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Titel  
“Trauma i barndomen trådar hela livet”. En kvalitativ enkätstudie om vuxnas upplevelser kring barndomstrauma 
och återhämtningsprocessen. 
Title  
”A childhood trauma threads its way throughout life”. A qualitative study of adults’ experiences of childhood trauma 
and the recovery process.  
Författare  
Frida Carlsson Lindberg & Beatrice Gustavsson. 
 

 

 

Sammanfattning  
Syftet med studien var att beskriva individers upplevelser kring barndomstrauma och hur återhämtningsprocessen 
ter sig. Detta undersöktes via en webbaserad enkät. Studien har en kvalitativ ansats med tematisk analys som 
analysmetod och webbaserad enkät som insamlingsmetod. Sammanlagt deltog 20 personer i studien, 19 kvinnor och 
1 man. Resultatet visade att informanterna rapporterade en upplevd svårighet att hantera traumat under barndomen 
då misshandeln pågick samt en upplevelse av bristande stöd från den vuxna omgivningen. Många av informanterna 
ansåg att detta kan ha varit anledningen till att de hamnade i destruktiva relationer i vuxen ålder. Resultatet visade 
även på att informanterna beskrev olika återhämtningsprocesser och baserat på deras beskrivningar gick det inte att 
antyda en återhämtningsprocess förrän de tagit sig ur destruktiva relationer. Informanterna beskrev att 
barndomstraumat har följt med dem hela livet och återhämtningen var en ständigt pågående process.  
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Abstract  

The aim of this study was to describe individuals’ different experiences of childhood trauma 

and their recovery process. This was explored through a web-based survey. This study has a 

qualitative approach with a thematic analysis as a data analysis method and a web-based survey 

as a data collection method. In total 20 individuals participated, 19 females and 1 male. The 

result showed that the participants reported an experienced difficulty in coping with the trauma 

during childhood because of an ongoing abuse, but also due to the experience of lack of adult 

support. Many of the participants considered that this might have been the reason why they 

ended up in destructive relationships in adulthood. The result also showed that the participants 

described different recovery processes and based on their answers, the recovery process could 

not be detected until they were free from abuse. The participants described that the childhood 

trauma had big impact on their lives in adulthood and recovering from it was an ongoing process.  

 

Keywords: Childhood trauma, Coping, Destructive relationships, Resilience, Web-based 

survey, Recovery process 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Förord  

Ett stort tack till våra deltagare som har ställt upp i studien och delat med sig av sina berättelser. 

Vi vill även tacka vår handledare Mattias som har varit ett stort stöd under arbetets gång. 

Studiens titel ”Trauma i barndomen trådar hela livet” är ett citat från en av våra deltagare.   

  

Tack alla!  

Beatrice och Frida  
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                        Trauma i barndomen trådar hela livet  

Barndomstrauma är ett förekommande problem, där barn som utsatts för misshandel i hemmet 

ofta lider av traumarelaterade symtom i vuxen ålder såsom dissociation, undvikande beteende 

och påträngande minnen (Stige, Binder, Rosenvinge & TraÆen, 2013). Trots detta är 

återhämtningsprocessen ej ett välbeforskat område och tidigare studier är ofta fokuserade på 

kvinnor som genomgår eller har genomgått psykologisk behandling (Stige et al., 2013).  Därför 

är detta ett viktigt område att belysa och utforska ytterligare. Det är också viktigt att inkludera 

fler män i denna typ av studier. Denna studie ämnar ta del av vuxna individers perspektiv på 

återhämtningsprocessen efter upplevt barndomstrauma och därmed öka förståelsen för den. 

Genom att belysa detta område kan studien skapa hälsofrämjande möjligheter kring 

traumabearbetning som kan vara till hjälp både för yrkesverksamma men även direkt riktad till 

individer drabbade av trauma. Tidigare kvalitativa studier funna inom området barndomstrauma 

och återhämtning har använt sig av intervjuer (Parker, Fourt, Langmuir, Dalton & Classen, 

2007; Stige et al., 2013; Thomas & Hall, 2008). Därav kan det vara av intresse att utforska vad 

en enkätstudie kan bidra med inom kvalitativ forskning gällande barndomstrauma och 

återhämtningsprocessen. Att använda webbaserad enkät med öppna frågor som 

insamlingsmetod innebär därför en möjlighet i denna studie att undersöka för- och nackdelar 

med denna metod. Detta kan generera användbar information om denna datainsamlingsmetod 

inför framtida studier kring barndomstrauma och återhämtningsprocesser.  
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    Tidigare forskning  

                                       Trauma och komplex traumatisering  

 Denna studie berör områden inom klinisk psykologi med fokus på återhämtning från trauma i 

barndomen orsakad av misshandel. Studien utgick ifrån Cicchetti och Barnetts (1991) definition 

av barnmisshandel som belyser följande fyra typer: (1) fysisk misshandel; (2) sexuella 

övergrepp; (3) försummelse; och (4) psykisk misshandel.   

Vidare användes Dyregrovs (2010) definition av trauma som innebär okontrollerbara 

och överväldigande händelser som innefattar stor psykisk påfrestning och leder till långvariga 

problem. Detta kan vara kvarvarande kroppsliga reaktioner eller starka känslotillstånd då 

personen påminns om den överväldigande händelsen. När det gäller enstaka traumatiska 

upplevelser har en god omsorgsmiljö stor påverkan på barnets återhämtning (Dyregrov, 2010). 

I denna studie betonas därför vikten av att undersöka deltagarnas stöd från omgivningen. 

Barndomstrauma orsakad av upprepad misshandel leder ofta till typ 2-trauma, även kallad 

komplex traumatisering (Dyregrov, 2010). Ytterligare definieras komplex traumatisering i 

barndomen av Van der Kolk (2005) som upplevelser av flera olika kroniska, långvariga och 

utvecklingsmässigt ogynnsamma traumatiska händelser. Vidare beskriver Van der Kolk (2005) 

att dessa händelser oftast är av interpersonell karaktär som sker inom barnets omsorgssystem. 

Traumatiska händelser kan resultera i problem som beteendestörningar, depression, 

Posttraumatisk Stress Disorder (PTSD), Komplex PTSD, starka skuldkänslor eller fobier 

(Dyregrov, 2010).    

Viktigt att påpeka är att alla okontrollerbara och överväldigande händelser som 

innefattar stor psykisk påfrestning inte nödvändigtvis behöver leda till långvariga problem, utan 

kan anses som ett potentiellt trauma (Dyregrov, 2010). Följaktligen, hur traumatisk en situation 

upplevs påverkas av individens uppfattning och tolkning av situationen. Dyregrov (2010) 

belyser att faktorer som utvecklingsnivå, ålder, temperament, tidigare erfarenheter och 

utvecklingshistoria påverkar hur ett barn upplever en potentiellt traumatisk situation. 

 Återhämtning  

Stige et al. (2013) beskriver begreppet återhämtning som en personlig process som aktivt 

eftersträvas av individen. Dyregrov (2010) beskriver att målet med återhämtning och 

bearbetning av trauma kan vara att individen klarar av att hantera känslor som de traumatiska 

minnena är förknippade med, men även att individen kan kontrollera minnena istället för att bli 
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styrda av dem. Ett vidare mål med återhämtningen är att traumat omvandlas till en 

sammanhängande berättelse och blir till en del av individens livshistoria.   

I Stige et al.:s (2013) studie fick deltagarna först genomgå terapi och resultatet visade 

sedan att återhämtningsprocessen kunde liknas vid en positiv spiral. Genom återhämtningen 

kunde deltagarna uppnå en positiv förändring i sina liv såsom ökad känsla av kontroll och 

förståelse för sina egna känslor och handlingar.   

 

Identitet  

Giddens (1999) modernitetsteori menar att självidentitetenen blir ett reflexivt projekt där 

sammanhängande berättelser utgör identitetens kärna. Vidare beskrivs att trauma inte integreras 

som en sammanhängande berättelse i individens livshistoria. Eftersom de sammanhängande 

berättelserna enligt Giddens (1999) utgör identitetens kärna, kan traumatiska händelser tänkas 

påverka individens självidentitet negativt och därför även försvåra återhämtningsprocessen. 

Dyregrov (2010) beskriver även att ett viktigt mål med återhämtningsprocessen är att omvandla 

traumat till en sammanhängande berättelse som integreras i individens livshistoria. Av den 

orsaken var det relevant för denna studie kring barndomstrauma att undersöka ifall 

informanterna upplever att traumat blivit en del av deras liv och de personer som de är idag.   

 

Resiliens  

Nelson (2011) benämner begreppet resiliens, som är av intresse för denna studie och definieras 

som förmågan att motstå eller hantera stress, motgångar och potentiellt traumatiska händelser. 

Holt et al. (2015) belyser att barn som är resilienta ofta har en optimistisk syn på livet och en 

hög tilltro till sin förmåga att klara av en viss situation, även kallat self-efficacy. Vidare beskrivs 

att barn inte alltid förmår att hantera situationer som är stressfyllda utan stöd från en vuxen, även 

om de besitter egenskaper som kan kopplas till resiliens.  

 

Kognitiva värderingar och Coping  

En artikel av Lazarus och Folkman (1987) beskriver stress och coping ur ett transaktionellt 

perspektiv, där stress är en interaktion mellan individ och dess miljö. De emotionella 

responserna föregås av kognitiva värderingar, alltså en bedömning av situationen. Kognitiva 

värderingar innebär att människor ständigt värderar situationer utifrån vad som är av betydelse 

för deras välmående. Fortsatt beskriver Lazarus och Folkman (1987) stressfyllda situationer 

utifrån primär och sekundär värdering, där primär värdering av en upplevd stressfylld situation 



4  

  

kan delas in i antingen skada/förlust, hot eller utmaning. Individen kan alltså uppleva eller ha 

upplevt en skada/förlust, känna sig hotad eller värdera situationen som en utmaning. Ifall 

individen värderar den stressfyllda situationen som en utmaning, finns också en möjlighet för 

individen att bemästra den. Sekundär värdering av stress innebär individens värdering av hur 

väl denne upplever sig inneha resurser för att hantera den upplevda skadan/förlusten, hotet eller 

utmaningen. Detta har betydelse för hur individen upplever sig ha kontroll över den stressfyllda 

situationen.   

Lazarus och Folkman (1987) beskriver coping som individens förmåga att hantera 

stressfyllda händelser i livet och definierar två huvudfunktioner av coping.  

Fortsättningsvis beskrivs den ena huvudfunktionen som kognitiv (problemfokuserad) coping, 

vilket innebär att individen försöker förändra ett problem som upplevs stressfyllt. Den andra 

huvudfunktionen är emotionsfokuserad coping, som innebär att individen strävar efter att 

hantera de emotionella responserna som orsakas av stress. Lazarus och Folkman (1987) 

benämner att problemfokuserad coping är en effektiv strategi när individen vill förändra något, 

medan emotionsfokuserad coping kan vara effektiv när det inte är möjligt att förändra det som 

har skett, utan när individen behöver finna acceptans.   

Vid brist på fungerande copingstrategier, kan individen ta till olika försvarsmekanismer 

för att exempelvis undvika negativa tankar och känslor. Dyregrov (2010) menar att barn som 

blivit utsatta för upprepade trauman ofta använder sig av försvarsmekanismer som att trycka 

undan känslomässiga reaktioner, bortträngning, förnekande samt dissociation för att skydda sig 

mot psykisk smärta. Holt et al. (2015) beskriver att en fungerande hantering av stressfyllda 

tankar och känslor som individer kan göra själva är kognitiv avslappning, som exempelvis 

meditation, där individen lär sig modifiera den fysiska responsen till stress. En ytterligare 

fungerande hanteringsmetod är mindfulness som ökar individens kapacitet att styra och reglera 

sina kognitiva och emotionella tillstånd på ett accepterande sätt utan att försöka motverka, 

förändra eller avfärda dem (Holt et al., 2015).  

 

Posttraumatisk tillväxt (PTG)  

Posttraumatic Growth (PTG) även kallad posttraumatisk tillväxt/mognad, definieras som 

positiva förändringar vilka härstammar ur situationer där individen exempelvis blivit utsatt som 

offer eller mött andra motgångar (Nelson, 2011). Ett trauma kan ha negativa effekter och vara 

smärtsamt men även fungera som en katalysator för positiv tillväxt i personens liv. 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_xonr1_TmAhUVwMQBHVpPAAAQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fforum.macworld.se%2Ftopic%2F91214-hur-f%25C3%25A5r-jag-omv%25C3%25A4nt-slash-tecken%2F&usg=AOvVaw2Ofsuw0v0qCPzamyl2Av7Z
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_xonr1_TmAhUVwMQBHVpPAAAQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fforum.macworld.se%2Ftopic%2F91214-hur-f%25C3%25A5r-jag-omv%25C3%25A4nt-slash-tecken%2F&usg=AOvVaw2Ofsuw0v0qCPzamyl2Av7Z
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_xonr1_TmAhUVwMQBHVpPAAAQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fforum.macworld.se%2Ftopic%2F91214-hur-f%25C3%25A5r-jag-omv%25C3%25A4nt-slash-tecken%2F&usg=AOvVaw2Ofsuw0v0qCPzamyl2Av7Z
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_xonr1_TmAhUVwMQBHVpPAAAQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fforum.macworld.se%2Ftopic%2F91214-hur-f%25C3%25A5r-jag-omv%25C3%25A4nt-slash-tecken%2F&usg=AOvVaw2Ofsuw0v0qCPzamyl2Av7Z
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_xonr1_TmAhUVwMQBHVpPAAAQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fforum.macworld.se%2Ftopic%2F91214-hur-f%25C3%25A5r-jag-omv%25C3%25A4nt-slash-tecken%2F&usg=AOvVaw2Ofsuw0v0qCPzamyl2Av7Z
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_xonr1_TmAhUVwMQBHVpPAAAQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fforum.macworld.se%2Ftopic%2F91214-hur-f%25C3%25A5r-jag-omv%25C3%25A4nt-slash-tecken%2F&usg=AOvVaw2Ofsuw0v0qCPzamyl2Av7Z
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Fortsättningsvis beskrivs tillväxt/mognad som förmågan att skapa mening ur den traumatiska 

händelsen.  

  Thomas och Hall (2008) förklarar att teorin om PTG baseras på att det ska funnits en tid 

av välmående innan traumat inträffade, för att PTG senare ska kunna uppnås. På så sätt beskrivs 

det vara osannolikt att vuxna som utsatts för trauma i barndomen uppnår PTG. Trots det har 

Thomas och Hall (2008) i sin studie funnit att det är möjligt för vuxna att uppnå PTG efter 

barndomstrauma, även om det inte fanns någon tid av välmående innan. De beskriver vidare att 

resultatet visade på individer som upplevt positiv tillväxt senare i livet, trots att de som barn 

utsatts för trauma.   

Förlåtelse  

Förlåtelse beskrivs, enligt Lopez, Pedrotti och Snyder (2015) som en process där individen 

strävar efter att frige sig från negativa tankar och känslor. Detta kan vara ilska, smärta och rädsla 

kopplade till det eller den person som orsakat individen skada och som fortsatt påverkar 

individen starkt negativt. Inom förlåtelseprocessen försöker individen skapa förståelse kring 

varför just denne drabbades av händelsen och söka mening kring det trauma hen upplevt. Detta 

för att återta en slags kontroll över sitt liv. Förlåtelseprocessen beskrivs av Lopez et al. (2015) 

över tid kunna göra det möjligt för individen att minska den psykiska smärtan och de negativa 

känslorna kopplade till händelsen.  

I denna studie kring barndomstrauma och återhämtning har de teorier som beskrivits 

ovan använts för att ta fram delar av enkäten. Mer specifikt, vid utformningen av enkäten 

baserades frågor på teorier som kan kopplas till återhämtningsprocessen och hanteringen av 

trauma på olika sätt.  

 

              Syfte  

   

Syftet med studien är att beskriva individers olika upplevelser kring barndomstrauma och hur 

återhämtningsprocessen ter sig.   

Frågeställningar  

  

Hur beskriver vuxna individer att de hanterat barndomstrauma i olika åldrar?   

Hur beskriver vuxna individer återhämtningsprocessen efter barndomstrauma?  
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Metod 

Kvalitativ ansats med tematisk analys  

Denna studie har en kvalitativ ansats med tematisk analys som analysmetod och webbaserad 

enkät som insamlingsmetod. Denna studie har ämnat nå deltagarnas upplevelser av 

barndomstrauma och återhämtningsprocessen genom webbaserad enkät. Tematisk analys 

innebär att identifiera, analysera och presentera teman, som ger en komplett och rättvis bild av 

fenomenet (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys fokuserar på vad som sägs snarare än hur 

det sägs. Braun och Clarke (2006) beskriver tematisk analys som flexibel, eftersom den inte 

behöver vara bunden till någon specifik teori. Denna studie har en induktiv ansats vilket innebär 

att syfte och frågeställningar är empiristyrda samt att teman inte skapas utifrån teorier, utan 

växer fram ur den empirinära kodningen av data (Braun & Clarke, 2006). Studien har även 

teoretiska inslag i dess induktiva ansats, då en del av enkätfrågorna var teoristyrda och baserade 

på teorier som går att relatera till återhämtningsprocessen. Detta för att öka chanserna att 

generera data som svarar på studiens syfte, alltså beskrivningar på hur återhämtningsprocessen 

ter sig.      

   Studien har inslag av fenomenologi som innebär att individens medvetna upplevelser 

studeras systematiskt genom individens beskrivningar av hur ett specifikt fenomen upplevs 

(Howitt, 2016). Vidare beskrivs att inom fenomenologin anses inte en objektiv verklighet 

existera som är oberoende av upplevelser. Det var av intresse att i denna studie ta del av 

informanternas upplevelser kring barndomstrauma genom deras beskrivningar i enkäten, vilket 

gav inslag av fenomenologi i studien. Denna studie har även inslag av hermeneutik, som innebär 

att meningsskapande är en social och kulturell produkt där tolkning bygger på den förförståelsen 

som finns innan upplevelsen (Howitt, 2016). För att kunna begripliggöra informanternas texter, 

har studien haft inslag av hermeneutik, genom att vissa av informanternas svar under en fråga 

relaterades med deras svar under en annan fråga. Detta gjordes dock endast i de fall där texterna 

varit mindre begripliga. Vidare beskriver Howitt (2016) begreppet dubbel hermeneutik, som 

används för att beskriva den process som sker när forskare försöker skapa förståelse kring hur 

individen försöker skapa förståelse för sina upplevelser. Detta innebär att forskaren intar ett 

reflexivt förhållningssätt. Denna studie har försökt skapa förståelse kring hur informanterna i 

vuxen ålder har skapat förståelse kring deras upplevelser av barndomstraumat, och hur de 

beskriver att de har hanterat barndomstraumat under olika åldrar.    

  Denna studie hade ett idiografiskt perspektiv vilket innebär att fokus läggs på individen 
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som ett unikt fall (Howitt, 2016). Fortsättningsvis beskrivs en strävan att generera djupgående, 

detaljerade data kring den enskilda individens upplevelser, till skillnad från att skapa 

generaliseringar. På så sätt har denna studie strävat efter att få djupgående, detaljerade data 

genom det skrivna ordet. Fokus har lagts på den unika individen och hens enskilda upplevelser.  

 

          Urval av data  

Ett målinriktat urval gjordes i denna studie för att strategiskt nå informanter som kan bidra med 

relevanta data för studiens syfte. Målinriktat urval är en vanligt förekommande urvalsmetod 

inom kvalitativ forskning och kan bidra med ökad kunskap inom komplexa frågor (Bryman, 

2011). Syftet med denna studie var att beskriva individers olika upplevelser kring 

barndomstrauma och hur återhämtningsprocessen ter sig. Därför var det av intresse att komma 

i kontakt med individer över 18 år som upplevt barndomstrauma innan 18 års ålder orsakat av 

barnmisshandel såsom fysisk misshandel, psykisk misshandel, försummelse och/eller sexuella 

övergrepp. Ett mål var att rekrytera män till studien för att uppnå en bredd genom data. Med 

webbaserad enkät fanns även en ökad möjlighet för en bredare deltagargrupp geografiskt sett. 

Enkäten publicerades via sociala medier i fyra grupper relaterade till trauma. En av grupperna 

där enkäten publicerades var riktad till män, med cirka 70 medlemmar. Trots försök att rekrytera 

så många män så möjligt, valde endast en man att svara på enkäten. De resterande tre grupperna 

som enkäten publicerades i, inkluderade både män och kvinnor.   

  En idé var att individer som var med i dessa grupper relaterade till trauma kunde tänkas 

inneha en mer öppen inställning till att dela sina erfarenheter kring barndomstrauma och därmed 

en ökad villighet att delta i studien. Att deltagarna hade en öppen inställning till att skriftligen 

beskriva sina erfarenheter kring barndomstrauma ansågs extra viktigt för mer djupa och fylliga 

data, då öppna enkätfrågor användes. Kontakt togs med gruppadministratörer för godkännande 

av enkätens publicering. Lappar sattes även upp på olika ställen på ett campusområde, med 

information om studien och en länk till enkäten. Enkäten var öppen för deltagande under tre 

veckors tid. Rekryteringstexten (se bilaga 1) gav en kort presentation av uppsatsens författare 

och kontaktuppgifter stod med för deltagarnas eventuella frågor. Fortsatt beskrevs syftet med 

denna studie i rekryteringstexten, samt vilka kriterier som fanns för att delta. 

   Sammanlagt svarade 21 personer på enkäten, men ett bortfall förekom då informanten 

inte uppfyllde kriterierna för studien. I detta fall uppnåddes inte kriteriet att misshandel ska ha 

orsakats av en vuxen i barnets hemmiljö. Resterande 20 personer som deltog i studien var 19 

kvinnor och 1 man. Deltagarnas åldrar varierade mellan 22 och 56 år.   
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Tabell 1. Information om informanterna  

  
Kategorier                                           Antal  

  
Deltagare som svarat på alla frågor                                           15  

  

Kvinnor                                                19  

  

Män                                                 1  

  

Ålder                                             22–56  

  

Psykisk misshandel                                    20  

  

Försummelse                                      14  

  

Fysisk misshandel                                              9  

  

Sexuella övergrepp                                    8  

 

Utsatt för flera typer av misshandel                                             15 

  

  

Utsatt för samtliga typer av misshandel                                           5  

 

  

Utsatt för misshandel fler än en gång                                              20  

 

  

Utsatt för misshandel av fler än en person                                       15  

 

  

Utsatt för misshandel av förälder             19  

 

  

Utsatt för misshandel första gången innan 10 års ålder                19  

  
  

Tabell 1 ovan ger en översikt över informanternas bakgrundsinformation. Tabellen visar att 

psykisk misshandel var den mest förekommande typen av misshandel, men att de flesta 

informanter hade blivit utsatta för flera typer av misshandel. Tabellen visar även att den mest 

förekommande relationen till förövaren var förälder samt att en stor majoritet av informanterna 

blev utsatta för misshandel första gången innan 10 års ålder.   
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Insamlingsmetod  

Howitt (2016) beskriver att intervjuer oftast används som insamlingsmetod inom kvalitativ 

forskning. En annan insamlingsmetod valdes till denna studie i form av webbaserad enkät med 

öppna frågor. Detta på grund av de fördelar som insamlingsmetoden skulle kunna innebära, då 

exempelvis öppna enkätfrågor gav möjlighet att rekrytera deltagare från hela landet på ett mer 

lättillgängligt sätt, vilket kan vara en begränsning vid intervjuer. Detta ansågs speciellt vara en 

fördel i denna studie då tidsmässiga och ekonomiska resurser var begränsade. Även att 

deltagarna var geografiskt spridda inom Sverige ansågs som en fördel då en geografisk 

blandning kunde tänkas ge en mer nyanserad svarsbild. Eftersom studien behandlar känsliga 

ämnen kunde webbaserad enkät vara till fördel i rekryteringen av deltagare till studien, som 

annars inte muntligt och fysiskt vill ställa upp i en intervju och berätta om sina upplevelser kring 

barndomstrauma.      

   Öppna enkätsvar gav möjlighet för deltagarna att delge sina upplevelser skriftligt i egen 

takt, vilket är svårare i muntliga intervjuer. Deltagarna får då även möjlighet att vara helt 

anonyma då samtycke kan samlas in genom ställföreträdande signatur som bekräftar en 

överenskommelse att delta i studien (Denscombe, 2016). Med denna metod uteblev den 

eventuella risken att en intervjuares fysiska närvaro direkt eller indirekt kunde påverka 

deltagarnas svar. Dock kunde webbaserad enkät tänkas begränsa ett tillräckligt uttömmande 

svar från deltagarna, vilket kommer diskuteras i metoddiskussionen.   

Enkäten (se bilaga 2) skapades med hjälp av enkätverktyget “Survey & Report”. 

Enkäten utformades mestadels med öppna frågor men även med några stängda frågor i början 

av enkäten, som rör bakgrundsinformation om informanterna. Bakgrundsfrågorna fanns med 

för att få en helhetsbild över informanternas traumabakgrund och för att få en ökad förståelse 

över deras svar och på så sätt ge en mer rättvis tolkning. Sammanlagt utformades 34 frågor. I 

informationsbladet gavs exempel på vad de olika typerna av misshandel kunde innebära, för att 

informanterna skulle kunna se om det stämde någorlunda överens med vad de blivit utsatta för. 

Enkäten var delvis teoristyrd då några av frågorna utformades utifrån specifika teorier. 

Anledningen till detta var att nå en bredare förståelse för hur återhämtningsprocessen ter sig, 

genom att belysa olika teorier som kan kopplas till återhämtning. Efter bakgrundsfrågorna kom 

ett kort avsnitt med frågor som handlade om hur deltagarna upplevde att traumat påverkat deras 

skolgång, arbetsliv och relationer. Sedan kom ett längre avsnitt med frågor som handlade om 

familjerelationer, hantering och stöd. Dyregrov (2010) menar att huruvida en situation upplevs 

som traumatisk eller inte påverkas av bland annat barnets utvecklingsnivå och ålder. Av den 
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anledningen kan barn även tänkas hantera trauma på olika sätt i olika åldrar, vilket förklarar 

varför en åldersuppdelning gjordes i denna studie.   

Utformningen av frågorna som handlade om familjerelationer, hantering och stöd utgick 

ifrån teorin om kognitiva värderingar och coping (Lazarus & Folkman, 1987; Holt et al., 2015).  

Det sista avsnittet i enkäten rörde frågor om informanternas personliga egenskaper, 

traumarelaterade symtom, förlåtelse samt frågor om huruvida informanterna ser traumat som en 

del av dem själva och om de upplevde att traumat bidragit till att de utvecklats och/eller blivit 

starkare. Frågor som rörde personliga egenskaper grundade författarna i teorin om resiliens 

(Nelson, 2011; Holt et al., 2015). Vidare användes identitetsteori som grund för frågan om 

huruvida informanterna såg traumat som en del av dem själva (Giddens, 1999). Frågan om 

huruvida informanterna upplevde att de hade utvecklats och/eller blivit starkare efter traumat 

grundades i teorin om posttraumatisk tillväxt (PTG) (Nelson, 2011; Thomas & Hall, 2008).   

Bearbetning och analys av data  

Den analysmetod som valdes för studien var tematisk analys. Braun och Clarkes (2006) steg 

användes genom analysprocessen. Alla steg bör fullföljas för att analysen ska bli så tillförlitlig 

som möjligt. Dessa steg behöver dock inte följas in i minsta detalj, utan viktigt är att det ges 

utrymme för flexibilitet. Det första steget var att bekanta sig med det insamlade materialet 

genom att först läsa materialet översiktligt på var sitt håll och på så sätt skaffa sig en helhetsbild. 

Därefter lästes materialet mycket noggrant och alla tankar som uppkom under läsningen skrevs 

enskilt ner, vilket Howitt (2016) benämner som memo-skrivande. Efter memoskrivandet 

jämförde uppsatsens författare sina enskilda memos för att se om en någorlunda lik uppfattning 

fanns om data och på så sätt öka studiens trovärdighet. Under analysens gång lästes materialet 

upprepade gånger.    

I andra steget påbörjades en gemensam kodning med en semantisk ingång, som innebar 

att en öppen empirinära kodning av materialet gjordes (Braun & Clarke, 2006). Materialet 

kodades först mening för mening i varje fråga, sedan kodades hela svarsstycket under varje 

fråga. I det tredje steget jämfördes koderna sedan mellan informanterna, för att undersöka om 

det fanns tydliga mönster i informanternas svar. Efter att flera återkommande mönster 

upptäckts, identifierades tänkbara teman. Dessa teman växte successivt fram ur materialet. I 

steg fyra granskades identifierade teman för att kontrollera att de stämde överens med data. Steg 

fem innebar ytterligare granskning av de identifierade temana och överensstämmelse med data, 

för att upprätthålla en hög trovärdighet genom studiens gång. I detta steg identifierades även 

kärnan i de slutgiltiga temana, som innehöll en gemensam underliggande mening. Slutligen 
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namngavs varje tema och underkategorier identifierades. I det sista steget skrevs resultatet fram 

med ingående beskrivningar av varje tema och underkategori som sedan illustrerades med citat.  

  

Etiska överväganden  

Denna studie är relevant för samhälle och enskilda individer på så sätt att den kan bidra till ökad 

förståelse kring psykisk ohälsa och på sikt leda till förbättringar för patienter/klienter inom 

hälso- och sjukvård. Studien ämnar fördjupa och utveckla kunskap kring barndomstrauma och 

återhämtningsprocessen. Därigenom uppfyller denna studie forskningskravet (Denscombe, 

2016). Enligt individskyddskravet ska deltagarna inte utsättas för fysisk, psykisk eller personlig 

skada (Denscombe, 2016). Detta har i studien tagits hänsyn till genom att fokus till exempel 

inte läggs på traumat i sig, utan istället på återhämtningsprocessen och på så sätt undviker orsaka 

onödigt lidande för informanterna. Dock föreligger fortfarande en risk att informanterna 

upplever obehag på grund av ämnets känsliga karaktär. Av etiska skäl valdes att inte analysera 

vidare eventuella diagnoser som informanterna uppgett. Därför togs beslut att utesluta svar från 

fråga nr 32 som gällde enbart diagnoser kopplade till barndomstrauma. Det förekommer dock 

att informanterna i vissa övriga frågor benämner diagnoser som ändå har tagits med i några 

citat, eftersom det kan tänkas ge en mer rättvis bild av hur informanterna påverkats av traumat. 

Studien uppfyllde individskyddskravet som består av följande fyra principer (Denscombe, 

2016):  

   Informationskravet: I början av enkäten delgavs informanterna detaljerad information 

om studien och dess syfte samt etiska aspekter i ett informationsblad (se bilaga 3).  Information 

som kunde tänkas påverka informanternas vilja att delta i denna studie meddelades till dem 

genom detta informationsblad.       

  Samtyckeskravet: Informanternas deltagande i studien var frivilligt. Efter att information 

gjordes tillgänglig kunde informanterna godkänna sitt samtycke till deltagande i studien genom 

att markera en kryssruta. Informanterna informerades om att deras medverkan var frivillig och 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien, utan att ange någon anledning och 

utan några konsekvenser som följd. Uppsatsens författare uppgav mejladresser både i 

rekryteringstexten samt i informationsbladet i enkäten. På så sätt fanns möjlighet för 

informanterna att ångra sitt deltagande genom att kontakta uppsatsens författare. Informanterna 

gavs även möjlighet att frivilligt uppge sina egna mejladresser, och i dessa fall kunde 

informanternas enskilda enkätsvar identifieras genom deras mejladress. Ifall informanterna inte 
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uppgett sin mejladress fanns möjlighet att identifiera deras enskilda svar genom att de åter får 

fylla i den bakgrundsinformation som samtliga informanter fyllde i vid enkätens första del. På 

så sätt kunde vilken svarsdata som tillhörde den enskilda informanten identifieras och sedan 

raderas utifall att någon av informanterna önskade sig detta. 

  Konfidentialitetskravet: Stor vikt lades vid att informanternas identiteter inte avslöjades, 

i synnerhet då studien berörde känsliga ämnen. Informanterna skyddades av konfidentialitet 

genom att enkätsvar, kön, ålder och frivillig angiven mejladress förvarades oåtkomligt för 

obehöriga. Genom informationsbladet delgavs informanterna att de var anonyma i studien. 

Datainsamling via enkätform gav informanterna möjlighet att vara anonyma även för 

uppsatsens författare. Eftersom studien inte fann något sammanhängande svarsmönster kopplat 

till informanternas kön eller ålder vid tiden för studien, ansågs detta inte vara relevant att ta med 

i analysen. Därför valde uppsatsens författare att endast benämna det åldersspann som fanns 

bland informanterna samt hur många män och kvinnor som deltog. Dock går det inte att utesluta 

att ett sammanhängande svarsmönster, kopplat till kön, hade kunnat urskiljas ifall fler män 

deltagit i studien. De könsbundna pronomen i informanternas svar ändrades till könsneutralt 

pronomen.  

  Nyttjandekravet: Genom informationsbladet informerades informanterna om att deras 

svar endast kommer användas i forskningssyfte och att deras enkätsvar kommer att raderas efter 

avslutad studie. Efter studiens avslut har all insamlad data, som kan kopplas till studiens 

informanter, raderats.  
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                Resultat  

Sammanlagt har fyra teman identifierats: från inneslutet barn till utåtagerande tonåring, från 

utåtagerande tonåring till destruktiva relationer i vuxen ålder, från destruktiva relationer till 

reflekterande vuxen och att leva med traumats långsiktiga följder. Teman och underkategorier 

har illustrerats med citat. Studiens informanter har numrerats från 1–20 och citaten har 

presenterats med så lite informantspecifik information som möjligt.     

   

Från inneslutet barn till utåtagerande tonåring  

Ett genomgående mönster i hur informanterna beskriver hur de hanterade traumat under 

barndomsåren var att innesluta sig själv i åldern 6–13 till att bli utåtagerande i tonåren. Temat 

har tre underkategorier när vuxenvärlden sviker, när känslorna tar över och lidande skolgång.    

   

När vuxenvärlden sviker  

Beskrivningar som var återkommande bland informanterna var avsaknaden av en trygg vuxen 

i hemmiljön. Flera av informanterna sa sig ha berättat för en vuxen om misshandeln som de 

utsattes för, men ansåg inte att någon vuxen agerade eller trodde på dem. Informanterna 

beskriver att de därefter tappade förtroendet för vuxna och höll det inom sig själva i stället. Att 

dölja misshandeln för omgivningen, inte våga berätta eller inte vara medveten om att 

misshandeln var fel var också ett upprepande mönster som framkom ur svaren. Informant nr 3 

ger en beskrivning av hur det är att misstros av en förälder och ge upp tron på att andra bryr sig 

och vill hjälpa, detta ledde till att hen höll inne känslorna för sig själv i åldern 6–13 år:   

Jag berättade för min förälder om en händelse som hade skett samma kväll 

men hen var för full för att orka bry sig. Efter det lärde jag mig att det inte  

var någon idé att berätta om mina känslor så jag stängde dom inne och till slut 

började jag självskada för att få ut min ilska och ångest.  

Informant nr 3 beskriver, i citatet ovan, hur brist på stöd och hjälp med hantering från vuxen i 

hemmiljön, efter svåra händelser, genererade i självskadebeteende.  
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När känslorna tar över   

Ett tydligt mönster bland informanterna var att de upplevde svårigheter med att hantera sina 

känslor under barn- och tonåren. Flera uttryckte sina känslor genom att bli utåtagerande i 

tonåren, medan vissa fortsatte att vara inneslutna. Informant nr 7 ger en beskrivning av hur hen 

hanterade sina känslor kopplade till traumat i åldern 13–16 år:  

Jag vände mig inåt i total sorg eller exploderade utåt. Jag var aldrig fysisk 

men tårar och flygande saker var inte ovanligt.  

Återkommande beskrivningar av skuld och skamkänslor kunde identifieras i svaren speciellt 

under barn- och tonår 6–19 år. I följande citat beskriver informant nr 19 hur hen lade skulden 

på sig själv och kände en grundläggande känsla av att något var fel på hen som individ:       

Jag hade inga djupa relationer med andra vuxna. Tolkade allt som att det 

var mitt fel. Hade inga ord för känslor. Slöt mig i mig själv. Mycket ensam. 

Rädd att göra fel hemma. Grundmurade känslan av att jag var fel i mig 

själv.  

De flesta av informanterna beskriver att de hamnade i självdestruktiva beteenden under tonåren. 

Informant nr 18 ger exempel på självdestruktiva beteenden hen använde sig av i åldern 13–16 

år:  

Missbruk av droger, sex och dysfunktionella relationer.  

Självskadebeteenden.   

Självdestruktiva beteenden kan vara en konsekvens av bristande kunskap om att hantera sina 

känslor kopplade till traumat. Självskadebeteenden i tonåren beskrivs av flera informanter, 

även brist på stöd från omgivningen. Informant nr 3 beskriver hur hen först saknade stöd 

utifrån men sedan träffade en partner som var förstående och försökte stötta och lyssna. Detta 

ledde till att informanten slutade med självskadebeteende under en period i åldern 16–19 år:   

Inget direkt stöd utifrån. Träffade dock en kille som jag flyttade ihop med 

som förstod mig och lyssnade och försökte stötta mig - vilket gjorde att jag 

slutade självskada.  

Detta citat visar på hur stöd, i detta fall från partner, kan vara avgörande för individens psykiska 

mående och hantering av traumarelaterade känslor.   
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Lidande skolgång  

Informanterna beskriver att misshandeln i hemmiljön påverkade informanternas skolgång på ett 

negativt sätt. Flera av informanterna beskriver att de led av koncentrationssvårigheter, 

sömnsvårigheter och brist på ork orsakat av misshandeln i hemmiljön. En del av informanterna 

beskriver även att de led av oro, ångest och andra psykiska besvär orsakade av misshandeln, 

vilket ledde till att de hoppade av skolan. Informant nr 8 beskriver vilken påverkan den psykiska 

misshandeln hade på hens skolgång:  

               Den psykiska misshandeln fick mig att hoppa av skolan på 

gymnasiet.  

Informant nr 8 ger en förklaring till att skolavhoppet berodde på den psykiska misshandeln i 

hemmiljön. Dock beskrivs inte specifikt vilken mekanism orsakad av den psykiska misshandeln 

som ledde till att informant nr 8 hoppade av skolan. Informant nr 13 beskriver sig som ständigt 

orolig över vad förövaren gjorde och befann sig, vilket ledde till koncentrationssvårigheter:  

Jag har/hade alltid tankar på vad min förälder gör/gjorde och var hen 

är/var. Det gjorde att jag inte kunde koncentrera mig i skolan.  

Till skillnad från tidigare citat beskriver informant nr 13 den mekanism som ledde till 

koncentrationssvårigheter. Ett svar som skiljde sig och beskrivs av informant nr 6 var hur skolan 

blev en räddning och en trygg plats för att komma ifrån den destruktiva hemmiljön:  

För mig var skolan min räddning där jag la mitt fokus för att komma ifrån min 

alkoholiserade förälder som misshandlade min andra förälder.  

I citatet ovan ger informanten en annan bild av hur misshandel istället kan leda till att fokus 

läggs på skolan för att undvika att tänka på hemmiljön. De flesta informanter beskriver dock att 

misshandeln orsakade svårigheter med att fokusera på skolan. Varför informant nr 6 hanterade 

misshandeln på ett sätt som ledde till en fördel för hens skolgång, är av orsaker som inte är 

undersökta i denna studie. Detta tema belyser de svåra barn- och ungdomsåren som 

informanterna gick igenom. Temat illustrerar hur bristen på stöd från vuxna i omgivningen, 

lämnar informanterna ensamma med att hantera sina tankar och känslor kopplade till 

misshandeln. Informanternas beskrivningar visar på att svårigheter med att hantera de 

traumatiska följderna ledde till att de flesta av dem hamnade i ett självdestruktivitet beteende. 

Informanterna uttrycker att skolgången oftast blev lidande då misshandelns följder tog fokus 
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från skolan. I ett fall beskriver sig informanten ha hanterat misshandelns följder genom att lägga 

fokus på skolan för att på så sätt fly från den destruktiva hemmiljön.  

Från utåtagerande tonåring till destruktiva relationer i vuxen ålder  

Informanternas svar utmärkte även ett mönster av att från sena tonår eller som ung vuxen hamna 

i destruktiva relationer som pågick under en längre tid i deras vuxna liv. Temat har två 

underkategorier: att följa samma mönster och bristande självkänsla.  

  

Att följa samma mönster  

En konsekvens som de flesta informanter beskriver sig uppleva efter att ha blivit utsatta för 

misshandel och/eller bevittnat våld i barndomen, är att träffa en partner som behandlar en illa. 

Detta uttrycks av informant nr 6 då hen beskriver sig följa samma mönster som sin förälder som 

blev misshandlad:   

Jag följer min förälders fotspår i val av partner och låter mig förnedras och 

misshandlas. För mig har det blivit vanligt att stå åt sidan och göra som 

andra vill.  

En tänkbar orsak till att informanten har följt samma mönster som sin förälder i val av partner, 

är att den bevittnade misshandeln under barndomen gav upphov till normalisering av 

destruktiva beteendemönster. Detta har följt med informanten in i vuxenlivet och kan tänkas 

inge en känsla av falsk trygghet.   

Bristande självkänsla  

Bristande självkänsla orsakad av barndomstrauma är något som de flesta informanter 

uttrycker. Många informanter beskriver sig uppleva en känsla av att vara mindre värda och att 

det har påverkat deras relationer i vuxenlivet. Informant nr 1 beskriver en känsla av att inte 

vara värd att bli älskad samt en rädsla för att inte duga:  

Jag är rädd att inte duga. Att jag inte är värd kärlek och att ingen kan älska 

mig "på riktigt".  

Citatet kan tolkas som att hen upplever sig behöva ge något i utbyte eller prestera för att duga 

som person och för att kunna bli älskad villkorslöst. Följande citat av informant nr 13 beskriver 

på liknande sätt hur hen inte söker villkorslös närhet, utan upplever sig behöva ge något i utbyte 
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för att förtjäna närhet. Båda citaten går att koppla till varandra på så sätt att informanterna 

upplever sig inte förtjäna villkorslös kärlek och/eller närhet, vilket kan kopplas ihop med 

bristande självkänsla och brist på villkorslös kärlek i barndomen. Informant nr 13 beskriver 

även hur en bristande integritet, på grund av traumat, har lett till att hen utsatt sig för självskada 

i form av sex i utbyte mot närhet. Hen beskriver även en bristande förmåga att ta hand om sig 

själv och råkar därför illa ut:  

Jag råkar illa ut ofta, och inser att jag inte kan ta hand om mig själv. Ingen 

integritet. Känner mig alltid oskyddad, letar fysiska utvägar ur rum mm.  

Har varit tillsammans med direkt olämpliga partners, utsatt mig själv för 

självskada i form av sex, män fick göra vad de ville, bara jag fick ligga nära 

och bli hållen om efteråt.  

Temat belyser hur destruktiva relationer i vuxen ålder kan vara ogynnsamma i informanternas 

återhämtningsprocess efter barndomstrauma, då destruktiva relationer i vuxen ålder kan tänkas 

resultera i nya potentiella trauman. Att inte uppleva sig vara värd kärlek, belyses genom hur 

flera av informanterna tänker och tycker om sig själva och kan tänkas vara ett uttryck för 

bristande självkänsla. Den villkorade kärleken i vuxen ålder kan tänkas ha normaliserats, då 

stöd och kärlek överlag (även villkorad sådan) var bristande i barndomen.  

Från destruktiva relationer till reflekterande vuxen  

Efter en lång period av misshandel i barndomen och vuxenlivet beskriver de flesta av 

informanterna att de tagit sig ur destruktiva relationer och börjat reflektera över sina liv samt 

över hur traumat har påverkat dem. Temat har tre underkategorier: en tillvaro utan misshandel, 

en pågående återhämtningsprocess och att vända traumats konsekvenser till fördelar.   

En tillvaro utan misshandel   

Vid tiden för studien uppgav de flesta informanter att de lever i en tillvaro utan misshandel, 

med eller utan partner. Informant nr 9 beskriver hur hen lever ett lugnt liv med en jämställd 

partner, fri från misshandel:  

  

Gift för tredje gången men en jämställd partner. Tre barn och fyra 

barnbarn. Inga övergrepp. Ett lugnt och harmoniskt liv.    
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Flera av informanterna uttrycker att det var viktigt att kunna ge sina egna barn mycket kärlek 

och stöd, en uppväxt som de själva aldrig fick. Informant nr 7 uttrycker vikten av att skapa 

starka relationer med sina barn och uttrycker en positiv framtidstro:  

Jag har fått inse att jag får skapa min egen familj och bygga det mina barn 

och jag behöver på egen hand. Och tillsammans med min särbo så tycker 

jag (vi) att vi ändå lyckas rätt bra.  Det finns kärlek i överflöd och  

relationen med barnen är bra. De vet att de alltid är älskade av sin förälder 

och bonusförälder. Och att vi älskar alla i vår familj lika mycket! Jag tror 

på framtiden och ett starkare band mellan mina barn och mig själv (och  

särbo) än vad jag själv aldrig fick/fått i min egen familj under min uppväxt. 

  

En pågående återhämtningsprocess  

Ett genomgående mönster i informanternas svar var att försöka skapa en förståelse kring varför 

de utsattes för misshandel i barndomen. Informant nr 18 beskriver sin strävan efter förståelse, 

som bidragit till att hen kunnat omvärdera synen på förövaren, misshandeln och sig själv och 

på så sätt vända skamkänslor bort från sig själv:  

Jag läser på om vad min förövare lider av för att lättare förstå att 

misshandeln och allt hen utsatte mig för inte handlade om mig. Min 

personlighet är att jag alltid vill ha svar. Och det har hjälpt mig att vända 

skammen från mig själv.  

Genom att söka kunskap för att försöka förstå förövarens bakgrund och vad som kan ha lett till 

att hen blev en förövare, skapade informanten en förståelse kring varför misshandeln skedde 

där fokus inte låg på offret utan förövaren. En stor variation bland svaren återfinns i synen på 

förlåtelse av misshandel i barndomen. Informanterna beskriver också olika tolkningar kring vad 

förlåtelse innebär som framkommer i svaren. Vissa beskriver att de har en förlåtande inställning, 

andra kan inte förlåta men kan känna en acceptans och förståelse kring varför misshandeln 

skedde. Några av informanterna ifrågasätter varför frågan om förlåtelse fanns med och menar 

att det inte finns någon anledning till att förlåta en sådan ondskefull handling. Informant nr 18 

ger sin syn på förlåtelse:   
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Jag har förlåtit min förälder i det perspektivet att jag har släppt min ilska 

och förstått att detta handlar om en extremt sjuk individ. Det är en tragisk  

situation och jag lider med det barnet hen en gång var som fick stå ut med 

saker som gjorde att hen utvecklade sin störning. Det innebär inte att jag 

förlåter hens handlingar eller accepterar och godtar hens beteende. Jag  

förlåter för att kunna släppa bandet och för att det är en sorg att hen inte 

kunnat bli en älskande förälder till ett barn som aldrig behövde stå ut med 

sådana trauman.  

Informant nr 20 ger delvis en annan syn på förlåtelse:  

 Kan inte förlåta och tänker inte göra det, ett barn ber inte om att bli fött.  

Jag bad aldrig om att få liv.  

Flera av informanterna skriver att de har kommit till insikt om hur traumat har påverkat dem. 

Ett sätt att hantera minnen, tankar och känslor kopplade till traumat var genom meditation, 

reflektion och att jobba med sig själv på egen hand eller med professionell hjälp. Informant nr 

1 beskriver hur hen kom till insikt om traumats påverkan och att hen efter det började jobba 

med sig själv:   

Börjar inse att jag har svåra skador pga alla de trauman jag genomlevt.  

Jag mediterar, jobbar med mina reaktioner pga omgivningen, inser att de 

är pga min uppväxt. Vill bli hel och normalt fungerande.  

  

Citatet belyser hur svårt det kan vara att inse vilka följder traumat har fått och hur det påverkar 

informantens liv på många områden. Informanten beskriver även att hen aktivt arbetar för att 

bearbeta de skador traumat orsakat och uttrycker en strävan efter återhämtning.   

    

Att vända traumats konsekvenser till fördelar  

Flera av informanterna ger beskrivningar av att ha vänt traumats konsekvenser till fördelar 

genom att använda sina erfarenheter i exempelvis arbetslivet. Informant nr 6 beskriver hur hen 

använt sina erfarenheter i sitt arbetsliv:   
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Att få börja skolan och träffa andra vuxna gjorde att jag tidigt ville själv bli 

lärare sedan för att vara en trygg person för andra barn. Jag kan som 

lärare idag se barn som behöver hjälp fortare.  

Då informanten själv varit utsatt för misshandel i barndomen tycker sig hen ha utvecklat en 

förmåga att fortare uppmärksamma ett barns behov av hjälp. Avsaknaden av en trygg hemmiljö 

och upplevelsen av skolmiljön som trygg, inspirerade informanten att själv vilja vara den trygga 

punkten för barn. Eftersom skolan var kopplad till trygghet i informantens barndom kan den 

tänkas vara det även i vuxen ålder, och därför ville hen arbeta inom skolan. Några av 

informanterna uttrycker att de utvecklats och/eller blivit starkare som personer efter traumat 

som har varit givande både för dem själva och för andra i deras omgivning. Informant nr 15 

beskriver hur traumat bidragit till ett driv att vända de traumatiska konsekvenserna till något 

betydelsefullt för hen och för andra:  

Har gjort mig driven. Har nätverk på sociala medier som stöd o info om 

främst psykisk misshandel. Engagerad politiskt. Det helvetet jag upplevt har 

jag efter många års utmattning ändå kunna vända till något som ger mig 

något. Och andra.  

Flera av informanterna beskriver personliga egenskaper som de anser vara till fördel i hantering 

av svåra, traumatiska händelser i livet. De mest återkommande egenskaperna som 

informanterna beskriver är kunskapssökande, glädjesökande, optimistisk syn på framtiden samt 

en envishet att aldrig ge upp. Informant nr 1 beskriver egenskaper som positivitet, envishet samt 

glädjesökande, vilka hen upplever har hjälpt i hanteringen av traumat:   

Min positivitet och förmåga att aldrig ge upp. Jag söker hela tiden glädje i 

tillvaron, en mening med livet.  

Informant nr 20 beskriver sig som stark med egenskaper som reflekterande, kämpande och 

strävande efter ett vanligt liv. Detta tycker hen har bidragit till att lyckas hålla sig ifrån 

destruktiva miljöer och funnit ork att hitta rätt hjälp åt sig själv:  

Jag är en stark person trots mina motgångar, jag har möjlighet att 

reflektera över det som hänt och erkänna vad jag varit med om. Min styrka 

har också hjälpt mig få rätt vård, inte hamna i ett missbruk eller 

kriminalitet. Inte försökt ta livet av mig, jag har kämpat för att jag ska få 

rätt hjälp och ska kunna leva normalt.  
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Några informanter beskriver personliga egenskaper som de upplever kan ha förhindrat 

hanteringen av traumat. Det kunde exempelvis handla om en svårighet att prata om misshandeln 

och sitt mående. Att redan i barndomen få prata om traumat kunde, enligt informanterna, ha 

bidragit till en bättre hantering av deras traumatiska upplevelser. Att fokusera på annat som 

upptog tankarna kunde också tänkas ha lett till undvikande av traumahantering. Informant nr 

12 beskriver hur hens fokus på att vara aktiv och prestera bidrog till undvikande av känslor och 

tankar:  

Jag har kunnat dölja hur jag egentligen har det för psykologer. Mitt driv 

gör och prestation gör också att jag inte tar itu med det utan trycker 

tillbaka känslorna och tankarna kring de.  

Att en inre styrka att alltid fortsätta kämpa kan växa fram ur traumatiska upplevelser i 

barndomen, beskriver informant nr 6 i följande citat:   

Barndomstraumat gav mig en inre styrka att jag måste kämpa oavsett om 

jag får hjälp eller inte.  

Då informanten upplevt en lång period av brist på stöd i barndomen kan det ha lett till att 

hen har låga förväntningar på stöd och hjälp även i vuxen ålder. Den inre styrkan som 

informanten beskriver kan grundas i att hen överlevt barndomen utan hjälp. Hen har därför 

lärt sig att aldrig ge upp vid motgångar i vuxen ålder, med eller utan hjälp av andra. Att 

landa i detta resonemang är inte en självklarhet. Några informanter upplever att 

barndomstraumat inte har lett till någon inre styrka och en del informanter landade i att 

sluta kämpa på grund av brist på stöd och hjälp även i vuxen ålder.  

  Temat illustrerar hur frigörelse från destruktiva relationer kan vara en förutsättning 

för att en återhämtningsprocess från barndomstraumat ska kunna ske. Informanterna 

beskriver att de börjat reflektera mer över barndomstraumat och dess följder efter att de 

tagit sig ur destruktiva relationer. I vissa fall ansåg informanterna att reflektion över 

barndomstraumat lett till att de kunde börja använda sina erfarenheter från traumat på ett 

konstruktivt sätt. Informanter som försökte skapa en förståelse kring misshandeln i 

barndomen, som till exempel förövarens bakgrund samt vad som gjort hen till förövare, 

beskriver sig även ha reflekterat över förlåtelse och vad det hade för betydelse för dem 

själva och deras återhämtningsprocess.   
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Att leva med traumats långsiktiga följder  

Många av informanterna säger sig ha lyckats skapa ett fungerande liv efter traumat men de flesta 

uppger att de fortfarande lever med dess långsiktiga följder i form av psykiska och fysiska 

besvär. Temat har två underkategorier: hinder i det sociala livet och traumarelaterade symtom.  

 

Hinder i det sociala livet                                                                                            

Trots att de flesta informanterna beskriver sunda relationer under tiden för studien, så beskriver 

flera informanter hur traumats följder fortfarande begränsar dem i det sociala livet. En 

återkommande skildring som informanterna gav var närhet- och tillitsproblem som följde dem 

genom livet. I följande citat berättar informant nr 3 om hens upplevelser av konflikträdsla, men 

även svårigheter med tillit och närhet:  

Ja det har definitivt påverkat mina relationer till folk. Jag säger aldrig ifrån 

om jag tycker något är fel - för att jag är rädd för konfrontationer och att 

göra bort mig. Jag har svårt med tillit. Svårt med närhet.  

En tolkning kan vara att informanten har en annan bild av vad en konflikt innebär och hur den 

löses, som kan baseras på upplevelser från barndomen. En tänkbar orsak är att informanten 

upplever att konflikter löses på ett destruktivt sätt genom exempelvis fysiskt våld, och har därför 

utvecklat en konflikträdsla. Viktigt att betona är att konflikträdsla kan finnas även utan trauma 

i barndomen. En annan tolkning är att informantens konflikträdsla kan leda till svårigheter att 

skapa en närhet till andra människor, då konflikter ofta är en del av relationer. Att lösa konflikter 

på ett konstruktivt sätt skulle kunna leda till nya lärdomar och ökad förståelse för den andre 

parten och sig själv. På så sätt kan individerna tänkas komma närmare varandra. Informanten 

upplever dock tillitsproblem vilket kan göra det svårt att komma nära andra även om hen 

kommer över sin konflikträdsla. Det kan därför vidare tolkas att både konflikträdsla och 

tillitsproblem hindrar skapandet av närhet.   

Traumarelaterade symtom  

De flesta av informanterna uppger sig lida av traumarelaterade symtom såsom påträngande 

minnen, ångest och fysisk smärta. Informant nr 4 beskriver symtom som hen upplever kopplade 

till sitt trauma:  
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Ja, jag upplever ptsd-symptom. Har ångest, överspändhet, smärta i kroppen, 

mardrömmar, har svårt med tillit, brottas med hopplöshetskänslor.  

Informant nr 18 beskriver hur traumats konsekvenser har påverkat hens sociala liv samt 

förmågan att behålla ett jobb:  

Jag är kronisk utmattad, deprimerad och lider av komplex ptsd. Det 

påverkar alla i min omgivning och även min förmåga att behålla ett jobb.   

Temat visar på att följderna efter barndomstrauman upplevs finnas kvar och påverkar men också 

uttrycker sig på olika sätt. Många av informanterna beskrev att de upplevde svårigheter i 

arbetsliv och relationer som en följd av barndomstraumat. Temat visar även på informanternas 

beskrivning av traumarelaterade symtom samt svårigheter med att skapa närhet och tillit. Flera 

av informanterna beskrev också en rädsla för konflikter. Vidare görs en tolkning att både 

tillitsproblem och konflikträdsla kan utgöra hinder för skapande av närhet. Flera av 

informanterna beskriver en positiv syn på sig själva, livet och framtiden samtidigt som i stort 

sett alla informanter även beskriver negativa följder som finns kvar och ett fortsatt behov av 

bearbetning efter traumat, kanske genom hela livet. Att de informanter som uttrycker livslånga 

besvär efter traumat och samtidigt beskriver sig själva som positiva, reflekterande personer som 

har omvärderat traumat och även lyckats vända en del av traumats konsekvenser till sin fördel, 

visar på en slags inre kamp hos dem. Dessa informanter uttrycker även personliga egenskaper 

som de anser har hjälpt dem att överleva och uthärda misshandeln i barndomen, och som 

bidragit till en mer konstruktiv hantering av barndomstraumat i vuxen ålder.  
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             Diskussion  

Resultatdiskussion  

I denna studie fanns ett tydligt mönster bland informanterna i hur de beskriver sig ha hanterat 

barndomstraumat i olika åldrar. De flesta informanter beskriver att de under barn- och tonår 

upplevde svårigheter med att finna effektiva copingstrategier. Informanterna uppgav även att 

de upplevde misshandeln som stressfylld vilket var en primär värdering, det vill säga en 

bedömning av en upplevd situation (Lazarus & Folkman, 1987). I den sekundära värderingen, 

som innebär en bedömning av huruvida individen upplever sig kunna hantera en stressfylld 

situation (Lazarus & Folkman, 1987), ger informanterna en beskrivning av att de upplevde en 

brist på resurser att hantera den stressfyllda situationen. Detta leder, enligt Lazarus och Folkman 

(1987), till att personen inte upplever sig ha kontroll över situationen. Informanterna beskriver 

att de istället trängde bort känslor, tankar och minnen för att skydda sig mot psykisk smärta, 

vilket kan förklaras som en försvarsmekanism. Destruktiva beteenden som självskadebeteende, 

droger, sex och dysfunktionella relationer kan tänkas vara en produkt av en bristande förmåga 

att hantera tankar, känslor och minnen kopplade till traumat. Att informanterna upplevde att 

skolgången påverkades negativt kan tänkas vara en konsekvens av bristande stöd från 

omgivningen att hjälpa barnet i hanteringen av traumat.   

En del av informanterna uppger att de utsatte sig för självdestruktivt beteende genom 

destruktiva relationer, vilket de uttrycker sig omedvetet eller medvetet ha hamnat i. En tänkbar 

orsak till detta kan vara att informanterna känner igen sig i dysfunktionella, vanemässiga 

relationsmönster från barndomen.  

Först i vuxen ålder, efter informanterna tagit sig ur destruktiva relationer, kunde 

tendenser urskiljas till en påbörjad återhämtningsprocess i informanternas beskrivningar. 

Dyregrov (2010) beskriver att återhämtning kan innebära att individen behärskar känslor som 

traumat ger upphov till. För att återhämtning ska kunna uppnås krävs att individen har påbörjat 

en bearbetning av den traumatiska händelsen. Att befinna sig i en destruktiv relation kan därför 

tänkas försvåra för individer att påbörja en återhämtningsprocess, då de blir utsatta för nya 

potentiella trauman som kan ge upphov till nya svåra känslor. Detta kan vara en tänkbar orsak 

till att det inte gick att antyda en återhämtningsprocess förrän informanterna tagit sig ur 

destruktiva relationer.  

Olika faktorer kunde identifieras som var av vikt för informanternas 

återhämtningsprocess. Gemensamt för alla informanter, var det första steget mot återhämtning 
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att ta sig ur destruktiva relationer och finna en tillvaro utan misshandel. Därefter skilde det sig 

i hur informanterna strävade efter återhämtning genom att exempelvis söka kunskap, skapa 

förståelse om förövaren och misshandeln, söka professionell hjälp, jobba med sig själv, 

meditation och reflektion.   

I studien fann vi tendenser till resiliens, som Nelson (2011) benämner som förmågan att 

hantera motgångar och stress. Holt et al. (2015) beskriver att resilienta personer ofta har en 

optimistisk syn på framtiden och en tilltro till sin förmåga att hantera särskilda situationer. Detta 

kan kopplas till flera av informanternas svar som beskrev en optimistisk syn på framtiden samt 

en envishet att aldrig ge upp till, vilket exempelvis beskrivs i ett citat av informant nr 1. 

Informant nr 20 ger en annan beskrivning av hur hens envishet och styrka har bidragit till att 

hen håller sig borta från situationer som kan vara destruktiva och har istället fokuserat på att få 

rätt vård, vilket kan vara betydande för återhämtningen. Andra egenskaper som informanterna 

beskriver kunna vara av vikt för återhämtningsprocessen är exempelvis kunskapssökande och 

glädjesökande. Varför vissa informanter finner ork att fortsätta kämpa för ett bättre 

välbefinnande kan tänkas förklaras av resilienta egenskaper som individen innehar. Dock 

beskriver Holt et al. (2015) att barn som besitter egenskaper som kan kopplas till resiliens, 

behöver stöd från minst en vuxen för att hantera motgångar. Ifall informanterna hade haft stöd 

från en vuxen under barndomen kan det tänkas att de barn med resilienta egenskaper, hade 

kunnat hantera barndomtraumat på ett mer funktionellt sätt, och att återhämtningsprocessen 

hade kunnat påbörjats tidigare.   

De flesta informanter beskriver sig lida av traumarelaterade symtom. Trots det kunde 

studien ändå visa på att några av informanternas beskrivningar gav tendenser till PTG, som 

Nelson (2011) beskriver som positiv tillväxt efter trauma. Till exempel beskriver informant nr 

6 att hen fått en inre styrka efter barndomstraumat. Dock saknades tillräckligt med information 

från informanternas svar för att kunna uttala sig säkert om ifall det rörde sig om PTG i denna 

studie. Exempelvis gav inte enkätsvaren någon information om ifall det hade skett en 

djupgående förändring i personligheten som lett till en positiv tillväxt hos informanterna.   

Ett intresse fanns av att undersöka hur informanterna såg på förlåtelse kopplat till 

barndomstrauma. Informanterna svarade utifrån sin egen tolkning av vad begreppet förlåtelse 

innebar. Tidigare beskrev författarna, utifrån Lopez et al.:s (2015) definition av förlåtelse, som 

en process där individen strävar efter att frige sig från negativa tankar och känslor såsom ilska, 

smärta och rädsla som i detta fall är kopplade till förövaren. Förlåtelse utifrån denna definition 

beskrivs även av informant nr 18 som säger sig förlåtit sin förövare i det perspektivet att hen 

släppt sin ilska gentemot denne. Inom förlåtelseprocessen, enligt Lopez et al. (2015), försöker 
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individen skapa förståelse kring varför just denne drabbades av händelsen och söka efter mening 

kring det trauma hen upplevt. Detta hjälper individen att återta en slags kontroll över sitt liv. 

Informant nr 18 beskriver sig på liknande sätt ha skapat förståelse kring förövarens bakgrund 

och varför hen blev en förövare. Detta kan tänkas hjälpa den drabbade att placera orsaken till 

misshandeln samt negativa känslor efter traumat hos förövaren, istället för hos sig själv, och 

skapa en sammanhängande bild och mening kring varför informanten blev drabbad.   

Att omvandla traumat till en sammanhängande berättelse som blir en del av individens 

livshistoria är viktigt för återhämtningen (Dyregrov, 2010). På så sätt kan förlåtelse enligt Lopez 

et al.:s (2015) definition tänkas ha en gynnsam påverkan på återhämtningsprocessen, genom att 

individen då ämnar släppa negativa tankar och känslor kopplade till förövaren.   

  I studien fanns ingen tydlig koppling mellan identitet och barndomstrauma.   

 

Metoddiskussion  

 En strävan som fanns i denna studie var att genom enkät istället för intervju, få en bred 

spridning mellan könen för en så heterogen deltagargrupp som möjligt, vilket inte uppnåddes. 

Trots att enkäten publicerades i en grupp med enbart män, valde endast en man att delta. En 

förklaring till detta kunde inte finnas i denna studie, utan vidare forskning behövs kring varför 

det kan tänkas vara svårare att rekrytera män jämfört med kvinnor i studier kring 

barndomstrauma.   

I denna studie har ett annorlunda undersökningsinstrument (enkät) använts, då intervjuer 

är vanligast som insamlingsmetod i kvalitativa studier. Å ena sidan är det möjligt att ett annat 

resultat hade kunnat framkomma i en intervjustudie. Å andra sidan kan enkät tänkas ge en större 

möjlighet, jämfört med intervjuer, att rekrytera deltagare som kanske aldrig annars hade ställt 

upp i en fysisk intervjusituation. Detta för att flera potentiella deltagare kan nås ut geografiskt 

sett och dessutom kan enkätform ge deltagarna möjlighet att vara anonyma, även för uppsatsens 

författare. Att använda webbenkät kan underlätta att rekrytera deltagare via sociala medier. 

Denna metod kan vara till användning för rekrytering av deltagare som av olika anledningar 

inte kan eller vill vara med i intervjusammanhang.  

Att undersöka hur individer i vuxen ålder ser på hur de har hanterat trauma under 

barndomen innebär att de svar som framkommer i resultatet baseras på den bild som 

informanterna i vuxen ålder har återberättat. Det är alltså informanternas vuxna bild av vad de 

upplevde som barn och hur de hanterade traumat under barndomsåren som vi får fram i denna 



27  

  

studie. Det går därför inte att utesluta att en annan berättelse hade framkommit ifall de istället 

hade fått svara på frågorna som barn.   

I denna studie kan analytiska generaliseringar till andra människors upplevelser kring 

barndomstrauma göras med försiktighet. Detta då informanternas svar ligger i linje med tidigare 

forskning samt att informanternas svar ligger i linje med de andra informanternas svar i denna 

studie. Dock har många av de nyanser som går att se när människor uttrycker sig i en 

intervjusituation, inte kunnat fångas genom den insamlingsmetod som studien har använt. Detta 

betyder att studien kan visa på en del av informanternas upplevelse av återhämtningsprocessen 

efter barndomstrauma, men kan inte ge en hel bild av den komplexitet som upplevelsen mest 

troligt innefattar för de flesta individer.  

Ett problem som upplevdes i denna studie var att vi inte lyckades få in så många 

djupgående svar från informanterna. Flera informanter svarade mycket kortfattat och hoppade 

över en del svar samt svarade ibland inte på hela frågan. Med färre och ännu tydligare 

enkätfrågor hade detta möjligtvis kunnat undvikas. Ett annat alternativ hade varit att genomföra 

semistrukturerade intervjuer där vi hade kunnat ställa följdfrågor för att få mer djupgående svar. 

Några informanter missuppfattade enstaka frågor vilket hade kunnat undvikas i en intervju, då 

vi direkt hade kunnat ge en förklaring om informanterna inte förstod någon fråga.   Exempelvis 

i frågan kring informanternas syn på förlåtelse efter barndomstrauma, framkom i deras svar att 

begreppet förlåtelse definierades olika av informanterna. Å ena sidan hade vi i en intervju 

kunnat ställa följdfrågor kring informantens specifika definition. Å andra sidan hade Lopez et 

al.:s (2015) definition av förlåtelse som vi använde i studien, kunnat beskrivas i enkäten så att 

deltagarna hade kunnat utgå ifrån samma definition. I tolkningen av informanternas svar har vi 

använt deras egna definition eller syn på vad förlåtelse innebär. I vissa fall har dock 

informanternas definition av förlåtelse stämt överens med den definition som Lopez et al. 

(2015) ger och i dessa fall har informantens svar kopplats till den definitionen och beskrivits i 

resultatdiskussionen.  

När en forskare träffar deltagaren så har hen också kontroll över etik medan forskning 

på distans, som denna studie innebar, släpper till viss del på den kontrollen. Eftersom deltagande 

i studien skedde på distans har vi inte kunnat kontrollera huruvida informanterna svarat på 

enkätfrågorna på en och samma gång eller utdraget över flera dagar, och ifall de har svarat på 

enkäten i diskussion med andra. En kritik kring huruvida forskningskravet uppnåddes var att vi 

inte kunde kontrollera ifall informanterna har svarat på enkäten ensamma, vilket innebar en risk 

att de har svarat i påverkan av andra. Detta kan leda till mindre genuina svar som kan innebära 



28  

  

att data inte bidrar med relevant kunskap för samhället om forskningsområdet, vilket kan leda 

till att forskningskravet inte uppnås.  

Ett bortfall gjordes i denna studie då personen inte föll inom ramarna för studiens 

kriterier. Detta hade kunnat undvikas genom att tydligt definiera vad som menas med 

“hemmiljö”.  

  

                      

             Slutsatser  

  

Syftet med studien var att beskriva individers olika upplevelser kring barndomstrauma och hur 

återhämtningsprocessen ter sig, vilket undersöktes via en webbaserad enkät. Studiens 

frågeställningar var: Hur beskriver vuxna individer att de hanterat barndomstrauma i olika 

åldrar? Hur beskriver vuxna individer återhämtningsprocessen efter barndomstrauma?   

En slutsats som kan dras är att studiens informanter hade liknande upplevelser kring 

barndomstrauma och beskriver också liknande hantering. I informanternas beskrivningar kunde 

en skillnad urskiljas i hur de hanterade traumat under tidig barndom och under tonåren. Flera 

av informanterna beskriver att de under tidig barndom berättade för en vuxen om det som de 

blivit utsatta för utan att få gehör. Informanterna uppgav att detta ledde till att de tappade 

förtroendet för vuxna och blev inneslutna. Under tonåren säger sig istället flera av informanterna 

ha blivit utåtagerande och använde sig då ofta av olika självskadebeteenden. De flesta av 

informanterna uppgav brist på stöd under barn- och tonår, vilket kan tänkas ha lett till bristande 

resurser för att kunna hantera traumat. Enligt Lazarus och Folkman (1987) blir situationen då 

istället stressfylld och svårhanterlig. Detta kan tänkas vara anledningen till att informanterna 

upplevde svårigheter med att hantera traumat på ett konstruktivt sätt under barndomen. Att inte 

kunna hantera barndomstraumat kan vara en av anledningarna till att informanterna hamnade i 

ett mönster av självdestruktivitet. Det självdestruktiva beteendet och det dysfunktionella 

relationsmönster som fanns från barndomen, kan ha varit bidragande orsaker till att de flesta av 

informanterna hamnade i destruktiva relationer i vuxen ålder. En annan slutsats som kan dras 

är att informanterna beskriver tendenser till en återhämtningsprocess först efter att de tagit sig 

ur destruktiva relationer. Att utsättas för ett nytt potentiellt trauma kan således tänkas hämma 

återhämtningen från ett tidigare trauma.   

Återhämtningsprocessen såg olika ut för informanterna och de beskrev att traumat följer 

med hela livet, då de i vuxen ålder beskriver att de lider av traumarelaterade symtom. Trots 

detta gick det att se att informanterna påbörjat en återhämtningsprocess, och en antydan till PTG 
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gick att urskilja. Att sträva efter ett mer hälsosamt liv, att få rätt stöd och att reflektera över 

traumat beskrevs som betydande steg i återhämtningsprocessen.   

Efter att informanterna kommit en bit i deras återhämtningsprocess fick de ökad känsla 

av kontroll och förståelse för sina egna känslor och handlingar, vilket Stige et al. (2013) även 

fann i sin studie. Informanterna uttryckte även att deras personliga egenskaper hade en stor roll 

i deras återhämtning, vilket kan kopplas till Nelsons (2011) beskrivning av resiliens, som 

innebär en ökad förmåga hos individen att hantera motgångar och stress.   

 

              Framtida forskning  

Framtida forskning behöver hitta nya metoder för att rekrytera fler män i studier kring 

barndomstrauma och återhämtning, då denna studies ansats med webbaserad enkät inte var 

tillräckligt för att uppnå detta. Att det gick att urskilja tendenser till PTG parallellt med 

traumarelaterade symtom är av intresse för framtida studier. Vilken betydelse som förlåtelse 

har för återhämtningsprocessen kan även vara av intresse för vidare studier. Slutsatsen om hur 

webbaserad enkät har fungerat för att undersöka upplevelser kring barndomstrauma och 

återhämtning, är att den inte fångar det djup som önskades i svaren, vilket å ena sidan en 

intervjustudie lättare hade kunnat få. Å andra sidan bidrog studiens insamlingsmetod till fler 

deltagare, vilket kan tänkas vara svårare för en intervjustudie att behärska. Således fick studien 

en bredd i svarsdata, på bekostnad av djupa och komplexa svar från informanterna.   
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Bilaga 1  

REKRYTERINGSTEXT  

  

Hej!  

Vi är två studenter som studerar till beteendevetare vid Linköpings Universitet och skriver just 

nu vår kandidatuppsats i psykologi. Vi vill undersöka samt skapa en förståelse för individers 

olika upplevelser kring trauma orsakat av misshandel i barndomen och hur 

återhämtningsprocessen ser ut.  

  

Vi söker dig som är minst 18 år och har upplevt trauma orsakat av misshandel av någon vuxen 

i din hemmiljö innan 18 års ålder. Om du har varit med om detta, skulle vi uppskatta om du tog 

dig tid till att svara på vår enkät.  

  

Kontakta oss gärna vid frågor eller för ytterligare information om studien.  

  

Beatrice Gustavsson        Frida Carlsson Lindberg  

Mejladress:                      Mejladress:   
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Bilaga 2  

ENKÄTFRÅGOR  

  

Jag samtycker till att mina svar får användas i denna studie   

  

1. Kön    

Kvinna    Man     Annat             

     

2. Ålder                        

3. Vilken typ av misshandel har orsakat ditt trauma?       

     

   Fysisk misshandel (t.ex. kvävning, slag, sparkar, brännskador)                 

               Psykisk misshandel (t.ex. kränkningar, nedvärderande ord, tvingas  

               bevittna våld mot närstående)  

                Sexuella övergrepp (t. ex. våldtäkt, sexuella ofredanden, blottning)  

  

                Försummelse (t. ex. otillräckligt med mat, sjukvård, kläder, utbildning och kärlek)  

  

4. Hur gammal var du när misshandeln inträffade första gången?   

      

5. Har du blivit utsatt för misshandel mer än en gång?      

    

  
Ja     

   Nej     

   Vet ej     
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6. Om du har blivit utsatt för misshandel mer än en gång, vid vilka åldrar inträffade det?   

 

7. Har du blivit utsatt för misshandel av fler än en person?  

  
Ja    

   Nej    

 

 

8. Vilken relation har/hade du till förövaren/förövarna?  

  
 Förälder    

 

  
Vårdnadshavare (annan än förälder)

   

  

   
Syskon till förälder eller 

vårdnadshavare    

  

   Mor/farförälder    
 

   Annan närstående vuxen   
 

 

9. Upplever du att traumat har påverkat din skolgång, i så fall på vilket/vilka sätt? Om du 

kan, ge gärna exempel på t.ex. en händelse.  

10. Upplever du att traumat har påverkat ditt arbetsliv, i så fall på vilket/vilka sätt? Om du 

kan, ge gärna exempel på t.ex. en händelse.  

11. Upplever du traumat påverkat ditt val av arbete/eftergymnasial utbildning, i så fall på 

vilket/vilka sätt? Om du kan, ge gärna exempel på t.ex. en händelse.  

    Vet ej  
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12. Upplever du att traumat har påverkat/påverkar dina relationer i vuxen ålder, i så fall på 

vilket/vilka sätt? Om du kan, ge gärna exempel på t.ex. en händelse.  

13. Beskriv dina familjerelationer i åldern 6-13 år.  

14. Om du upplevt trauma innan eller i åldern 6-13 år, hur hanterade du de känslor, tankar 

och minnen som uppstod kopplade till traumat? Om du kan, ge beskrivningar och/eller 

exempel.  

15. Hur såg stödet från omgivning ut efter/under traumat i åldern 6-13 år? Exempelvis från 

andra vuxna utanför hemmet, skola, vänner, föreningar, annat.  

16. Beskriv dina familjerelationer i åldern 13-16 år.  

17. Om du upplevt trauma innan eller i åldern 13-16 år, hur hanterade du de känslor, tankar 

och minnen som uppstod kopplade till traumat. Om du kan, ge beskrivningar och/eller 

exempel.  

18. Hur såg stödet från omgivning ut efter/under traumat i åldern 13-16 år? Exempelvis från 

andra vuxna utanför hemmet, skola, vänner, föreningar, annat.  

19. Beskriv dina familjerelationer i åldern 16-19 år.  

20. Hur hanterade/hanterar du de känslor, tankar och minnen som uppstod/uppstår kopplade 

till traumat i åldern 16-19 år? Om du kan, ge beskrivningar och/eller exempel.  

21. Hur såg/ser stödet från omgivning ut efter/under traumat i åldern 16-19 år? Exempelvis 

från andra vuxna utanför hemmet, skola/arbete, vänner, föreningar, annat.  

22. Beskriv dina familjerelationer i åldern 19-25 år.  

23. Hur hanterade/hanterar du de känslor, tankar och minnen som uppstod/uppstår kopplade 

till traumat i åldern 19-25 år? Om du kan, ge beskrivningar och/eller exempel.  

24. Hur såg/ser stödet från omgivning ut efter traumat i åldern 19-25 år? Exempelvis från 

utbildning/arbete, vänner, kollegor, föreningar , annat.  

25. Om du är över 25 år, beskriv hur dina familjerelationer ser ut idag.  

26. Hur har du hanterat/hanterar de känslor, tankar och minnen som uppstod/uppstår 

kopplade till traumat i åldern över 25 år? Om du kan, ge beskrivningar och/eller 

exempel.  

27. Hur såg/ser stödet efter traumat från omgivningen ut i åldern över 25 år? Exempelvis 

utbildning/arbete, vänner, kollegor, föreningar, annat.   

28. Upplever du att dina personliga egenskaper har hjälpt dig att hantera traumat på något 

sätt, i så fall hur? Om du kan, ge gärna exempel på t.ex. en händelse.  
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29. Upplever du att du att dina personliga egenskaper har hindrat dig att hantera traumat på 

något sätt, i så fall hur? Om du kan, ge gärna exempel på t.ex. en händelse.  

30. Ser du ditt trauma och de erfarenheter/konsekvenser de gett som en del av ditt liv och 

den du är idag, i så fall på vilket/vilka sätt?  

31. Upplever du psykiska besvär och/eller fysiska besvär som exempelvis påträngande 

minnen, ångest/oro, överspändhet, ont i kroppen, som du misstänker är orsakat av ditt 

trauma och som påverkar dig i vardagen? Beskriv på vilket/vilka sätt.  

32. Har du fått någon/några diagnos(er) kopplat till ditt trauma, i så fall vilken/vilka? 

Beskriv dina upplevelser kring detta.  

33. Hur ser du på förlåtelse av misshandel i barndomen? Beskriv hur du tänker kring detta.  

34. Upplever du att traumat har bidragit till att du har utvecklats och/eller blivit starkare 

som människa, i så fall på vilket/vilka sätt?   

  

Är det något som du vill tillägga?  

Tack för din värdefulla medverkan! Om du tillåter oss att kontakta dig vid eventuella frågor, 

vänligen fyll i din mejladress nedan:  

                                      

Om du lider av traumarelaterade symtom och/eller har självmordstankar kan du exempelvis 

vända dig till närmsta vårdcentral eller någon av nedanstående hjälplinjer:  

Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60 alla dagar klockan 13.00-22.00. Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se 

eller på telefon 90101 alla dagar 06.00-24.00.   
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Bilaga 3  

INFORMATIONSBLAD  

  

Hej!  

Vi är två studenter som studerar till beteendevetare vid Linköpings Universitet och skriver just 

nu vår kandidatuppsats i psykologi. Vi vill undersöka samt skapa en förståelse för individers 

olika upplevelser kring trauma orsakat av misshandel i barndomen och hur 

återhämtningsprocessen ser ut.   

I denna studie innebär trauma överväldigande och okontrollerbara händelser som innefattar stor 

psykisk påfrestning och kan leda till långvariga problem. Med misshandel menas: fysisk 

misshandel (t.ex. slag, sparkar, knuffar), psykisk misshandel (t.ex. kränkningar, nedvärderande 

ord, tvingas bevittna våld mot närstående), sexuella övergrepp (t. ex. våldtäkt, sexuella 

ofredanden, blottning) och försummelse (t. ex. otillräckligt med mat, sjukvård, kläder, 

utbildning och kärlek).    

Vi söker dig som är minst 18 år och har upplevt trauma orsakat av misshandel av någon vuxen 

i din hemmiljö innan 18 års ålder. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid till att svara på vår 

enkät.   

Den sammanlagda tiden till att fylla i enkäten beräknas ta cirka 30-60 minuter. Du kan när som 

helst pausa och fortsätta svara på frågorna när det passar dig. Vi önskar att få in svaren senast 

torsdagen den 28 november 2019!    

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Dina 

enkätsvar kommer samlas in och analyseras endast i forskningssyfte och du som deltar kommer 

vara anonym. Efter avslutad studie kommer du att kunna ta del av resultatet. Det är endast 

uppsatsens författare som kommer ha tillgång till dina enkätsvar och dessa kommer raderas 

efter avslutad studie. Innan du påbörjar din medverkan kommer du få samtycka till att dina svar 

får användas i denna studie.  

 Genom att medverka i denna studie bidrar du till ökad förståelse och kunskap kring 

barndomstrauma och återhämtning. Din medverkan är värdefull!  

 Kontakta oss gärna vid frågor eller för ytterligare information om studien.  

 Dina svar gör skillnad!   

  

Beatrice Gustavsson                                              Frida Carlsson Lindberg  

Mejladress:                                                             Mejladress:   


