växer upp under svåra förhållanden, så finns det betydande friskfaktorer 

som kan bidra till att en del barn utvecklas på ett positivt sätt. Till dessa hör en god kognitiv 

förmåga, social kompetens, god problemlösningsförmåga, positiv självkänsla, hög 

intellektuell kapacitet, självständighet, egna intressen, egen impulskontroll och livsenergi. 

Barnets egenskaper och dess förmåga att klara av en svår uppväxt spelar också roll för det 

stöd barnet får utanför familjen. Ett barn med ovanstående karaktärsdrag har större möjlighet 

att skapa en trygg relation till en stödjande vuxen (Werner & Smith 2003). Om barnet 

dessutom kan hantera en traumatisk situation och vuxna runt omkring ger stöd och bekräftelse 

för detta, så kan det ge barnet en tro på sin förmåga att kunna hantera livet och en stärkt 

självkänsla (Dyregrov, 2010). Om barnet saknar dessa positiva egenskaper så ökar i sin tur 

risken för att barnet blir utsatt i hemmet (Janson, Jernbro & Långberg, 2011). 

Werner och Smith (2003) menar att ärftliga karaktärsegenskaper som social kompetens, 

aktivitetsnivå och känslomässig stabilitet påverkar kvinnors förmåga till anpassning mest 

medan män har ett större behov av ett externt stöd. På samma sätt som det finns faktorer i 

omgivningen som är negativa för individens utveckling, så finns det positiva faktorer i 

individens omgivning som gynnar en hälsosam utveckling. Bland dessa kan nämnas att ha en 

nära trygg relation till minst en av föräldrarna, god relation med någon annan vuxen, tydliga 

normer i familjen och en öppen kommunikation (Cederblad, Dahlin, Hagnell & Hansson, 

1994). 

2.2 Som vuxen 

Man kan på olika sätt se att en uppväxt med våld kan få konsekvenser för hela livet. För att 

hantera upplevelserna kan överlevnadsstrategier vara att tidigt missbruka alkohol, droger, bli 

våldsam eller självdestruktiv (Nyman, 2012). Många kvinnor som blir misshandlade i sina 

förhållanden har på grund av svåra hemförhållanden lämnat hemmet tidigt. I denna 

utelämnade situation har de träffat en man från liknande bakgrund som inte kan svara upp mot 

behovet av trygghet som kvinnorna har (Bolwby, 2010). Enligt Renner och Slack (2006) utgör 

barn som växer upp med våld i hemmet en riskgrupp vad gäller att utsättas för våld i vuxen 

ålder. Dyregrov (2010) menar att yrkesval senare i livet kan påverkas av trauman man 

upplevde som barn. Personer som utsatts för trauman har en tendens att välja yrken där de kan 

”hjälpa”, få kontroll på kritiska situationer och återställa en hjälplöshet som de känt som barn.  

Werner och Smiths (2003) har gjort en longitudinell studie där man tittat på konsekvenserna 

av trauman i barndomen och identifierat verkningar av skyddsfaktorer. Man har även 

analyserat vad det är som gör många individer till överlevare trots en svår barndom. De 
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motståndskraftiga individerna som beskrivs i studien är de som trots allt klarat sig bra. 

Problemgruppen är de individer med svår bakgrund som klarat sig mindre bra och 

lågriskgruppen som haft en till synes bra barndom. Det man kunde se var att de 

motståndskraftiga männen satsade på fasta förhållanden i mindre utsträckning än kvinnorna. 

Större delen av de motståndskraftiga barnen tog i vuxen ålder avstånd och distanserade sig 

känslomässigt från föräldrarnas problem i jämförelse med problemgruppen. Man kunde också 

se att de motståndskraftiga barnen hade betydligt bättre relation till sina svärföräldrar än 

jämförelsegruppen. De hade ofta även bättre relation till sina syskon och det känslomässiga 

stödet var det som värderades högst. Det visade sig att hållbara och starka syskonrelationer 

var vanligt bland de barn som hade alkoholiserade och psykiskt sjuka föräldrar. Det var ofta 

de äldre syskonen som tröstade stöttade och beskyddade, något som började redan vid tidiga 

tonår. De syskon som klarat sig genom en svår uppväxt hade en stark relation som höll längre 

och de kunde stötta varandra i jobbiga situationer. Ett undantag var när vuxna 

motståndskraftiga individer höll en distans från syskon som levde i en kaotisk tillvaro på 

samma sätt som de distanserat sig från föräldrarna. Ganska många, särskilt män framställde 

sig själva som enstöringar. De var inte beroende av sina vänner även om de umgicks, de litade 

mer på sitt eget omdöme när det gällde beslutsfattande och de tog stöd hos sig själv när 

livssituationen blev svår. Stor del av de motståndskraftiga kvinnorna fanns där för sina vänner 

när de hade problem, medan flertalet män höll sig undan från vänner som var i behov av stöd. 

Även om de motståndskraftiga individerna visade medkänsla så var de försiktiga med att bli 

indragna i konflikter och höll sig på avstånd från andras problem. Studien visade även att 

stressrelaterade problem i vuxen ålder var vanligare i den motståndskraftiga gruppen än i 

problemgruppen. I jobbiga situationer så upplevde många i den motståndskraftiga gruppen att 

deras partner kunde fungera stöttande. I vuxen ålder var flertalet nöjda och lyckliga och hade 

det, till synes lika bra som barn som vuxit upp under mer stabila familjeförhållanden. De var 

sällan bittra över sitt förflutna och de hade lätt för att känna medkänslan för andra människor. 

Om de motståndskraftiga individerna stötte på problem så kunde de känna tillit till den egna 

förmågan att lösa problemet. De kämpade mer för att partnerrelationen skulle fungera på ett 

bra sätt. Större delen av männen i den utsatta gruppen pratade om problem och tog 

gemensamma beslut tillsammans med sin partner, vilket var betydligt fler än männen i 

lågriskgruppen. De motståndskraftiga männen hade även ett större engagemang i 

föräldrarollen än lågriskgruppen (Werner & Smith, 2003). 
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3. METOD 

3.1 Val av metod 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur i dag vuxna människor påverkats av en uppväxt 

med våld. För att kunna studera och återge dessa mjuka värden som påverkan av våld, och 

informanternas förhållningssätt till detta har vi gjort en studie med kvalitativ ansats för att 

kunna fånga kärnfulla livsberättelser. Den kvalitativa metoden lämpar sig väl när man vill 

beskriva hur processer leder fram till eller blir följder av händelser samt hur mönster och 

skeenden utvecklats över tid (Bryman 2011). Grunden i studien har en abduktiv ansats med en 

induktiv approach vilket betyder att vi under arbetets gång pendlat mellan de observationer vi 

gjort och teoretiska förklaringar till våldets påverkan under uppväxten. Förklaringar till hur 

våldet har påverkat informanterna i studien kan ha vissa teoretiska grunder men vi har så långt 

det varit möjligt varit förutsättningslösa i kodningen av materialet. Kategorierna har 

tillkommit efterhand, utifrån vad koderna haft för betydelse för informanterna. Detta betyder 

att vi med ett öppet sinne och förhållningssätt studerat vad data har indikerat för att öka vår 

förståelse för hur informanternas livserfarenheter har påverkat dem. 

Vi ville genom denna livsberättelseforskning försöka skapa insikt och förståelse kring 

människors liv med retrospektiva intervjuer. Livsberättelser som intervjumetod lämpar sig 

särskilt väl när man vill undersöka människors tillbakablickande på sina liv och deras inre 

upplevelser (Bryman, 2011). 

För oss har det inte handlat om att få fram fakta från sanna berättelser där informanterna 

kommer ihåg det “rätta” utan snarare utifrån det informanterna minns och berättar om. Med 

utgångspunkt i detta har vi varit noga med att skapa en trygg samtalsmiljö för våra 

informanter då vi förstod att berättelserna skulle innehålla starka och känsloladdade minnen.  

Analysen av datamaterialet har skett med konventionell kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Vi ansåg att detta var det bästa och mest lämpliga sättet att 

hantera vårt data på då kodning och kategorisering sker förutsättningslöst och speglar det 

manifesta och uppenbara i texten. Utifrån det underliggande, det latenta, som återfunnits i 

texterna har övergripande teman skapats. 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Urval 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval där vi tillfrågat fem personer som upplevt våld i hemmet 

som barn. Urvalet innefattar personer vilka vi hade tidigare kännedom om. Fyra av personerna 

tackade omgående ja till att delta i studien. Den femte personen ville tänka igenom sitt 

deltagande och bestämde sig efter en tid för att inte medverka. Således bygger vår studie på 

livsberättelser från två kvinnor och två män. Vi valde att göra urvalet på detta sätt på grund av 

att vår studie är av känslig karaktär och vi ansåg oss inte kunnat nå informanter med denna 
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typ av livshistoria på något annat vis. Då vi i studiens startskede genom antaganden diskuterat 

hur barn som vuxit upp med våld påverkats av detta, valde vi att tillfråga vuxna människor 

(alla över 40 år) som idag lever ett till synes fungerande liv. (Under studiens gång har vi 

mottagit fler erbjudanden från personer som velat berätta om sin uppväxt i en våldsutsatt 

miljö. Då dessa erbjudanden kom en bit in i studiens gång kände vi tyvärr att vi var tvungna 

att tacka nej.) 

3.2.2. Insamling av data 

Vår datainsamling har som tidigare nämnts skett utifrån fyra livsberättelser. Vi använde oss 

av fyra rubriker som stöd i vår öppna intervjuguide (se bilaga 2): nutid, barndom, 

ungdom/tonår och vuxenliv med några uppföljningsfrågor under varje rubrik. Denna 

uppdelning gjordes för att kunna få en överblick över de områden som vi ansåg vara relevanta 

för studien och för att underlätta mängden och hanteringen av data. Två rubriker, nutid och 

vuxenliv slogs ihop under sammanställningen av materialet på grund av att de var svåra att 

särskilja från varandra. Användningen av de tre rubrikerna fyller också funktionen med att 

illustrera det våra intervjupersoner sagt under sin livsberättelse utifrån den tidsperiod i livet då 

olika händelser och känslor uppstod. 

3.2.3 Genomförandet av intervjuer 

Vi har genomfört två intervjuer vardera. Informanterna har själv fått välja var de ville att 

intervjun skulle äga rum. Två av intervjuerna skedde tillsammans med informanten på plats i 

deras hem. En intervju genomfördes på en avskild plats inne på ett café och en var en 

telefonintervju. Informanterna gav alla sitt samtycke till att intervjuerna spelades in och till 

det användes mobiltelefon vid alla fyra tillfällen. Till telefonintervjun laddades en app ner till 

telefonen (Automatic call recorder) för att kunna spela in samtalet. Appen avinstallerades 

omgående efter inspelningen av samtalet. Inspelningarna av intervjuerna har sparats ner på en 

usb sticka som förvarats inlåst för att ingen obehörig skall kunna ta del av materialet. 

Innan inspelningen sattes igång samtalade vi en stund med informanterna. Detta gjordes för 

att informanterna skulle få en känsla av vilka vi var och för att skapa ett tryggt och behagligt 

samtalsklimat vilket Bryman (2011) menar är viktigt för intervjuer av känslig karaktär. Vid 

intervjuerna valde vi att inleda med intervjupersonernas nuvarande livssituation för att få en 

naturlig och lättsam ingång i samtalen. Att direkt angripa det problematiska som hänt under 

informanternas uppväxt ansåg vi kunna ge mer hinder än öppna ingångar till att få höra deras 

livshistoria.  

3.2.4. Bearbetning av data 

Alla fyra berättelser har transkriberats omgående efter intervjutillfällena. Berättelserna har 

transkriberats ordagrant men i de fall vi har citerat informanterna har ord som ”mm”, 

“ju”,”pauser” korrigerats bort för att underlätta läsningen av texten i sin helhet. Vi har ändå 

varit försiktiga med detta för att inte missa det latenta i berättelsen. Därefter har alla intervjuer 
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lästs igenom av oss båda vid flertalet tillfällen för att lära känna materialet och för att få en 

helhetskänsla av livsberättelserna (Graneheim & Lundman 2004).  

För att tolka och jämföra vårt resultat har vi använt tidigare forskning som ett analysverktyg. 

Tidigare forskning om en uppväxt i en våldsutsatt miljö har varit till hjälp för att kunna 

förklara och förstå den empiri vi samlat in. 

De sökmotorer vi använt oss av är: socindex, google schoolar samt UMU:s databas. 

3.2.5. Analys av data 

Vi har valt att analysera materialet med konventionell kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004) då vi ansåg att det var det rätta för vår typ av studie. Detta 

sätt att analysera innebär att vi har kodat materialet förutsättningslöst för att sedan tilldela 

koderna kategorier. 

Vi har tillsammans tagit ut meningsbärande enheter ur de transkriberade texterna på en 

manifest nivå som svarar mot syftet och frågeställningarna i studien. Detta har inte varit 

oproblematiskt då vi fick drygt 40 sidor transkriberad text. För att underlätta arbetet har vi 

ställt riktade frågor till de olika rubrikerna i texten för att sortera den massiva text vi fått från 

intervjuerna. Till rubrikerna ställde vi frågorna; vad var det som hände i hemmet? Hur 

påverkades intervjupersonerna av våldet i hemmet? Hur har våldet format intervjupersonerna? 

samt hur har intervjupersonen förhållit sig till det som hänt under uppväxten? 

Vår upplevelse var att de meningsbärande enheterna blev stora och liknade mest långa citat 

vilket oroade oss då vi inte ville missa viktig information som kunde finnas. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) finns en risk för detta om de meningsbärande enheterna blir för stora 

likväl om de meningsbärande enheterna blir för små då risken finns att arbetet fragmenteras. 

De meningsbärande enheterna har kondenserats, dvs. förkortats men samtidigt har de fått 

behålla sin kärna. Ur de kondenserade meningsbärande enheterna har vi tagit ut koder som 

talat om olika betydelser i texten och diskuterat fram vilken information som presenteras. På 

så sätt har vi delat in koderna i olika kategorier som svarade på det centrala budskapet i 

texterna vilket också blivit kategoriernas namn. 

Under rubriken barndom blev de fyra kategorier (utifrån de koder vi fått fram) Isolering, 

Upplevelser - så var det i hemmet, Handlingsstrategier/förhållningssätt samt Substitut för en 

trygg miljö som tillsammans utgör temat Otrygghet. 

Under rubriken Ungdom blev de fyra kategorier Isolering, Upplevelser/konsekvenser av hur 

det var i hemmet, Handlingsstrategier/förhållningssätt samt Substitut för en trygg miljö som 

tillsammans utgör temat Otrygghet. 

Den största kategorin blev Isolering, vilken utgjorde mer än dubbelt så många koder som de 

andra kategorierna. Alla informanter delade upplevelsen av förnekelse från omgivningen och 

att de som barn och ungdom inte kunde prata om det som hände vilket innebar att de blev 

tvungna att isolera sina känslor.  
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Under rubriken nutid/vuxen fann vi utifrån koderna de tre kategorierna Isolering, Hur 

gör/gjorde jag, Hur mår jag. Dessa kategorier utgjorde temat Konsekvenser av barndom. 

Av dessa blev kategorin Hur gör jag/ Hur gjorde jag störst då våra informanter beskrev hur 

den isolering som funnits till viss del ändrade karaktär genom bland annat informanternas sätt 

att förhålla sig till det som varit. Se exempel på kodningsschema (bilaga 3).  

De teman vi funnit fungerar som en röd tråd genom de meningsbärande enheterna, koderna 

och kategorierna och talar även om det latenta innehållet som återfunnits i texterna. Vi har till 

en början utgått från att analysera det uppenbara innehållet i texten för att senare gå vidare till 

att tolka underliggande meningar. Rubrikerna barndom, ungdom och nutid/vuxen fungerar 

som delpresentation av resultatet i studien. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att kodning och kategorisering sällan sker som en rak 

process genom arbetet vilket vi fått erfara. Vi har under studiens gång pendlat fram och 

tillbaka mellan koder och kategorier för att få en röd tråd genom arbetet som svarar mot vårt 

syfte och frågeställningar. Vi har varit noggranna med att inte låta kategorierna överlappa 

varandra utan vara ömsesidigt uteslutande. Inga koder ska således kunna hamna i mer än en 

kategori. Parallellt med våra diskussioner om vilka kategorier koderna passade i och vilka 

namn kategorierna skulle få för att vara heltäckande föll det sig naturligt att direkt skriva ner 

stödord från våra tankar och funderingar under processen. Dessa stödord utgjorde sedan 

grunden för vår diskussionsdel. 

För att stärka trovärdigheten i materialet har vi använt oss av citat från den transkriberade 

texten i resultatdelen. Genom att beskriva deltagarna och den kontext de befann sig i på ett så 

tydligt sätt som möjligt gör vi det möjligt för läsaren att leta efter alternativa tolkningar 

(Graneheim & Lundman 2004). 

3.2.6. Tillförlitlighet och äkthet 

Då begreppen validitet och reliabilitet förutsätter att det går att komma fram till en absolut 

bild av den sociala verkligheten, vilket vi anser vara omöjligt, har vi istället valt att använda 

begreppen tillförlitlighet och äkthet (Guba & Lincoln 1994).  

Tillförlitlighet i kvalitativ forskning består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Äkthet innebär att forskaren ger en 

rättvis bild av vad som studerats, att informanterna får en bättre förståelse av sin sociala 

situation samt möjlighet att förändra situationen (Bryman 2011). 

Trovärdigheten i studien avgörs utifrån hur giltig och tillförlitlig information som 

framkommit. Materialet i studien är informanternas egna berättelser där det ej handlat om att 

få fram ”det rätta” utan få reda på vilka upplevelser informanterna har och hur de har förhållit 

sig till detta. Materialet har hanterats varsamt, inga relevanta data har avsiktligt uteslutits och 

inga irrelevanta uppgifter ingår. Vi har kontinuerligt under studien reflekterat över innehållet i 

texterna och diskuterat dess betydelse vilket ökar trovärdigheten. Bryman (2011) menar att 

det är svårt att frysa sociala miljöer och betingelser och därför svårt att replikera en 
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undersökning med samma utgångspunkt. Vi har haft som ambition att gemensamt arbeta fram 

så fylliga och täta beskrivningar som möjligt, både utifrån empirin och den sociala kontext 

våra informanter befunnit sig i. Detta för att ge läsarna den grund som behövs för att förstå 

den problembild vi studerat. Det är också läsarna som ska kunna bedöma hur pass 

överförbara resultatet är till andra motsvarande situationer och miljöer.  

Kriteriet pålitlighet uppnås genom att vi ger läsarna en noggrann beskrivning av våra faser i 

studien. Under arbetets gång har vi haft löpande kontakt, både via mail, telefon och flertalet 

möten med vår handledare. Detta bidrar till ökad pålitlighet då vi fått konstruktiva 

kommentarer och förbättringsförslag. För att utforma studien på ett så objektivt sätt som 

möjligt har vi försökt att urskilja våra personliga värderingar för att inte låta dem påverka 

studiens utförande eller slutsats. Fullständig objektivitet går ej att uppnå då vi bär på 

förförståelse och egna erfarenheter. Vi försäkrar dock att studien genomförts i god tro med 

avsikt att vara så objektiv som möjligt. 

3.2.7. Etik 

Vi har informerat alla informanter om och själva beaktat de fyra forskningsetiska principerna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011) och (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har informerat alla informanter i studien om vår 

skyldighet att på ett etiskt godtagbart sätt genomföra studien. Dels vid förfrågningen om 

deltagande i studien men också i det första telefonsamtalet vid bokning av tid och vid 

intervjutillfället. Vid dessa tillfällen informerade vi också om vad studien kan bidra med till 

framtida forskning samt att data som insamlats inte kommer att användas till annat syfte än 

för forskning vilket uppfyller nyttjandekravet. För att uppfylla informationskravet och 

samtyckeskravet läste vi tillsammans med informanten igenom informationsbrevet (se bilaga 

1) vid intervjutillfället. Tillsammans med våra informanter har vi pratat om vår skyldighet att 

inte offentliggöra namn eller boendeort varför vi har använt oss av avkodade namn och orter 

genomgående i studien. I transkriberingarna har alla deltagare fått koder som endast vi i 

forskargruppen haft vetskap om vilket kan betraktas som att uppfylla konfidentialitetskravet. 

3.3 Presentation av informanterna  

Adam Adam bor med sin fru, och deras barn. De har även familjehemsuppdrag. Han har ett 

yrke som innefattar mycket ledarskap. 

Carl. Carl bor med sin fru och sina barn. Carl har en ledande befattning i sitt yrke som också 

innefattar undervisning. 

Minna Minna lever med sin man och deras barn. Hon arbetar med människor i ett hjälpande 

syfte.  

Johanna Johanna lever med sin man och deras barn. Hon är egenföretagare. 
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4. RESULTAT 

4.1 Barndom  

4.1.1. Adams barndom 

Under Adams uppväxt drack hans föräldrar alkohol nästan varje helgkväll. Kvällarna slutade 

oftast med att pappa slog mamma. Adam berättar att han endast var fem-sex år gammal, första 

gången han minns att pappa misshandlade mamma. Han berättar också om den vanmakt han 

tidigt kände över att inte kunna påverka situationen när det var bråk i hemmet. För Adam var 

det ett ständigt pendlande mellan en väl fungerande familj där det stundvis var “ganska bra”, 

till en familj som på helgkvällarna blev mycket dysfunktionell. Adams pappa engagerade sig i 

hans hockey och fotbollsintresse genom att vara tränare eller lagledare. I dessa situationer 

hade Adam och hans pappa en bra relation och de hade ofta roligt tillsammans. När de skulle 

till matcher åkte sällan Adams kompisar med i bilen. Då förstod han aldrig varför men idag är 

det självklart att det var kompisarnas föräldrar som såg till att deras barn inte åkte med. Adam 

menar att pappan förmodligen luktade gammal alkohol varje helg då det var match.  

I skolan tog Adam i tidigt skede rollen som clown. Adam reflekterar över att han på grund av 

bristen på uppmärksamhet från föräldrarna utvecklade en handlingsstrategi för att kunna 

hantera våldet i hemmet. Då han bar på en ständig oro över att föräldrarna skulle bråka tog 

Adam sällan hem kompisar. För honom kändes det mycket bättre att umgås med kompisar i 

deras hem. Han berättar att han ofta kände avundsjuka över att kompisarna såg ut att ha det så 

lugnt hemma. Kompisarna blev tidigt viktiga för Adam och på kvällarna var de ofta ute och 

gjorde bus. Han hade vissa vänner han kunde prata med om vad som skedde i hemmet. Adam 

menar att alkoholen var den största orsaken till våldet i familjen. Han berättar att föräldrarnas 

drickande eskalerade under hans barndom och snart innefattade varje helg alkohol och våld i 

hemmet. När Adams föräldrar umgicks med andra likasinnade par så blev det ofta fest och 

Adam menar att de vuxna söp ordentligt. 

“..jag tänker på bråk och hur mycket jag var rädd för att mamma skulle råka illa 

ut..det var en skräck..att hon skulle bli ihjälslagen helt enkelt..” 

Adam berättar att han ofta skämdes över familjens situation. Han berättar också att han ofta 

önskade att någon skulle göra något så att våldet och bråken tog slut. Han visste att släkten 

var medvetna om vad som hände hemma men Adam upplevde att de stundvis tog avstånd från 

familjen i stället för att agera. Samtidigt som han kände besvikelse över omgivningens 

avståndstagande, ville han skydda sina föräldrar. Adam beskriver under intervjun de 

panikkänslor och den ångest han kände över situationer han inte rådde över som barn. 

“..jag kommer ihåg många nätter när jag låg i mitt rum och lyssnade..nere i källaren 

låg jag och lyssnade vad som hände uppe.. ibland hade jag kudden över huvudet eller 
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höll för öronen. Jag kommer särskilt ihåg när jag fick..jag vet inte om det är 

panikångest eller vad det kan ha varit..men när det blev tyst..när det blev tyst så 

kändes det som att rummet skrek till mig..det är svårt att förklara..det blev som ett dån 

liksom..det kommer jag ihåg att jag fick liksom ångest av..lite panik för man kunde 

inte påverka heller så mycket..man satt bara och väntade ut..” 

Det var många gånger han sprang upp på övervåningen och skrek till sina föräldrar att de 

skulle sluta slåss. Han berättar med eftertryck att han ofta kom försent. Adam säger att han 

inte kommer ihåg att han såg så många våldshandlingar under sin barndom. Han säger att han 

betydligt oftare hörde att våldet pågick och sedan kunde se våldets konsekvenser genom sin 

mammas skador. 

4.1.2 Carls barndom 

Både Carls mamma och pappa drack alkohol under Carls uppväxt. Han var inte mer än 4-5 år 

första gången han kommer ihåg att han blev rädd när han hörde föräldrarnas högljudda bråk 

och misstänkta dunsar. Carl berättar att han under sin barndom var väldigt rädd att det skulle 

bli bråk mellan föräldrarna och att han därför reagerade på minsta ljud. Han beskriver även att 

det fanns en ständig känsla av oro och rädsla för att det skulle vara något “elände” när han tog 

hem kompisar. Carl menar att största skräcken inte var att föräldrarna skulle supa, slåss och 

göra varandra illa utan vad omgivningen och speciellt hans kompisar skulle tycka om de 

skulle märka något. 

Carl berättar om tillfällen när hans föräldrar bråkade. Han beskriver att de höll i varandra och 

skrek och på grund av att pappa var starkare än mamma var det alltid en given utgång av 

slagsmålen. Han beskriver att han ofta hörde våldsamheter och såg konsekvenser av våldet i 

ansiktet på sin mamma. Trots att han visste vad som hänt frågade han och fick oftast till svar 

att mamma gått in i en dörrpost eller liknande. Carl reflekterar över att båda föräldrarna kunde 

vara orsaken till att det blev bråk i hemmet men den som slog var alltid pappa. Carl hade en 

fem år äldre släkting som ofta tog hand om honom. Hon blev tidigt en viktig person för Carl 

liksom hans kompisar och syskon. Carl sökte sig allt oftare hemifrån till en speciell kompis 

och han upplevde dennes hem som en fristad. Där var det lugnt och han kände ofta en 

avundsjuka över att kompisen kunde fokusera på roliga saker medan Carl mest tänkte att det 

skulle vara bråk när han kom hem igen. Carl beskriver den ständiga oron som malde inom 

honom som barn. 

“Det negativa var att jag alltid hade en ständig oro..det var ju ständigt fjärilar i 

magen..vad kommer att hända idag och imorgon, nästa vecka..det fanns en 

jätteskräck..tänk om mamma och pappa skiljs..det vore fruktansvärt tänkte jag då.“ 

Carl beskriver den skam han kände som barn vilket till största delen innefattade tankar om 

vad andra skulle tycka om hans föräldrar skildes. Han reflekterar över att det skulle varit det 

bästa som hade kunnat hända, både för honom och hans syskon. Carl berättar att han tror att 
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han var rädd för förändringen som en skilsmässa hade inneburit. Stundvis hade han ju en 

familj som fungerade vilket för honom innebar att känslorna pendlade mellan rädsla för nästa 

bråk och slagsmål, till oro för att de stunder som var fungerande skulle ta slut. Han säger att 

det var svårt att slappna av även i de glada stunderna som blev färre och färre och det var allt 

oftare en spänd stämning hemma. 

4.1.3 Minnas barndom 

Fram till att Minna var sju år bodde familjen i en annan del av landet. Hon beskriver att hon 

inte minns så mycket från den tiden och tror själv att det beror på det som hände i hemmet. 

Minnas familj och släkt var strängt religiösa. Minna var väldigt liten när hennes pappa utsatte 

henne för övergrepp första gången. 

“..jag tror jag var fyra fem år när han började..men det har ju inte varit den sexuella 

så..(...)..eller jo, han har ju händer och mun..” 

Minnas pappa bar henne ofta och höll då händerna på ställen han inte borde. Minna minns inte 

vad hon som liten tänkte då hon inte visste hur en pappa skulle vara. Hon minns övergreppen 

som bildsekvenser. Ett minne var när hon en gång gick upp på natten för att kissa och pappan 

satt vaken och ”då var det kört igen” Minna bodde under sina första år mycket hos sin 

mormor och morfar vilket hon idag tror berodde på att de visste vad som pågick. Släkten höll 

dock alltid pappan om ryggen. Minnas pappa utsatte hela familjen för våld och övergrepp. 

Hon berättar att hennes bröder och mamma fick väldigt mycket stryk. 

“Båda har ju ärr efter honom.. och morsan.. slagen. Men allt sånt här.. man lägger 

det nånstans här (visar på bakhuvet)..för att överleva på nåt sätt tror jag..” 

Vid ett tillfälle slängde pappan in den ene brodern i ett element så att han blev tvungen att 

uppsöka sjukhus för att vård. Väl där sade pappan att brodern ramlat, något som ingen av de 

övriga familjemedlemmarna protesterade mot. Minna säger att pappan var en sjuk person som 

själv varit utsatt som liten och att han höll masken inför omgivningen. Minnas pappa var 

väldigt omtyckt, han var “tjenis med alla”. Även Minnas vänner, tyckte att han var snäll. Men 

hemma var det annorlunda.  

“Han kunde ju sitta nere..mamma hade satt på kaffe och han sitter vid bordet..så 

skriker han på henne att hon skulle komma ner och hälla upp kaffe.” 

Under sin uppväxt tänkte inte Minna på sin mamma som utsatt. Hon pratade heller aldrig med 

henne om det som hade hänt. Att familjen var strängt religiösa gjorde enligt Minna uppväxten 

än mindre normal. Hon menar att hennes barndom inte var som en barndom ska vara. Dock 

upplevde hon att syskonbanden stärktes av det som hände i hemmet. Kompisarna blev tidigt 
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viktiga för Minna. Redan när hon var 12-13 år sov hon ofta över hos sina kompisar och höll 

sig därigenom borta från hemmet.  

4.1.4 Johannas barndom 

Under Johannas första år bodde familjen i ett större samhälle. Johanna minns inte så mycket 

från den tiden men har i vuxen ålder hört att det var stökigt i familjen redan då. När Johanna 

var 8 år, flyttade familjen till en liten by några mil bort. Det nya huset var dåligt underhållet. 

Hon delade rum med sin några år äldre syster som ofta var rädd för att sova ensam. Johanna 

fick vara den trygga och de sov ofta i samma säng. Johannas tvååriga lillebror hade ett eget 

rum. Det kunde gå flera månader mellan de tillfällen då föräldrarna drack alkohol men när det 

väl drack, så var det ordentligt. När Johannas pappa blev full så blev han också arg. Johanna 

och hennes syster kunde sitta på övervåningen och höra hur det urartade. Föräldrarna kunde 

börja dricka vid 18-19 tiden och så grälades och skreks det fram till midnatt och därefter kom 

första smällen. Pappan var en stor man som vägde över hundra kilo medan hennes mamma 

var liten, runt 150 cm. När misshandeln började flög mamma som en vante och detta pågick 

ofta till tre - fyra tiden på morgonen. 

” åh det var ju hela tiden, din jävla hora..din jävla fitta..man hörde hur hon flög runt 

där nere..hur hon skrek att han skulle sluta..”snälla x sluta..jag har inte gjort det!”. 

Jag tackar väl min gud någonstans att brorsan var så liten..även om han hade sitt rum 

där nere så tror jag att han inte minns..han sov nog så hårt att han kanske inte 

hörde..alltid.” 

Släktingar var ofta på besök men även om spåren efter misshandeln var tydliga så 

accepterades mammas förklaring om att hon ramlat i källartrappen, utan att ifrågasättas. 

Johanna hörde aldrig sin pappa säga förlåt. Strax innan jul när Johanna var 10 år så 

misshandlade hennes pappa hennes mamma medan barnen låg vakna och lyssnade i flera 

timmar. Till slut somnade barnen men vaknade av att dörren rycktes upp och mamman 

gråtandes kom in. 

”Jag vet ju att hon hoppade upp i sängen mellan mig och syrran och stod bara där 

och sökte skydd, och han “Ut härifrån, du ska jävlar ut! och tillslut så såg hon väl 

inget annat val än att springa ut ur rummet, och så sög han tag i hennes hår och 

släpade henne nerför trappen.” 

Efter denna misshandel lyckas Johannas mamma till slut fly och barnen hämtades på 

morgonen upp av släktingar medan pappa sov ruset av sig. 

”Synen av att se mamma den gången..det var så fruktansvärt hemskt.. hon var totalt 

sönderslagen.. hon var så misshandlad att det kan ingen människa förstå! I och med 

att han hade slitit henne i håret utför trappen så hade hon ju borta en stor “klusa” där 
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bak. Hon bara grät och grät och grät. Hon grät ju för att hon skämdes över hur hon 

såg ut inför oss och över hur ont hon hade..för han hade ju i princip slagit av varenda 

revben på henne.” 

Efter denna misshandel bodde barnen och mamman några veckor hos släktingar. Pappan 

ringde och hotade att ta livet av sig om hon inte kom tillbaka till honom. Johanna minns att 

hon tänkte “Men gör det då”. I början av året bestämde sig sedan Johannas mamma för att gå 

tillbaka till sin man. Johanna beskriver att hon växte upp med rädsla för sin far då han även i 

nyktert tillstånd kunde bli arg. Hon var rädd för att göra fel men menar att hon egentligen inte 

hade så mycket med honom att göra. Hon tyckte att han var en “gris, en riktig jävla gris”. 

Systern flyttade tidigt hemifrån och Johanna blev kvar med sin lillebror. Hon beskriver att hon 

ville skydda honom och att han därför fick flytta in i hennes rum. Vid ett tillfälle när 

föräldrarna festade med bekanta, kände Johanna på sig att det skulle urarta. Johanna som då 

var 12 år såg ingen annan utväg än att ta med sin lillebror därifrån. Tillsammans cyklade de 

till släktingar några mil bort. När Johannas mamma dagen efter kom för att hämta igen barnen 

så var hon jättearg. Johanna upplevde att mamman skämdes över att barnen cyklat iväg. Just 

denna gång såg Johanna inget spår efter misshandel. 

Johanna beskriver att mamma fick sköta allt i hemmet och att pappa var väldigt respektlös. 

När han tog sig fika var det hon som fick plocka bort och när han gick in med leriga skor var 

det hon som fick städa. De hände att Johanna fick gå in på ICA medan mamma satt kvar i 

bilen för att hon inte kunde visa sina skador. Johanna upplevde det konstigt att ingen 

runtomkring regerade på det som hände. 

”Jamen.. jag vet att jag tänkte att det kan ju inte vara så himla svårt att åka hem till 

oss och så ta morsan och vi barn och säga att..så här ska det inte va..så nånstans 

hoppades jag att mormor eller nån skulle komma och fixa det med lägenheten och ta 

oss därifrån..men det skedde ju aldrig”. 

I vuxen ålder har hon fått höra att vissa i omgivningen gjorde försök att få Johannas mamma 

att lämna sin man men att hon inte klarade det. Folk runtomkring tyckte ändå att Johannas far 

var en präktig karl som var duktig på att arbeta och det vägde upp mot det andra som hände. 

Johanna tyckte att skolan var mysig och trivdes bra i den lilla byn men hon visste aldrig när 

föräldrarna skulle dricka och därför tog hon väldigt sällan hem kompisar. Hon berättar också 

att flera kompisar hade det likadant men att man aldrig pratade om det. 

4.2 Ungdom 

4.2.1 Adams ungdom 

Adam berättar att våldsamheterna i hemmet nådde sin pik när han var i tonåren. Adam sökte 

sig allt mer hemifrån för att kunna rädda sig själv genom att försöka ha så roligt han kunde. 
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Han kände sig ofta orolig över sin yngre syster som var tvungen att stanna kvar i hemmet och 

hade ofta dåligt samvete över detta. 

Adam fortsatte med sin idrott under tonåren och var duktig på det han gjorde men samtidigt 

hamnade han med kompisar som testade snus och alkohol. Han var ofta ute med kompisar på 

tonårsdiscon och beskriver att han var en livlig tonåring som bland annat drack alkohol, 

började snusa och körde moppe som underårig. Adam säger att alkoholen och snuset var ett 

sätt att självmedicinera och döva sin ångest. Det var ett sätt att fly ifrån allt det hemska 

hemma då han i själva verket mådde ganska dåligt. Under tonåren sökte Adam sig till 

“trasiga” tjejer med liknande erfarenheter från uppväxten. Han upplevde det som befriande att 

kunna prata med någon som kunde förstå honom. Det fanns alltid en känsla av ångest och oro 

över vad Adam skulle mötas av när han kom hem och han tänkte alltid att det värsta hade hänt 

mamma. Detta gjorde att han oftare sov över hos sina kompisar vilket varken hans eller 

kompisarnas föräldrar ifrågasatte. I dag tror han det var kompisarnas föräldrars sätt att försöka 

hjälpa honom. Det fanns aldrig någon oro hos Adam över att föräldrarna skulle vara arga på 

honom. Han säger att det aldrig legat något fokus där utan allt fokus låg på dom. 

“Man fick klara sig själv..mamma fixade alltid middag varje dag, det var inte det att 

det inte fanns mat..ingen misär på det viset men efter 7-8 på kvällen och fram till 12 

på natten gjorde man nåt annat för då visste man vad som skulle hända hemma. Efter 

middagen drog man och kom tillbaka när alla sov, eller sov borta..jag hade ju kunnat 

valt att vara hemma också men jag hade nog varit mer förstörd då än vad jag är 

idag..” 

Trots att släkt och även kompisars föräldrar visste vad som pågick i hemmet var det aldrig 

någon som frågade honom eller pratade med hans föräldrar. Adam reflekterar över att alla i 

byn visste vad som pågick. Detta då misshandeln ofta syntes i mammas ansikte. Han tror att 

folk i omgivningen tyckte synd om honom och hans syskon. Han tror också att kompisarnas 

föräldrar ville ge honom en fristad hos dem. Det fanns dock alltid förberedda svar om någon 

skulle ställa frågor om hemsituationen. Den största skräcken var att någon skulle avslöja 

familjehemligheten och att han skulle tappa sina föräldrar. 

Adam säger att han alltid haft dålig självkänsla. Han reflekterar över att han aldrig haft 

möjlighet att bygga upp någon eftersom han aldrig kunnat luta sig mot någon trygg vuxen 

som liten eller känt sig trygg i hemmet. Han tror det är orsaken till att han “spelade över” i 

tonåren. De kliv han tagit ut i livet, det okända, beskriver han att han fått göra på helt egen 

hand och aldrig fått stöd ifrån sina föräldrar. 

“Just självkänslan tror jag att man bygger upp med att man har något att luta sig mot 

och att man är trygg. Om man tar ett steg ut i det okända så kan man ta ett steg 

tillbaka om man har nåt att luta sig mot för att få stöd och då är man trygg att göra de 

där stegen och den känslan har jag inte haft..att jag kan luta mig mot nånting..” 
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Adam beskriver att han valde att flytta till en annan stad för att gå gymnasiet. Han tror att 

valet att flytta berodde mycket på hur det var i hemmet. I och med flytten fick han andra 

kompisar, kunde känna ett lugn när han skulle hem till sin lägenhet och kunde fokusera på 

skolan på ett annat sätt än han gjort tidigare. 

4.2.2 Carls ungdom 

Carl var han allt oftare ute sent på kvällar och nätter och gjorde allt möjligt med kompisarna 

för att slippa vara hemma. Carl beskriver sig själv i grunden som en ensamvarg och hade han 

kunnat, hade han gärna spenderat mer tid i hemmet då han gillade att sitta på sitt rum och 

bygga byggsatser eller liknande. Hans rädslor för vad folk runtomkring honom skulle tycka 

och tro om hans familj stegrades under tonåren. Föräldrarna kunde bråka offentligt vilket 

gjorde att Carl var orolig när han någon gång hade kompisar hemma eller föräldrarna var ute 

på festligheter. Han beskriver att han skämdes de gånger detta inträffade. 

“Jag var alltid rädd att det skulle bli bråk mellan mamma och pappa när jag hade 

kompisar hemma.. för att det brydde sig inte mina föräldrar om. Började dom att 

bråka så var det oavsett om..det spelade ingen roll..det kunde vara på ett festställe 

..blev det bråk så blev det..” 

Carl säger att pappans svartsjuka var en stor orsak till att bråk uppstod när de var ute på fest. 

Hade mamman pratat med någon eller dansat en dans för mycket med någon var det kört 

direkt. Carl hade en farmor som var förtvivlad över det som skedde i hemmet. Även pappans 

bröder och mammans syskon kunde vid några få tillfällen ha åsikter om hur familjen hade det. 

Carl säger att han på ett sätt tyckte det var skönt när någon lade sig i hur de hade det men 

samtidigt skämdes han över situationen. Oron gnagde i honom över vad som skulle hända om 

något förändrades, till exempel en skilsmässa. På helgerna såg Carl fram mot att åka på fest 

med sina kompisar. Dock skuggades tiden som borde varit rolig och sorglös, av oro över vad 

han skulle mötas av när han kom hem på natten. 

“Det man fasade mest för var ju att komma hem och inte veta vad som hade hänt..hur 

såg det ut och så..just när man öppnade dörren..vad skulle man mötas av..och det 

varierade ju..det var ofta oroligt..man kunde ta på stämningen direkt när man kom 

in..” 

4.2.3 Minnas ungdom 

I början av tonåren tillbringade Minna stora delar av loven hos en släkting som hon hade en 

god relation till. Minna sökte sig under tonåren snabbt bort hemifrån vilket även hennes 

syskon gjorde och de fortsatte att ha en nära relation. Minna oroade sig en del för de syskon 

som bodde hemma. Hon menar att hennes pappa kunde ta sig till med vad som helst. När hon 

var runt 15 år blev hon tillsammans med en flera år äldre kille som senare våldtog henne. 

Förhållandet varade inte så länge. 
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Minna beskriver att hon i äldre tonåren hade kul med sina kompisar, vilka i flera fall också 

hade en liknande bakgrund. Det var ganska ofta fester och de drack en hel del. När Minna var 

17 år blev hon tillsammans med en flera år äldre man och förhållandet varade i några år. 

Denna man utsatte Minna för misshandel, något som hon inte såg som speciellt konstigt. Hon 

lade skulden på sig själv och tyckte nästan att det var en självklarhet att hon skulle få stryk när 

han kom hem från puben. Hon säger att det var vad hon var van vid. Vid ett tillfälle efter 

förhållandet tagit slut, blev Minna ordentligt misshandlad av samme man. Efter misshandeln 

fortsatte de att träffas sporadiskt tills en natt när Minna besökte honom efter att ha festat med 

sina kompisar. 

“Så säger han att “Vet du, jag skiter i om du lever eller dör”. Och det räckte..då gick 

jag hem..proppade i mig allt jag hade.. skar upp handlederna..jag kände att jag orkar 

inte..jag bry mig inte..” 

Minna var på gränsen att inte överleva detta självmordsförsök och hon hamnade i respirator. 

Efter uppvaknandet beskriver hon att det vände ganska snabbt. Minna började gå hos en 

psykolog och började sätta mer värde på sitt liv. Även Minnas mamma följde med till 

psykologsamtalen och bröt ihop när hon fick höra Minna berätta om sin barndom. 

”..allting kom ju, precis allt..så då fick jag bearbeta allt plus att jag fick bearbeta med 

alla runt omkring mig vilken idiot den där människan är..hur äcklig han är för jag 

förstod ju att det här är inte mitt fel och ingenting som har hänt är mitt fel..det är ju 

på grund av allt det här.” 

Minna började allt eftersom plocka bort skulden från sig själv och lägga skulden på sin pappa 

och allt eftersom tiden gick upplevde hon att hon blev starkare. 

4.2.4 Johannas ungdom 

När Johanna var fjorton år berättade hennes pappa att han och Johannas mamma skulle skiljas 

då han träffat en annan. Detta gjorde Johanna otroligt glad och lättad. Johanna flyttade med 

sin mamma och bror och tiden som följde fixade Johanna med sin mamma i den nya 

lägenheten. Johannas mamma fick inte ta en enda grej från huset så allt fick köpas nytt. Tiden 

som följde ringde pappan ofta och trakasserade Johannas mamma. Vid ett tillfälle när Johanna 

fyllt 15 så kom han objuden och letade efter Johannas mamma. Han var full och hade kört bil. 

När han inte fick veta var Johannas mamma var så blev han mer och mer uppjagad och gav 

sig till slut på Johanna. Pappan satte sig gränsle över henne och misshandlade henne tills 

grannarna som hört Johannas skrik kom till undsättning. 

“Han hade ju tagit strypgrepp på mig så jag hade blåmärken runt halsen..sen hade 

han ju nypt mig i hela ansiktet..jag hade blåmärken fulla kinderna och så ner efter 
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halsen och så fulla bröstkorgen. Han hade hunnit så pass mycket fast det kändes som 

att det kanske var trettio sekunder jag låg där.” 

Tiden som följde ville Johannas pappa få tillbaka hennes mamma. Han körde ofta i fyllan och 

ringde, trakasserade och hotade att döda henne. Det innebar att hennes mamma blev rädd 

igen. Strax efter köpte han ett hus väldigt nära deras lägenhet. Misshandeln ledde till 

rättegång. Före rättegången bjöd Johannas pappa hem henne till sitt hus. Det var sista gången 

hon träffade honom på det sättet. Han visade stolt runt i sitt hus och hon minns att hon tänkte 

att han tagit allt och att mamma inte fått något. Sedan blev han som förbytt och krävde att hon 

inte skulle ljuga i rättegången. Johanna sa åt sin far att hon inte hade något att ljuga om och att 

han skulle stå för det han gjort. Sedan gick hon därifrån. Hon menar att hon som 16 åring 

ändå vågade stå upp mot sin far. 

Johannas pappa började dricka ofta och varenda gång ringde han och hotade om allt möjligt. 

Han sa att han skulle mörda Johannas mamma och hon blev rädd för att gå ut. Även om 

Johanna inte var lika rädd som sin mamma så tyckte hon att det var skrämmande. Man visste 

aldrig vad han kunde göra. Johanna har också fått uppleva hur folk i omgivningen ifrågasatt 

hennes val att säga upp bekantskapen med sin pappa.  

I 8:an fick Johanna sitt första extrajobb och blev så gott som självförsörjande. När hon var 16 

år träffade hon en flera år äldre kille och flyttade in hos honom. Hon började gymnasiet och 

jobbade samtidigt på tre olika ställen på helger. Johanna beskriver att hon nog var mogen i 

mångt och mycket men att hon inte hade någon som backade upp och styrde upp henne. Det 

fanns ingen trygghet på det sättet hemifrån. Hon beskriver att hon tidigt fick klara sig själv, 

utan hjälp med läxor eller andra praktiska saker. Hon saknade någon som hjälpte henne att 

förbereda sig för ett vuxenliv. Johanna berättar att farmor var betydelsefull och väldigt snäll. 

Hon brukade vara där på loven och farmor ringde då och då. De pratade aldrig om det som 

hade hänt men farmor visste. Hon beskriver gymnasieåren som skola, jobb och förhållande. 

Hon var aldrig ute och festade. 

Runt 17 års ålder så hade Johanna en period när omgivningen påpekade att hon var ordentligt 

arg. Hon berättar att chefen la sig i mycket vad gällde hennes ekonomi och andra saker vilket 

retade Johanna väldigt mycket. Samtidigt så beskriver hon att chefen tog en roll kring vissa 

saker som hennes mamma inte gjort men där och då blev Johanna mest upprörd över detta. 

Hon tror själv att det var något som behövde komma ut och sen var det “over and out”. Idag 

tackar hon sin chef. 

4.3 Vuxenliv/nutid 

4.3.1 Adams vuxenliv/nutid 

Adam reflekterar över att han nog har trängt bort många minnen av våldet från sin barndom. 

Han tror att de positiva minnen han har från sin barndom stannat längre och de mörka 

minnena bleknat fortare. Han beskriver sig själv som en man med dålig självkänsla och 
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väldigt konflikträdd vilket han varit hela livet. Han tror det har att göra med den uppväxt han 

haft då han upplever samma ovisshet inför konflikter idag som han gjorde som barn och han 

får ofta ångest över vad konflikter ska leda till. Likväl som han oroade sig för att det värsta 

skulle hända med mamma när han var barn så finns en oro för att det värsta ska hända i 

konflikter i dagsläget.  

“Det kan ha att göra med att jag som barn inte visste om mamma skulle ligga slagen 

på golvet när jag kommer hem..” 

Adam beskriver de tvetydiga känslor han har för alkohol i sitt vuxna liv. Han berättar att 

familjen ofta umgås med vänner och umgänget innefattar ibland alkohol på helgerna. Han har 

inga tendenser att bli aggressiv som sin far när han dricker men undrar hur det påverkar deras 

barn att alkoholen är närvarande. Adam uttrycker också en rädsla för att alkoholen ska ta 

överhand och reflekterar över det arv han bär på genom föräldrarnas alkoholmissbruk. 

Adam säger att hans mående åkt berg och dalbana i det vuxna livet. Depressionerna har efter 

hand blivit längre och mer ihållande och de infaller oftast vid högtider som jul, semestrar och 

liknande. Varför det händer just då kan han relatera till att det var under de perioderna det var 

som allra värst i hemmet när han var barn. Han är tacksam över att hans fru hjälpt honom att 

inse att han behöver medicin för att slippa de djupaste dalarna. Han upplever också att hon är 

en bra “huspsykolog” som gärna pratar med honom om hans upplevelser från barndomen och 

hans mående idag. Adam känner sig inte mogen för professionella samtal men det är något 

han funderar på från och till.  Han önskar sig strategier för att kunna ta sig genom de stunder 

då livet känns som jobbigast. Han brukar tänka att det dåliga måendet ska försvinna till slut, 

vilket det hittills inte gjort. Trots att han beskriver att han har allt man kan önska sig känns 

livet stundvis väldigt jobbigt. 

“..man tänker att hur fan ska man kunna njuta av livet..det är så himla svårt..” 

Adam har svårt att somna på kvällarna om han inte är helt utmattad av träning eller jobb. 

Vissa nätter ligger han vaken till långt efter midnatt. Han säger att det är ett tecken på att han 

inte har ro i själen. 

Adam säger med ett leende att han ändå bestämt sig för att aldrig ge upp och vara noga med 

att själv styra sitt liv och aldrig låta barnen utsättas för den otrygghet han känt. För Adam har 

det varit en självklarhet att försöka hjälpa barn som har eller har haft det trassligt under sin 

uppväxt. Han vet vilken betydelse det har för ett barn att få känna trygghet varför uppdraget 

som familjehem känns viktigt för honom. Adam tycker han haft tur som fått svärföräldrar som 

i princip fungerar som hans riktiga föräldrar. De ger honom det stöd och den trygghet han 

saknat under sin barndom. Han önskar dock att han hade en bättre relation med sin mamma. 

Han beskriver deras relation som ytlig. Fram tills den dag hans pappa dog hoppades Adam att 

han skulle bli frisk från sitt alkoholberoende. Trots sina upplevelser från sin barndom och ett 

pendlande mående anser Adam att han lever ett bra liv idag. 
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4.3.2 Carls vuxenliv/nutid 

Carl berättar att han har ett jobb han är nöjd med och familjen umgås då och då med goda 

vänner. Carl har ett behov av att vara hemma och ta det lugnt med familjen och känner det 

inte nödvändigt att umgås med vänner varje helg. Carl menar att barndomen kunde varit bättre 

och beskriver att uppväxten var som att bära ett tungt ok på axlarna. Ett ok fyllt med oro och 

rädslor. Trots detta tror Carl att uppväxten stärkt honom och menar att det är bra om allt inte 

går för lätt. 

“Jag har insett att om jag ska åstadkomma nåt i livet så måste jag göra det själv för 

det finns ingen som hjälper mig med det..så i den meningen så har det stärkt mig.” 

Carl tror att han blivit konflikträdd på grund av sin barndom. I känslomässiga konflikter 

backar han hellre undan än säger vad han tycker. Konflikter i arbetssituationer eller att agera 

mot orättvisor är inget som skrämmer honom. Han kopplar det till sina egna känslor som 

fanns när han var liten då föräldrarna var oense. Carl upplever att han kan urskilja på 

människor om de har en liknande situation som han hade som liten. Han säger att det är något 

som händer med ansiktsuttrycket hos människor när de dricker alkohol. 

Carl har lovat sig själv att aldrig låta sina barn uppleva bråk eller otrygghet i hemmet. Han är 

fast besluten om att ge dem en trygg uppväxt. Han hjälper gärna andra barn inom idrotten som 

inte har fullt stöd hemifrån. Som tränare skjutsar han ofta de barn vars föräldrar inte ”har tid” 

att följa till träningar och match. Han ger dem ofta extratid för att göra dom sedda. Carl och 

hans mamma träffas endast vid enstaka tillfällen under året. Han säger att de aldrig pratat om 

vad som hände i hemmet när han var barn och uttrycker att han aldrig haft möjlighet att 

bearbeta sin barndom. Carl berättar att han ibland åker till kyrkogården för att och pratar med 

sin pappa som sedan länge är bortgången på grund av alkoholmissbruket. Carl menar att han 

idag lever ett bra liv. 

4.3.3 Minnas vuxenliv/nutid 

Minna blev efter självmordsförsöket allt starkare och lärde sig att tycka om sig själv. Flera år 

senare greps Minnas pappa av polis då han förgripit sig på några barn. Det blev en jobbig tid 

för familjen då det förflutna kom ikapp och pappas övergrepp mot familjen som man aldrig 

pratat om kom upp till ytan. Minna kände att hon bearbetat klart och kunde vara stark och 

stöttande. Minnas pappa fick fängelse och Minnas släkt kontaktade henne för att de tyckte att 

syskonen skulle stötta sin far. Tidigare hade Minna känt att hon ville skona farmor men detta 

ändrades. 

“..så ringer farmor och tycker att vi ska stötta honom och efter att hon babblat ett tag 

i telefon då säger jag att jag tycker att jag har betalat mitt pris redan..jag bryr mig 

inte..är det nånting så kan jag vittna emot honom.” 
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Minna bröt kontakten med sin farmor varpå den släkting som Minna varit mycket hos under 

uppväxten kontaktade henne. Hon var på pappans sida varpå Minna bröt kontakten med hela 

pappans släkt. Sedan Minna fått egna barn, har hennes pappa varit “död”. Hon menar att det 

hon gått igenom gjort henne väldigt stark. Minna har reflekterat över hur hon trots det hon 

gått igenom idag kan leva ett gott liv. Hon menar på att människan gör egna val och hon har 

valt att inte tycka synd om sig själv utan istället leva ett bra liv. Minna kan se att hon 

påverkats av det hon gått igenom. Hon säger sig inte vara rädd för någonting, inte ens döden. 

Hon säger att hon känner vibbar av äckliga gubbar och menar att hon snabbt och tydligt ser 

signaler på detta. Ingen skulle kunna göra hennes nära något ont för då skulle hon finnas där 

och menar att ingen sätter sig på henne idag. Hon berättar att en viktig process för henne var 

att börja tycka om sig själv och känna sitt eget värde. Minna avskyr orättvisor och dumma 

människor och lägger sig ofta i om hon ser att någon inte är snäll. Minna säger att hon hatar 

mansgrisar och uttrycker ett tydligt avståndstagande mot våld. Hon upplever sig ha svårt att 

visa sin mjuka sida och kan inte säga jag älskar dig till sin man något hon också kopplar 

samman med uppväxten. Hon har varit tvungen att vara stark. Minna säger att ärren hon har 

på armarna är något hon måste lära sig leva med och reflekterar kring det hon varit med om. 

“..det är väl egentligen efter barndomen..det är ju då all skit med misshandel, våldtäkt 

och självmordsförsök..det var ju då allt sånt kom..men man förstår ju sen själv varför 

man har stannat kvar i förhållanden och gjort självmordsförsök..de gjorde jag ju inte 

då..det gör man ju sen. Men jag ser det ju som en resurs. Ryggsäcken är stor men den 

är inte tung längre. Väskan är packad och står där (Pekar på golvet och skrattar).” 

Idag hjälper Minna gärna andra som mår dåligt. Hon vill gärna jobba med barn som har 

problem och svåra hemförhållanden och delar gärna med sig av sina erfarenheter. Relationen 

till mamma och syskonen är god och idag kan Minna prata öppet om det som hänt. Minna 

konstaterar att det varit nödvändigt för henne att bearbeta det hon varit med om för att idag 

kunna leva ett gott liv. 

4.3.4 Johannas vuxenliv/nutid 

Johanna säger att hon fick göra bort sina ungdomsår efter att det långa förhållandet tagit slut 

och menar att det var viktiga år som hon idag är väldigt glad för. Efter dom åren så träffade 

hon sin nuvarande man vilket hon beskriver som en vändpunkt. Tillvaron blev trygg och 

stabil. Johannas vänner beskriver henne som öppen som en dagbok men samtidigt så säger 

Johanna att hon skärmar av sig när det blir för mycket. Johanna har aldrig pratat med sin 

mamma om det som hänt. På grund av Johannas mammas egna problem har dom idag ingen 

nära kontakt och hon menar också att hon oroar sig för sin mamma. 

”Det känns ju som tråkigt att först så tappade man ju sin far i ung ålder och nu har 

man ju även tappat sin mor.“ 
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Johanna vill ge sina barn den trygghet som hon själv aldrig fick och känner att det är viktigt 

att förbereda dem för vuxenlivet. Hon har inte berättat så mycket för sina barn om sin far men 

har sagt att han inte var snäll när hon var liten och att de därför inte har någon kontakt. 

Johanna säger att hon även på senare år fått höra att alla visste om deras hemsituation men att 

ingen gjorde något. Ibland funderar hon på hur hennes pappa tänkte. 

“..den enda funderingen jag har egentligen är att hur tänker han och ibland så har jag 

tänkt att jag skulle ha skrivit ett brev och skicka till honom..hur jag har upplevt min 

barndom och ja men ställa han lite mot väggen men det har jag då aldrig tagit mig tid 

att dikta ihop på något vis.” 

Johanna säger att hon hanterat det hon varit med om genom att prata om det. När folk har 

frågat har hon svarat ärligt. Även fast Johanna vet att det hon berättar om har hänt så tycker 

hon ibland att det känns overkligt. Hon känner inte att hon vill gå tillbaka och läsa i gamla 

dagböcker utan föredrar att berätta utifrån den hon är idag. Johanna säger att hennes barndom 

inte ska få påverka hennes liv idag och att hon bestämt sig för att aldrig skylla sådant som 

händer på sin barndom.  

Idag känner sig Johanna stark och är nöjd med sitt liv. Hon har tydligt tagit avstånd från våld 

och menar att hon aldrig skulle vara tillsammans med en man som behandlar henne på samma 

sätt som hennes mamma blivit behandlad. Johanna pekar på vikten av att omgivningen 

reagerar när de ser barn fara illa. Hon tar tydligt ställning för kvinnors rättigheter och mot 

orättvisor mellan könen vilket hon kan koppla till sin uppväxt. 

4.4 Sammanfattande kommentar 

I följande avsnitt sammanfattas resultatet av studien. 

Barndom utgjorde kategorierna Isolering, Upplevelser - så var det i hemmet, 

Handlingsstrategier/förhållningssätt samt Substitut för en trygg miljö. Det gemensamma 

temat är för kategorierna är Otrygghet. 

Ungdom utgjorde kategorierna Isolering, Upplevelser/konsekvenser av hur det var i hemmet, 

Handlingsstrategier/förhållningssätt samt Substitut för en trygg miljö. Det gemensamma 

temat är för kategorierna är Otrygghet. 

Nutid vuxen utgjorde kategorierna Isolering, Hur gör/gjorde jag, Hur mår jag. Det 

gemensamma temat är Konsekvenser av barndom. 

4.4.1 Sammanfattande kommentarer barndom 

Temat otrygghet har gått som en röd tråd genom informanternas beskrivning av barndomen. 

Alla Informanter har i barndomen bevittnat att pappa misshandlat mamma. Det har både 

handlat om att de sett själva våldshandlingen, att de hört och att de senare fått sett 

konsekvenserna av våldet. Det har även upplevt mycket oroligheter på grund av skrik och 
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bråk och föräldrarnas konsumtion av alkohol har i de flesta fall i studien bidragit till våldet i 

hemmet. Situationen har över lag varit väldigt otrygg. Det berättas om sexuella övergrepp och 

att syskon fått mycket stryk. 

Fastän många i omgivningen visste vad som hände, så var det ingen som sa eller gjorde något 

Allt tystades ner och mycket gömdes bakom lögner som de som barn blev tvungna att förhålla 

sig till. Det fanns en känsla av maktlöshet då de själva inte kunna göra något åt situationen. 

De har funnits vissa trygga personer i informanternas liv men inte heller de har gjort eller 

kunnat göra något åt situationen. Flera vittnar om en önskan att någon skulle reagera men 

samtidigt uttrycks en rädsla för detta och vad det kunde innebära. 

Alla har haft starka band till sina syskon och de har också känt ett ansvar över att beskydda 

yngre syskon. Det har funnits en oro och rädsla men samtidigt pratar man om det 

normaliserade våldet. Kvinnorna uttrycker tydligt att de redan som barn upplevde att pappa 

var respektlös mot mamma medan omgivningen såg pappa som en bra man. Flera informanter 

säger att de trängt bort mycket av sin barndom. Den otrygga situationen har gjort att barnen 

sällan tog hem kompisar och att de tidigt spenderade mycket tid utanför hemmet. Kompisar, 

kompisarnas föräldrar och skolan har vart viktiga faktorer under barnens uppväxt. 

4.4.2 Sammanfattande kommentar ungdom  

Den ständiga otryggheten fortsatte att gå som en röd tråd även genom ungdomstiden. I 

tonåren sökte sig större delen av informanterna bort från hemmet och spenderade mycket tid 

med sina vänner. Även syskon lämnade hemmet tidigt i tonåren. Fortfarande pratade man inte 

med familj och släkt om det som hände. Större delen av informanterna gick ofta på fester och 

drack en hel del alkohol. Till viss del sökte man sig till andra med trasig bakgrund både i 

vänskapsrelationer och i förhållanden. Kvinnorna träffade pojkvänner som var många år äldre 

och till viss del speglades förhållanden av fysiska övergrepp. Informanter reflekterade över att 

det kunnat gå hur som helst. Till viss del så kan man se en självdestruktivitet i informanternas 

agerande. 

Många i omgivningen visste vad som hände men blandade sig inte i. Kvinnorna beskriver 

pappa som oberäknelig och upplever att omgivningen förminskade det som hände. De båda 

kvinnorna tog under tonåren avstånd från sin pappa. Det fanns en stor avsaknad av trygghet 

hemifrån. Rädsla och oro för vad som skulle hända i hemmet speglade vardagen. Männen 

beskriver att oron för vad kompisar ska tycka om ens familj växer sig starkare. Oron byter 

fokus från vad som ska hända mamma till vad kompisar ska tycka. 

4.4.3 Sammanfattande kommentar vuxenliv/nutid 

En del av informanterna beskriver att det endast har minnen i form av sekvenser eller bilder, 

medan andra kan ge en detaljerad beskrivning av våld och övergrepp. Alla menar att de idag 

lever ett gott liv och de känner sig starka och orädda. Informanterna har gjort ett tydligt 

avståndstagande från våld och orättvisor. De uttrycker med bestämdhet att deras barn aldrig 
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ska behöva uppleva den otrygghet de känt. Det finns en tydlig vilja att hjälpa andra som har 

det svårt och de anser att de bär på viktiga erfarenheter. 

Informanterna beskriver att de kan känna på sig om människor runt dem har samma problem 

som fanns i hemmet när de var barn. Hur man ser på sig själv idag varierar väldigt mycket 

från person till person. De beskriver alltifrån ett stabilt mående och en stark känsla av 

egenvärde till konflikträdslor, ett ständigt pendlande i mående och låg självkänsla. Kvinnorna 

har pratat med vänner eller professionellt bearbetat sin barndom i betydligt högre grad än 

männen. Kvinnorna och männen förhåller sig också olika till sina föräldrar. Kvinnorna tar 

tydligt avstånd från sin far, lägger skulden helt och hållet på honom och ser sin mor som den 

utsatta. Männen menar att det finns två sidor av ett mynt och att de kan ta avstånd från sådant 

som fadern gjort men inte honom som person. 

5 DISKUSSION 

Något vi inte hade för avsikt att studera var likheter och skillnader mellan könen. Under 

bearbetningen framträdde ändå sådana.  

Alla informanter har i sin barndom vid upprepade tillfällen varit med om att pappa utsatt 

mamma för våld. Vid dessa tillfällen har de inte haft någon av sina omsorgspersoner att vända 

sig till. Broberg et al. (2015) liksom (Hesse & Main, 2006) menar att barnet i dessa lägen inte 

kan skapa en organiserad anknytning till sina föräldrar. Bureau et al. (2009) liksom Broberg 

et.al. (2015) menar att om barnet utvecklat en desorganiserad anknytning försöker barnet 

hantera eller övervinna den oförutsägbarhet detta innebär och ta kontroll över situationen i 

hemmet genom exempelvis omhändertagande över föräldrar och syskon. Då informanternas 

beskrivning av sin tidiga barndom är ytterst begränsad kan vi endast delvis återge hur de 

hanterade situationen i hemmet. Det vi kan se är att vissa informanter tidigt tagit ett stort 

ansvar för sina syskon. 

Studien visar att isolering av känslor var återkommande. Ingen av respondenterna har kunnat 

prata med sina föräldrar eller andra om sin situation utan fått bära allt inom sig. Bolwby 

(2010) menar att barn som tar del av intryck som inte är önskvärda av föräldrarna omedvetet 

tränger bort upplevelserna. Informanterna menar att de trängt bort mycket av det som hänt och 

bedömer att det var nödvändigt för att hantera sin situation. Bolwby (2010) menar att de 

bortträngda upplevelserna fortsätter att påverka både tanke, känsla och beteende. Vi kopplar 

det till vår studie och reflekterar över att de som bearbetat barndomen mest är de som 

beskriver en tydligare positiv självbild och ett bättre mående.  

Studien vittnar om att tonåren var den tuffaste tiden eftersom konsekvenserna av 

informanternas hemförhållanden alltmer började visa sig. Fortfarande pratade man inte med 

vuxna om det som hänt men däremot började man att öppna sig för sina vänner. Det är tydligt 

att informanterna haft betydande friskfaktorer som bidragit till att de trots omständigheterna 

utvecklats på ett positivt sätt (Werner & Smith, 2003). Friskfaktorerna har skiljt sig åt men vi 

kan konstatera att alla, mitt i allt det jobbiga, haft en god problemlösningsförmåga, en 
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självständighet och en livsenergi som varit dem till hjälp. De har till stor del försökt ha roligt, 

levt ett normalt liv och ansträngt sig för att inte vara annorlunda. Informanterna har tidigt sökt 

sig hemifrån för att slippa det som hände i hemmet men också för att det funnits en livsenergi 

som gjort att de velat utforska världen. 

Flera av informanterna har sökt sig till eller hamnat i sådant som de upplevt som barn, som 

alkohol, män som slår eller andra personer med trasig uppväxt. De beskriver också att det 

trots allt varit något som de känt igen. Bland informanterna fanns en normalisering kring att 

själv utsättas för våld något som Dyregrov (2010) menar är vanligt då man vuxit upp med 

våld och alkohol i hemmet. Alla informanter har tidigt spenderat mycket tid utanför hemmet 

utan att någon satt tydliga gränser. För de flesta har det inneburit mycket alkohol vilket vi 

kopplar till en av de överlevnadsstrategier som Nyman (2012) beskriver. Kvinnorna har i 

tonåren träffat pojkvänner som varit flera år äldre och i något fall har våld och andra 

övergrepp förekommit. Bowlby (2010) menar att många av de kvinnor som blir misshandlade 

i sina förhållanden har vuxit upp under svåra hemförhållanden som också gjort att de tidigt 

lämnat hemmet och träffat en man med liknande bakgrund. Männen beskriver att de önskade 

att de hade ett lugnt och tryggt hem så att de kunnat vara hemma mer. I beskrivningen av detta 

framkommer att de stunder som varit positiva med familjen var betydelsefulla. Kvinnorna 

beskriver inte detta lika tydligt, något som vi kopplar till Werner & Smith (2003) vilka menar 

att mäns behov av externt stöd är större än kvinnors under svåra uppväxtförhållanden Vi 

menar att tonåren varit en mycket riskfylld tid för alla våra informanter då de varit tvungna att 

skapa sin egen trygga tillvaro utanför hemmet. 

Alla informanter menar att de idag lever ett gott liv trots att de upplevt en avsaknad av trygg 

bas och säker hamn. Informanterna beskriver att ett nätverk av nära vänner, och till viss del 

föräldrar varit viktiga faktorer i omgivningen för ett gott liv. Även trygghet hos syskon har 

varit viktigt. Detta stöds i Cederblad et al. (2014) samt Werner & Smith (2003) som även 

pekar på ytterligare faktorer i omgivningen som gynnar individens utveckling.  

Alla informanter har under barndomen utsatts för återupprepade trauman. Dyregrov (2010) 

menar att trauman kan påverka den egna självkänslan, förmågan att knyta an till andra 

människor och synen på sig själv vilket i sin tur kan ge känslomässiga problem i nära 

relationer. Barn som kan hantera en traumatisk situation och samtidigt får stöd och bekräftelse 

för detta hos vuxna runtomkring kan bygga upp en tro på sin egen förmåga. Detta är något 

som vi inte kan koppla till informanternas barndom då de inte kunnat ventilera sina 

upplevelser med viktiga vuxna. Av olika anledningar har männen varit begränsade i att 

ventilera sin barndom. Kvinnorna har dock i vuxen ålder samtalat mycket om det som hänt 

och har i och med detta också fått mycket positiv bekräftelse/respons på sin egen styrka från 

omgivningen. Detta menar vi kan vara en bidragande orsak till att kvinnorna i större 

utsträckning än männen beskriver tilltro till sin egen förmåga och en större självkänsla. 

Kvinnorna menar också i större utsträckning än männen, att de reflekterat över 

förhållningssättet till sitt förflutna. Att männen har mer motstridiga känslor än kvinnorna kan 

möjligtvis förklaras med att de upplevde en större tillgänglighet från fäderna i nyktert 
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tillstånd. Broberg et al. (2015) menar att denna motstridiga situation är vanlig för barn med 

missbrukande föräldrar. 

Vår studie visar tydligt att informanterna vill hjälpa andra och de agerar mot orättvisor. Den 

inre styrkan och uppväxten ses som en tillgång. Det visar sig både vad gäller tankar om 

yrkesval, ideella engagemang, och agerande i situationer som man tycker är orättvisa och där 

man ser att någon far illa. Dyregrov (2010) menar att många som utsatts för trauman som 

barn, i vuxen ålder vill hjälpa andra och därigenom få kontroll på kritiska situationer och 

ställa tillrätta den hjälplöshet de känt som barn. Samtidigt uppvisar våra informanter en 

medvetenhet och rädsla inför att det som varit ska på komma in i det liv som levs idag. Vi kan 

i Werner och Smiths (2003) studie om motståndskraftiga barn se stora likheter med hur våra 

informanter har påverkats av en traumatisk uppväxt och hur de idag lever sina liv. Vi kan se 

att våra informanter likt de motståndskraftiga individerna till stor del distanserat sig 

känslomässigt från föräldrars och syskons problem. Samtidigt beskrivs syskonrelationen och 

de känslomässiga banden som väldigt starka något som Werner och Smiths (2003) studie 

visade var vanligt bland de som hade alkoholiserade föräldrar. Äldre syskon har fått en 

stöttande roll, vilket började redan i barndomen och vissa individer uttrycker att de kan se ett 

samband med att de som barn höll ihop och delade en svår uppväxt. I likhet med studien har 

informanterna en god relation till sina svärföräldrar och större delen av informanterna litar 

starkt på sitt eget omdöme vad gäller beslutsfattande.  

Werner och Smith (2003) skriver i sin studie att de motståndskraftiga kvinnorna fanns där för 

sina vänner när de behövde stöd medan de flesta män drog sig undan. Här skiljer sig vår 

studie från denna forskning då inte bara kvinnorna utan även männen tydligt beskriver att de 

ställer upp för sina vänner när de har det svårt. Alla våra informanter beskriver att relationen 

till sin partner ger stor trygghet och även om inte alla informanter uttryckt det så vågar vi 

påstå att de likt studien finner stöd i sin partner i jobbiga situationer. Vi kan se likheter med 

Werner & Smith (2003) genom att männen i vår studie till stor del pratar med sin partner när 

de har problem men även att de är väldigt engagerade i föräldrarollen något som studien 

visade var vanligare för de som klarat sig bra trots en svår uppväxt än de som till synes haft en 

bra uppväxt. 

Werner och Smith (2003) menar att de som vuxit upp under svåra omständigheter och klarat 

sig bra har större benägenhet att känna stress än de som klarat sig mindre bra. Vi kan se 

tecken på problem kopplade till stress i vår studie. Vi kan också se att informanterna visar en 

stark drivkraft både i sitt arbete och i sin vardag. Vi tror att stressen kan bero på de höga krav 

som informanterna ställer på sig själva samtidigt som de saknar en trygg anknytning från sin 

barndom. Den desorganiserade anknytningen från barndomen framkallar känslan av att inte 

ha någon att luta sig tillbaka mot och upplevelsen av att måsta klara sig på egen hand 

(Bolwby, 2010). Informanterna i vår studie beskriver att de har det bra och är nöjda med sina 

liv. De riktar väldigt lite bitterhet mot sitt förflutna och känner stark medkänsla med andra.  

Studien har gett oss ökad kunskap om upplevelser och konsekvenser av att leva med våld i sin 

närhet under sin uppväxt. 
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4.5 Avslutande reflektion kring studien 

I studiens startskede var vårt intresse bland annat att undersöka vilka vändpunkter 

informanterna ansåg som viktiga för dem, något vi också hade som en följdfråga i 

intervjuguiden. Genom att ställa den frågan hade vi gjort ett antagande om att det fanns 

vändpunkter. Detta var något som inte var lika självklart för våra informanter som för oss. 

Visst fanns det tillfällen som kunde ses som avgörande för olika val i livet men det krävdes 

eftertanke från informanten att synliggöra dessa. Vi kunde se att det fanns vissa händelser som 

vi tolkade som tydliga vändpunkter när vi analyserade materialet utan att informanterna 

benämnde det som vändpunkter. I analysen blev vi varse om att vändpunktsbegreppet utgick 

från våra egna antaganden och därigenom något som vi lagt ”i munnen” på informanterna. Av 

den anledningen beslutade vi oss för att inte lyfta begreppet i vår diskussion av resultatet. 

Vi har reflekterat mycket över hur det skulle komma att påverka det fria berättandet överlag 

med en intervjuguide då vi ville vara försiktiga med att på något sätt styra intervjun. För vår 

del var det viktigt att ha den till hands och rent nödvändigt då vi genom tidsbrist var 

begränsade till att studera valda delar av informanternas liv. Vi anser att vi lyckats väl med att 

balansera detta på ett bra sätt utan att intervjuguiden påverkade berättelsernas helhet. 

Vi har under arbetets gång diskuterat att texterna innefattar flera och/eller olika betydelser. Då 

vi som författare har olika erfarenheter och tagit till oss olika aspekter om hur vuxna 

påverkats av våld i hemmet har vi under arbetets gång diskuterat fram gemensamma 

tolkningar av dessa. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är viktigt att kontinuerligt 

under arbetets gång reflektera över innehållet i texterna då det stärker trovärdigheten i studien. 

Vi har under intervjuerna fått erfara en balansgång mellan informanternas personliga integritet 

och samtidigt våga ställa känsliga frågor för att komma tillräckligt nära för att få förståelse för 

deras situation. I sådana situationer har det i vissa fall varit svårt att ställa följdfrågor då vi ur 

en etisk aspekt varit rädda att orsaka våra informanter känslomässig skada. Detta kunde 

uppfattas som ett enklare moment vid telefonintervjun då det fanns en distans mellan 

informant och forskare.  

En stol del av den tidigare forskning vi använt oss av utgörs av en enda longitudinell studie av 

Werner och Smith (2003). Vi har inte hittat någon annan studie som på liknande djupgående 

sätt beskriver hur uppväxtmiljön påverkat människor över tid. På grund av detta har denna 

studie fått utgöra en större del än annan forskning i vårt arbete. 

Den forskning vi använt oss av i studien innehåller kunskap om hur barns hjärna kan ta skada 

av en uppväxt med våld. Vi anser att det är viktigt kunskap för att markera den skadliga 

verkan en uppväxt med våld kan ge. Av etiska skäl vill vi dock inte spekulera kring en 

eventuell koppling till våra informanter och tar därför inte med detta i diskussionen. 

Informanternas beskrivning av sin uppväxt utifrån vad de kommer ihåg och hur det har 

påverkat dem i det vuxna livet är deras subjektiva bedömning då ingen kan veta hur de skulle 

påverkats i en uppväxt fri från våld. Resultatet i vår forskning visar tydligt likheter med 

tidigare forskning inom fältet. För att göra dessa resultat tydligare hade studien behövt en 
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jämförelsegrupp och ett större urval av informanter. Då även tolkning av en livsberättelse är 

en subjektiv bedömning, är vi ödmjuka inför att det finns andra sätt att tolka livsberättelserna 

än det sätt vi gjort. Vi har dock varit noggranna med att återge informanternas egna berättelser 

på ett tydligt men ändå varsamt sätt så de kan säga när de läser den färdigställda uppsatsen att; 

Ja så här var det faktiskt! 

4.6 Förslag till kommande forskning 

För att göra forskning om barns utsatthet mer heltäckande och för att tydligare kunna se 

orsakssamband skulle det vara ett bra komplement att parallellt med en kvalitativ studie göra 

en kvantitativ på samma målgrupp. Trots höga kostnader och tidskrävande planering kan vi se 

stora vinster med att göra en longitudinell studie på denna grupp. Detta då man på ett 

tydligare sätt kan se ett samband mellan orsak och verkan på lång sikt. För att kunna tolka den 

latenta nivån i ett vidare perspektiv anser vi att en observationsstudie kan vara bidragande. 
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Bilaga 1 

Umeå universitet 

Institutionen för socialt arbete 

Umeå 2016-02-17 

 

Informationsbrev 

 

 

Hej, 

Vi heter Elin Rönnlund och Helena Kringberg och studerar på Socionomprogrammet termin 6 

vid Umeå universitet. Vi planerar just nu att göra en studie om hur det påverkat personer att 

växa upp i ett hem där det förekommit våld under uppväxten och vilka konsekvenser man 

tycker att det fått. Vi anser att du bär på ovärderlig kunskap och att det därför är viktigt att ta 

del av de upplevelser och erfarenheter du har då det kan leda till ökad kunskap inom området.  

Studien är en kandidatuppsats och ingår i Socionomprogrammet på Umeå universitet. 

Genom livsberättande får du berätta om olika perioder i ditt liv vilket beräknas ta ca 60-90 

minuter. Du väljer själv vart vi ska träffas och endast en av oss kommer att hålla i intervjun. 

Vi vill helst spela in din berättelse på ljudfil, detta är dock inget krav, men det underlättar för 

oss att kunna gå tillbaka till det som sagts då vi önskar kunna transkribera materialet. Vi 

önskar också kunna kontakta dig igen om vi glömt att fråga om något eller om vi behöver ett 

förtydligande från dig av vad som sagts under vår träff. 

Deltagandet är helt frivilligt. Alla intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

innebär att det endast är vi som kommer att känna till vilka som deltar i studien. Materialet 

kommer endast att användas till forskning. 

Du är välkommen att höra av dig till oss under studiens gång om du funderar på något. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Elin Rönnlund och Helena Kringberg 

 

(Alla deltagare har haft tillgång till våra mobilnummer och mail) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Hur ser ditt liv ut idag? 

Uppföljningsfrågor: 

Familj, vänner, arbete, boende, ålder. 

Barndom 

Skulle du kunna berätta om din barndom? 

uppföljningsfrågor: 

Vad hände i hemmet? 

Vilka personer var viktiga? Varför var dom viktiga? 

Vad associerar du främst till din barndom/uppväxt?  

Agerade omgivningen och i så fall hur? 

Ungdom/tonår 

Skulle du kunna berätta om din ungdom/tonår? 

uppföljningsfrågor: 

Vilka personer var viktiga? Varför var dom viktiga? 

Vad associerar du främst till dina tonår? 

Agerade omgivningen och i så fall hur? 

Vuxen 

Skulle du kunna berätta om ditt vuxna liv? 

Uppföljningsfrågor. 

Hur har du hanterat det du varit med om? 

Kan du beskriva hur du ser på det som varit utifrån det du berättat? 

Slutfrågor 

Avgörande vändpunkter i ditt liv? 
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Bilaga 3 

Kodningsschema exempel 

Barndom. Tema otrygghet 

Isolering Upplevelser-          

Så var det i hemmet 

Handlingstrategier 

förhållningssätt 

Substitut för trygg 

miljö 

Våldet normalt 

Panik över att inte kunna 

påverka. 

Lögner och svek 

Skam. 

Det tystades ner 

Önskan om att inte vara 

annorlunda 

Osäkerhet och rädsla 

Spänd stämning 

alkohol i hemmet 

Såg våld tidigt. 

Syskon utsatta 

Inget beskydd 

Skydda syskon 

Var mycket hos kompisar 

Försökte att inte vara 

annorlunda 

Kompisar viktiga 

Skola och fritidsintressen 

fristad 

Syskon viktiga 

 

 

Ungdom. Tema otrygghet 

Isolering/svek, 

tystnad, utelämnad, 

ej kunna påverka 

Upplevelser 

Konsekvenser av 

hur det var i 

hemmet 

Handlingstrategier 

förhållningssätt 

De trygga och 

betydelsefulla-

Substitut för 

tryggmiljö 

Rädsla och otrygghet 

Folk tyckte synd om mig 

Folk visste, ingen gjorde 

nåt 

Oro för syskon. 

Rädsla för bråk. 

Inte någon att luta sig mot 

som liten. 

Övergreppen ursäktas. 

Våldet normalt 

Tighta pga övergreppen. 

Alla flyttade fort 

Fick klara sig själv. 

Kunde ej vara hemma  

Var mycket med 

kompisar 

Försökte ha roligt 

Sökte sig hemifrån 

Annan syn på pappa 

Festar 

Äldre pojkvänner 

 

Kompisar. 

Syskon  

Mamma  
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Nutid/vuxen. Tema konsekvenser av barndom 

Isolering Hur gör/gjorde jag Hur mår jag Vändpunkter 

Trängt undan minnen  

Önskan om en förklaring 

från pappa 

Gör egna val  

Vill hjälpa andra  

Barnen ska ha en trygg 

uppväxt  

Ser erfarenheterna som 

en tillgång 

Skydda mina nära 

Skyller ej på uppväxten 

Konflikträdd 

Svårt att njuta av livet. 

Är stark 

Jag mår bra 

Flytta på annan ort 

Försökte ta sitt liv 

Förhållandet tog slut 

Vändpunkt, träffa sin 

man. 

 

 


