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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att beskriva det misshandlade barnets upplevelse av sin vardag och 

erfarenhet av möten med vården. Metoden som användes var kvalitativ narrativ analys. Fem 

patografiska autobiografier analyserades. Resultatet redovisades i fem teman: ”den 

dysfunktionella familjen”, ”lögnen som strategi”, ”barnets ensamma kamp”, ”vara osynlig i 

vården” samt ”från avgrunden till fristad”. Diskussionen baserades på en syntes av 

Travelbees Human-to-Human Relationship Model och analysens fynd, det vill säga de fem 

temana. Slutsatsen visade att det misshandlade barnets upplevelser av sin vardag och 

erfarenhet av vården innebär, att barnet helt måste avstå från sina rättigheter till - inte enbart 

ömsesidiga, utan även enklaste mänskliga - möten i hemmet och vården, att barnet då blir helt 

avskuret från andra människor, hemma, i vården, i skolan - övergiven åt ett omänskligt 

lidande med innebörder av smärta, skam, skuld, svek, att barnet, trots det totala nederlaget, 

hade en drivkraft, en önskan om en bättre framtid, vilket konkretiseras genom barnets 

tillfälliga fristad, sjukhuset, där barnet samlar mod, tillit och hopp. 

 Nyckelord: barn, dysfunktionell familj, misshandel, patografi, Travelbee  
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to describe the abused children´s experience of everyday life 

and encounters in hospital care. The method used was qualitative narrative analysis. Five 

autobiographic pathografies were analyzed. Results: in the analysis emerged five themes: 

”the dysfunctional family”, ”lie as a strategy”, ”the lonely struggle of the child”, ”to be 

invisible in care situations” and ”from the abyss to sanctuary”. The discussion was based on a 

synthesis of the Human-to-Human Relationship Model by Travelbee and the findings, i e the 

five themes. The conclusion made it clear that the abused children´s experiences of everyday 

life and encounters in hospital care mean, that the child entirely must give up its rights to - not 

only mutual, but also simply human - meetings in the home and in hospital care, that the child 

then becomes entirely cut off from other people, at home, in hospital care, in school - 

abandoned to inhuman suffering with meanings of pain, shame, guilt, betrayal, that the child, 

despite the total defeat, had an inner force, a wish for a better future, which is made concrete 

through the child's sanctuary, the hospital, where the child gather courage, trust and hope. 

Keywords: abuse, child, dysfunctional family, pathography, Travelbee 
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1 INLEDNING 

Det är sen eftermiddag på akuten. In kommer en mamma och en pappa bärande på sitt barn 

insvept i en grön filt. Barnet uppges ha brännskador och leds in på akutrummet av 

sjuksköterskan som sedan genast går och hämtar läkaren. Filten viras försiktigt av barnet 

som är 10 månader och varken lärt sig prata eller gå än. Det första som syns under filten är 

två små rödbrända fötter. Brännskadan går upp mot anklarna där den tvärt slutar och är 

tydligt avgränsad mot de i övrigt vita barnbenen. Mamman förklarar snabbt att barnet råkat 

få en kastrull med kokande vatten över fötterna då mamman höll på att koka ägg. Ingen 

ifrågasätter denna förklaring. Ingen reflekterar över det faktum att vatten som faller ner 

stänker uppåt mot resten av kroppen, ej heller över att en brännskada som denna är ett 

klassiskt exempel på en ”doppskada”. Inte heller funderar någon över att flickan över huvud 

taget inte ens lärt sig gå än. Ingen ser barnet. Istället bestäms att barnet ska skickas iväg till 

ett större sjukhus där det finns bättre resurser att ta hand om brännskadade barn. Ingen tar 

vare sig personnummer eller namn på barnet. Ingen vet ännu heller om familjen och barnet 

med de brända små fötterna kom fram till det stora sjukhuset eller om familjen istället vände 

och åkte hem igen… 

 

Minnet av denna händelse väckte den undran som ligger till grund för studien. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Familjefokuserad omvårdnad 

Det som inom pediatrisk vård kallas familjefokuserad omvårdnad utgör hörnstenen i vården 

av barn. I den pediatriska omvårdnaden är sjuksköterskans förmåga att skapa en positiv 

interaktion med barnet och dess föräldrar avgörande. Interaktionen initieras oftast av 

sjuksköterskan, och enligt Shin och White-Traut (2005) görs detta genom att fråga om 

barnens åsikt och genom att ha en vänskaplig inställning i interaktionen med familjen. Barnen 

förhåller sig dock passiva i detta möte. Att inkludera föräldrarna och fortfarande ha barnet i 

fokus beskrivs av Paliadelis, Cruickshank, Wainohu, Winskill och Stevens (2005), vilka visar 

att konceptet familjefokuserad vård är lätt för sjuksköterskor att ta till sig, men svårare att 

implementera i praktiken. Att detta är ett faktum konstateras även i studien av Espezel och 

Canam (2003) där föräldrarnas syn på samverkan med sjuksköterskan är positiv, men 

samtidigt uttrycks att omvårdnaden inte är specifikt formad för ett samarbete dem emellan.  

 

2.2 Barnmisshandel - sjuksköterskans erfarenheter  

I litteraturen finns sparsamt beskrivet om sjuksköterskans upplevelse av omvårdnaden av 

misshandlade barn. Dock finns studier som visar på svårighet att förhålla sig professionell i en 

situation där misstanke finns att ett barn utsatts för misshandel. Tingberg, Bredlöv och Ygge 

(2008) beskriver att det hat som riktas mot förövaren, ofta en förälder, går stick i stäv med 

den empati sjuksköterskan känner för barnet. Flera sjuksköterskor är också beklämda över det 

faktum att de ska behöva anta rollen som både polis, domare och vårdare. Detta beskrivs även 

i en studie av Land och Barclay (2008) vilka redovisar att sjuksköterskorna uttryckte rädsla 

för den egna säkerheten och hämndaktioner från de misstänkta förövarna.  

 

Sjuksköterskans skyldighet att anmäla misstänkt barnmisshandel är beskrivet i ett flertal 

artiklar. Dessa adresserar både faktorer som påverkar upptäckten av barnmisshandel, fysiska 

och psykiska tecken, relationen mellan sjuksköterskans kunskap och erfarenhet samt orsaker 

till att sjuksköterskan i vissa fall låter bli att rapportera till sociala myndigheter trots 

anmälningsplikt (Tingberg et al., 2008, Land & Barclay, 2008). Nayda (2002) visar i sin 

studie som handlar om sjuksköterskors beslutfattande rörande barnmisshandel, att 

sjuksköterskor upplever det problematiskt att bedöma vad en fungerande familj är utan att 

överföra sina egna personliga åsikter på detta. Ofta hittade sjuksköterskorna istället på olika 

sätt att hjälpa föräldrarna för att undvika att situationen skulle förvärras. Sjuksköterskorna 
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beskrev att deras främsta prioritet var omtanken om barnets bästa. Trots detta kände 

sjuksköterskorna ofta att de svek familjen när de sedan gjorde en anmälan. Fraser, Mathews, 

Walsh, Chen och Dunne (2010) har utforskat relationen mellan sjuksköterskans karaktär, 

utbildning och kunskap om lagar och förordningar med benägenheten att anmäla 

barnmisshandel. Studien beskriver att sjuksköterskorna är trosvissa och kunniga i sin 

skyldighet att göra en anmälan vid fysisk misshandel men mindre så gällande psykisk 

misshandel. Detta har tidigare påvisats i studien av Nayda (2002) som även visar att det vid 

psykisk misshandel och försummelse är desto svårare för sjuksköterskan att veta när anmälan 

ska göras. I kontrast till Fraser et al. (2010) visar Paavilainen, Åstedt-Kurki, Paunonen-

Ilmonen och Laippala (2002), att sjuksköterskan både som nyutexaminerad och som mer 

erfaren behöver ytterligare förkovran i ämnet. En översiktsartikel av Piltz och Wachtel (2009) 

fastställer att sjuksköterskan ofta är den första kontakt det misshandlade barnet har utanför 

den egna familjen. Detta sätter anmälningsplikten ännu mer i fokus, och författarna menar att 

begränsad kunskap och erfarenhet, dålig dokumentation och risk för den egna personens 

säkerhet, står i vägen för anmälan. Chaney (2000) summerar rollen som sjuksköterskan har i 

denna situation genom att beskriva den kunskap som bör finnas om barnmisshandel och 

anmälan. Detta innefattar att sjuksköterskan skall kunna identifiera riskfamiljer och kliniska 

fynd från misshandel samt bemöta familjen som helhet och de drabbade barnen i synnerhet. 

 

2.3 Det misshandlade barnets upplevelser i mötet med vården 

Vid genomgång av forskningslitteraturen identifieras inga artiklar som specifikt behandlar 

detta område. Som redovisats tidigare förhåller sig barnen passiva i mötet med sjuksköterskan 

(Shin & White-Traut, 2005). En annan studie av barnens roll och upplevelser av vård vid 

svåra smärttillstånd, gör gällande att barn kan tillföra värdefull information till 

omvårdnadskunskapen (Garland & Kenny, 2006). Detta bör vara sant även för barn utsatta för 

misshandel och som vårdas av sjuksköterskor. 

 

2.4  Styrdokument  

Barnkonventionen antogs av FN’s generalförsamling 1989, och den har idag ratificerats av 

nästan alla länder i världen. Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som skall 

gälla för barn över hela världen. Artiklarna  2, 3, 6 och 12 (Barnkonventionen, 2009) räknas 

som dess huvudprinciper. Där finns bland annat beskrivet att alla barn har samma rättigheter 

och lika värde, att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet, 
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att alla barn har rätt att leva, överleva och utvecklas, samt att barnet har rätt att uttrycka sina 

åsikter och få dem beaktande i alla frågor som rör barnet. Den lagstiftade hanteringen av 

barnmisshandel varierar i olika länder. I Sverige är dock sjuksköterskan enligt lag skyldig att 

rapportera misstänkta fall av barnmisshandel. Detta regleras i 14:e kapitlet i Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453), och innebär i praktiken att anmälningsplikten står över sekretesslagen (SFS 

2009:400) och träder in redan vid misstanke. Anmälan kan vara baserad på 

andrahandsuppgifter. Sjuksköterskan har därmed möjlighet att tillsammans med socialtjänst 

och skola upptäcka och verka för att förhindra barnmisshandel (Skybo & Polivka, 2007). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM   

Som teoretisk referensram valdes interaktionsteorin Human-to-Human Relationship Model av 

Joyce Travelbee (Travelbee, 1971). Inspiration till teorin fick Travelbee från 

omvårdnadsteoretikern Ida Orlando, lärare vid Yale Universitetet. Travelbee var även 

influerad av den österrikiska psykiatrikern Viktor Frankl, som hon kände personligen. Av 

generell betydelse för Travelbees idéer var hennes intresse för den existentialistiska filosofin. 

Enligt Travelbee ställs människan inför valsituationer, vilka kräver ansvar, även om valet kan 

leda till konflikter. Till sin profession var Travelbee psykiatrisjuksköterska. Hon var som mest 

aktiv i mitten av1960-talet, då hon också utvecklade sin omvårdnadsteori (Marriner Tomey & 

Raile Alligood, 1994). Denna teori består av delarna sjukdom, lidande, smärta, hopp, 

kommunikation samt mellanmänsklig relation. Enligt Travelbee kan den mellanmänskliga 

relationen skapas endast på ett plan där människor ser varandra som unika individer, alltså 

inte som patient - sjuksköterska. Hon menar att de mänskliga relationerna och 

kommunikationen dem emellan är essensen i omvårdnadsprocessen (Travelbee, 1971).  

De begrepp som ansågs relevanta för studien formade den referensram som användes för att 

förklara och diskutera analysens fynd. Dessa begrepp redovisas nedan. 

 

3.1 Relation  

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten beskrivs i Travelbees teori som en 

interpersonell process i fem faser (Travelbee, 1971, Marriner Tomey & Raile Alligood, 2006). 

1. Det första mötet. Individerna är okända för varandra och här spelar förväntningar och 

förutfattade meningar en stor roll för mötet. Uppgiften för sjuksköterskan är i denna 

fas att observera patienten och få en första uppfattning om vem denne är. 

Sjuksköterskan måste här se människan bakom sjukdomen och bortse från 

förförståelsen om hur patienten borde vara. Att misslyckas i detta första möte kan 

innebära stora svårigheter i relationen framöver. 

2. Framväxt av identitet. Sjuksköterskan får en begynnande förståelse för patientens 

upplevelse av sin situation. I denna fas börjar sjuksköterskan och patienten se varandra 

som unika individer och knyter kontakt med varandra. Kontakten innebär att  

sjuksköterskan och patienten uppfattar varandra mindre som representanter för roller. 

3. Empati. En förutsättning för kommunikation är empati. Empati innebär att 

sjuksköterskan har en förståelse för patientens känslor och reaktioner utan att för den 
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skull värdera patienten. Denna känsla måste finnas hos såväl sjuksköterskan som hos 

patienten. Empati är ingen bestående känsla. Den kan dyka upp endast vid vissa 

tillfällen i mötet och när den infunnit sig är nästa steg i relationen uppnådd. 

4. Sympati. Denna medkänsla växer fram ur empatin och kommuniceras till den andre. 

Sympatin tar relationen ett steg vidare och utgörs av en vilja och önskan att lindra 

patientens lidande samt en attityd av djup personlig omtanke och intresse. Det innebär 

även att sjuksköterskan delar patientens lidande, vilket resulterar i att patienten ej 

längre behöver känna sig ensam i detta. 

5. Ömsesidig förståelse och kontakt. Detta blir möjligt först när sjuksköterskan och 

patienten fullföljt de tidigare faserna. Samma upplevelser, känslor och attityder 

överförs, kommuniceras och delas av sjuksköterskan och patienten. Detta leder i sin 

tur till att en djupare kontakt uppstår. 

I denna process krävs av sjuksköterskan ett distinkt professionellt förhållningssätt och att inte 

tillskriva patienten sina egna känslor, tankar och förväntningar. Travelbee menar, i enlighet 

med sin existentialistiska tankebakgrund, att det avgörande för realiseringen och progressen 

av relationsprocessen är sjuksköterskans människosyn (Marriner Tomey & Raile Alligood, 

1994). 

 

3.2 Lidande 

Travelbee (1971) menar att allt lidande inte har hälsa som mål. Sjuksköterskans uppgift är att 

ge patienten och dennes familj stöd vid lidandet. Å andra sidan ser Travelbee människan som 

en unik individ med en egen förmåga att söka mening i lidandet. Sjuksköterskan tar hänsyn 

till hur familjen, närstående och vänner ser på patientens sjukdom och lidande.  

 

3.3 Hopp - hopp om förändring 

Enligt Travelbee (1971) är hopp lidandets motsats. Människan hoppas att en förändring 

kommer att ske, vilket riktar patientens tanke mot framtiden. Sjuksköterskan stöder denna 

tanke och söker med patienten olika möjligheter att avhjälpa den svåra situationen, även om 

utsikterna är ringa. Sjuksköterskans uppgift är att främja hopp. 
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4 PROBLEMFORMULERING 

En genomgång av forskningslitteraturen visar att det misshandlade barnets upplevelser av sin 

vardag inte finns rapporterade genom de gängse forskningsdatabaserna. Det som dock 

framkommer är att sjuksköterskan har en viss kunskap gällande omvårdnad av misshandlade 

barn samt anmälan av misshandel, men har svårigheter att förhålla sig professionell i en nära 

kontakt med en familj där barnet utsatts för misshandel. Relationen i allmänhet mellan 

familjen och sjuksköterskan inom den pediatriska vården finns beskrivet, mestadels med 

föräldrarna i fokus. Däremot har barnets erfarenhet av möten i vården utretts sparsamt. 

Barnmisshandel är inte en väl utforskad fråga inom omvårdnadsvetenskapen. 

Forskningsgenomgången visar alltså att det råder en kunskapsbrist gällande det misshandlade 

barnets upplevelse av sin egen situation, och av möten med vården. 

 

4.1 Centrala begrepp  

Barn: enligt artikel 1 i FN’s barnkonvention lyder definitionen av barn ’varje människa som är 

under 18 år, om inte lagen som gäller barnet säger något annat’ (Barnkonventionen, 2009). 

 

Barnmisshandel: ett konsensusbegrepp som definierar barnmisshandel finns inte. Denna studie 

utgår från definitionen:   

När en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella 

övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande 

behov. (SOU 2001:72) 

 

Barnets mor/far: trots stiloenighet har mor och far genomgående valts att kallas mamma och 

pappa i studien. 
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5 SYFTE 

Studiens syfte var att beskriva det misshandlade barnets upplevelse av sin vardag och 

erfarenhet av möten med vården. 

 

6 DESIGN OCH METOD 

6.1 Design 

Arbetet genomfördes som empirisk studie med kvalitativ ansats (Friberg, 2006). Upplägget 

baseras på Dahlborg Lyckhages (2006) beskrivning av hur kvalitativa analyser av berättelser 

utförs. De berättelser som användes hanterades i denna studie som empiriskt material där 

innehållet i texterna motsvarade studiens syfte. 

 

6.2 Urval 

Valet av berättelser bestod av patografiska biografier där författarna beskriver det 

misshandlade barnets vardag samt möten med hälso- och sjukvården. Inklusionskriterier: 

 Patografier om barnmisshandel, antingen i autobiografisk form eller sanna berättelser 

återgivna av annan författare.  

 Böckerna är skrivna på, eller översatta till, svenska, detta för att undvika språkbias.   

 

6.3 Datainsamling 

Datainsamling skedde dels genom egen sökning i katalogen Libris, dels genom en 

informationssökning där tjänstgörande bibliotekarie vid Stockholms Stadsbibliotek var 

behjälplig. Sökorden var biografi samt barnmisshandel. Ur katalogen valdes femton biografier 

ut (tabell 1, bilaga 1). Dessa femton val baserades på inklusionskriterierna samt på 

tillgänglighet. För att undvika tendens, det vill säga opinionspåverkande berättelser eller 

tillrättalagda uppgifter från bokförfattarna, och nå så hög innehållsmässig trovärdighet som 

möjligt i den valda litteraturen, skedde ytterligare ett urval som baserades på en rankning av 

böckerna modifierat enligt de kriterier som gäller idéhistoriskt material (Skovdahl, 1996):  

1. Tiden. Tiden som beskrivs är så nära nutid som möjligt. 

2. Miljön. Biografierna skildrar olika slags vardagsmiljöer. 

3. Textkvalitén. Texten är skriven på lättförståelig normalprosa. 

4. Bredden. Texterna ska normativt skildra både vårdsammanhang samt vardag.  

5. Autenticiteten. Tendenser, modeberättelser, och dolda politiska budskap utesluts.  
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6. Etisk försvarbarhet. Ett synligt likaberättigande finns och en specifik stigmatisering 

undviks. 

Samtliga av de fem inkluderade patografierna beskriver vardag och vårderfarenheter av barn 

som blivit misshandlade: Äcklig av Constance Briscoe, En brors berättelse av Richard B. 

Pelzer, Den tusende gången av Anna Lytsy och Ulrika Olson, Ungen av Kevin Lewis samt 

Mamma sa att jag var sjuk av Julie Gregory. En av dessa fem böcker var skriven på svenska, 

de fyra övriga var översätta från engelska. Böckerna var publicerade, alternativt översatta 

mellan 2003 och 2005, och de var alla autobiografiska. De böcker som exkluderades var 

svaga på en eller flera av ovanstående punkter (tabell 1, bilaga 1). 

 

6.4 Dataanalys 

Analysen genomfördes i fyra steg enligt Dahlborg Lyckhages (2006) beskrivning av att göra 

kvalitativa analyser av berättelser (narrativer).  

1. Första steget. Inläsningen av data skedde, det vill säga varje bok i sin helhet, för att få 

kunskap om budskapet i texterna.  

2. Andra steget. Efter inläsningen excerpterades de passus, utsagor och uttryck som 

motsvarade studiens syfte. Excerpterna kom att omfatta 181 delar av text för analys. 

Dessa fotokopierades samt källmarkerades med boktitel och sidnumrering.  

3. Tredje steget. I detta steg identifierades meningsbärande enheter från excerpterna. 

Dessa varierade i omfång, från en hel sida till en enda mening.  

4. Fjärde steget. Slutligen ordnades enheterna i innebördslikt sammanhängande 

grupperingar, vilka namngavs och därigenom bildade subteman i analysen. Dessa 

tretton subteman sammanfördes ytterligare efter likheter i innebörderna till fem teman. 

Dessa kom att bli: ”den dysfunktionella familjen”, ”lögnen som strategi”, ”barnets 

ensamma kamp”, ”vara osynlig i vården” samt ”från avgrunden till fristad”.  

Genomförandet av analysen i de fyra stegen sammanfattades i en matris (tabell 2, bilaga 2). 
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7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I studien har beaktats att det patografiska materialet innehåller information om och av 

personer med särskild sårbarhet, vilket även har lett till att berättelsernas sanningsenlighet har 

genomgående respekterats. Stor vikt har lagts vid att inte fabricera data och att inte förfalska 

eller förvanska data (Forsman, 2004). En ytterligare, inte bara metodisk, utan även etisk fråga, 

var att undvika tendens (Skovdahl, 1996). Detta har återkommande diskuterats och värderats 

av författarna till studien.  
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8 RESULTAT 

I analysen av de fem utvalda berättelserna identifierades fem teman med tillhörande 

subteman. Dessa fem teman som är: ”den dysfunktionella familjen”, ”lögnen som strategi”, 

”barnets ensamma kamp”, ”vara osynlig i vården” samt ”från avgrunden till fristad”, utgör 

rubriker i resultatredovisningen där subtemana är underrubriker.  

 

Tabell 3. Exempel på analyssteg från meningsbärande enhet till tema (tabell 2, bilaga 2). 

Meningsbärande enheter Subtema Tema 
Hon kommer inte ihåg mycket över huvud taget och 

hon kan knappast minnas någonting som var ljust, 

roligt. 

På gränsen till 

undergång 

Från avgrunden till 

fristad 

Jag kunde inte försvara mig. Jag kunde inte göra 

någonting. 

Jag hade ingen anledning att tro att det fanns ett ställe 

där jag kunde vara lycklig. 

För övrigt hade jag inget människovärde.         

Ännu en dag när jag övertygar mig själv om att jag är 

den man säger att jag är, och efter en kort stund reser 

jag på mig och går iväg till skolan. 

Kraften att överleva 

Vid det här laget tog jag inte bara emot den misshandel 

som jag fick utstå, utan jag försvarade mig så gott det 

gick med sparkar och slag. 

Jag fick inte låta det hända. Ingen skulle någonsin få se 

en känsloreaktion hos mig, aldrig någonsin. 

…men jag kämpade emot. Jag ville inte att någon 

skulle se tårar när vi kom fram till skolgården. 

Men för första gången någonsin uppammade jag så 

pass mycket mod att jag åtminstone försökte rymma 

och lämna henne för alltid.                                

Sjukhuset skrämde mig inte. Jag var van vid att vara 

där.  

Sjukhuset som 

tillfällig fristad 

…där jag ligger och latar mig mellan fräscha 

linnelakan, omgiven av människor som pysslar om mig, 

och arbetar i skift på att fylla mina basbehov. 

…jag skulle gärna ha stannat där för alltid om jag bara 

hade sluppit åka hem igen! 

…ett ställe fritt från bakterier där man fick tröst och 

vård.                                                                   

 

 

8.1  Den dysfunktionella familjen 

Temat ”den dysfunktionella familjen” innehåller subteman: den självuppfyllande mamman, 

den ansvarslösa pappan och den destruktiva relationen. 
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För att en familj ska fungera tillfredsställande behövs ett visst mått av psykiskt, fysiskt och 

känslomässigt välmående. I en dysfunktionell familj råder det brist på ett eller flera av dessa 

element.  

 

8.1.1 Den självuppfyllande mamman 

I analysen framkommer att i de familjer som beskrivs är mamman huvudpersonen. Det 

redovisas också att mamman övervägande ses som roten till allt det onda. Det är med andra 

ord mamman som utövar såväl psykisk som fysisk misshandel på barnen och ibland även på 

pappan. En kärlekslös och självuppfyllande mamma beskrivs, som sällan eller aldrig visar 

barnet någon ömhet:  

 

Jag hade aldrig tidigare upplevt att hon visat mig någon som helst ömhet, vare 

sig fysisk eller känslomässig, och det kändes väldigt underligt. (Lewis, 2004, s. 

106) 

 

Ingenting tydde någonsin på att hon tyckte om mig eller mina syskon. (Briscoe, 

2005, s. 30)  

 

De misshandlade barnen upptäcks sällan av allmänheten eftersom mamman, direkt eller 

indirekt, ser till att barnen inte talar om vad som hänt. Detta gör hon bland annat genom att 

utöva misshandeln precis så långt och så mycket som behövs för att skrämma barnet: 

 

Hon behövde inte slå mig konstant, bara då och då, för att jag skulle vara rädd 

för henne, och det visste hon. Det räckte med att spä på min rädsla. (Pelzer, 

2005, s. 57) 

 

Trots denna dagliga misshandel, finns en påtalad oro hos barnet att mista sin hotande och 

utagerande mamma, och i stället bli lämnad ensam: 

 

Jag gråter för hennes skull, säger nej, vi hatar dig inte, nej, mamma, vi tycker 

om dig och vi vill inte att du ska skjuta dig för då har vi ingen mamma. 

(Gregory, 2003, s. 95) 

 

8.1.2 Den ansvarslösa pappan 

Om mammans roll är framträdande i dessa barns liv är pappan desto mer osynlig. Barnens 

berättelser innehåller endast sparsam information om pappan. Pappan är i många fall kuvad av 

mamman och vågar inte försvara sitt eget barn. Pappan handlar därmed som medbrottsling 
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genom att överse med, uppmuntra eller dölja misshandeln. Detta beskrivs ibland av barnen 

genom ilska, såsom: 

 

Oväntat välkomnar jag ilska mot min Pappa, som nu närmar sig ytan men som 

jag sällan har vågat känna. Ilska över att han lämnade oss. Ilska över att han 

lämnade mig. (Pelzer, 2005, s. 64) 

 

I andra fall sker det mer som ett simpelt konstaterande: 

 

Dennis [far till Kevin] var med, lika tystlåten och fåraktig som vanligt. (Lewis, 

2004, s. 104) 

 

8.1.3 Den destruktiva relationen 

De få gånger pappan beskrivs är det oftast i kontexten pappa och mamma, det vill säga i en 

destruktiv relation där de vuxnas sätt att kommunicera med varandra på är genom hot, hårda 

ord och våld: 

 

 Efter vad som kändes som en evighet verkade de till slut ha tröttat ut sig själva 

 och slagen var inte längre lika kraftfulla. (Lewis, 2004, s. 105)  

 

Att se den ena föräldern slå den andra sätter djupa spår i barnets själ. Misshandel av en 

förälder innebär också att barnet utsätts för psykisk misshandel. Upplevelsen av en förlorad 

barndom och saknaden efter en mamma och pappa som finns där på riktigt, är stark hos 

barnet:  

 

Jag har faktiskt varken haft någon mamma eller pappa. Det är så det är. Jag har 

aldrig upplevt hur det är att vara barn. (Lytsy & Olson, 2003, s. 45) 

 

 

8.2 Lögnen som strategi 

Temat ”lögnen som strategi” innehåller subteman: lögnen som utväg och en vuxen som väljer 

att inte se. 

 

8.2.1 Lögnen som utväg 

För att undkomma de värsta straffen och även försöka dölja sin egen skamfyllda belägenhet, 

använder sig det misshandlade barnet av lögner som utväg. Strategin för att undkomma slagen 

och våldet uttrycks i en av berättelserna: 
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Det blev som ett slags försvarsmekanism att erkänna att jag hade fel från början 

så att ingen behövde slå det ur mig. (Lewis, 2004, s. 120) 

 

Att bli misshandlad och utsatt för övergrepp av vuxna är skambelagt och något som barn i 

möjligaste mån, medvetet eller omedvetet, försöker dölja. Det är inte alltid uttalat från de 

vuxna att barnen inte får berätta, men att ljuga och undanhålla sanningen är ett sätt att klara av 

vardagen:  

Jag kunde aldrig visa att jag mådde dåligt. Hela min barndom bestod av att dölja 

saker och inte visa vad jag kände. Jag undanhöll inget medvetet, men känslan 

var sådan hela tiden: att jag var annorlunda och hade något att dölja. Jag 

berättade aldrig någonting för någon. Ingenting om vad pappa gjorde med mig. 

Inte för mamma och inte för någon annan. Jag kan inte minnas att pappa hotade 

mig ifall jag skulle berätta, förutom den sista gången, kanske. Jag visste ändå att 

jag aldrig fick prata om det. Fast han sa att det han gjorde med mig var naturligt, 

för det sa han, och att alla gjorde likadant, så visste jag att jag måste dölja det. 

Om någon verkligen hade velat veta…jag hade försvarat det in i det längsta, att 

det inte hade hänt. (Lytsy & Olson, 2003, s. 45) 

 

8.2.2 En vuxen som väljer att inte se 

Förutom att de misshandlade barnen ljuger, ofta av ren självbevarelsedrift, väljer de vuxna 

som kommer i kontakt med dessa barn och deras vardag att blunda för sanningen. Detta sker 

trots att kännedom om misshandel finns: 

Barndomens önskningar och tro är bland de starkaste känslor vi kommer att 

uppleva. Jag för min del önskade och hoppades att någon skulle kliva in och 

hjälpa mig. Just då insåg jag inte det, men myndigheterna var väl medvetna om 

vad Mamma gjorde. Ändå hände ingenting som kunde hejda henne. Ingen 

gjorde någonting. (Pelzer, 2005, s. 49) 

 

8.3 Barnets ensamma kamp 

”Barnets ensamma kamp” innehåller subteman: nätverket som sviker och det starka samhället 

som är svagt. 

 

8.3.1 Nätverket som sviker 

De misshandlade barnen har, som beskrivits ovan, tidigt i livet lärt sig att sätta upp en mur 

gentemot allmänheten. Bortförklaringar och lögner hör till barnens vardag och därför är det 

upp till allmänheten att genomskåda dessa lögner. Det råder en brist på nära och kära i de 

misshandlade barnens närhet, personer som skulle kunna upptäcka vad som är fel. Barnen vill 

inte bjuda hem vänner eftersom de skäms över sin hemsituation, och de blir inte heller 
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hembjudna till någon annan. De har ingen annanstans att vända sig än hem, tillbaka till den 

fysiska och psykiska terrorn: 

Inga andra barn frågade någonsin om vi ville komma hem till dem och leka och 

med tanke på vad de skulle få se var vi alltför rädda för att fråga dem om de 

ville komma hem till oss. (Lewis, 2003, s. 32) 

 

Det finns ytterligare en dimension i den ensamma kampen, nämligen den som gäller barnets 

syskon. Den misshandlande föräldern väljer ofta ut endast ett av sina barn att bruka sin makt 

över. De övriga syskonen får fungera som medarbetare eller publik till föräldern, i terrorn av 

barnet. Ett av barnen får ta emot stryk medan de andra barnen ser på. De andra barnen blir 

förvisso därigenom utsatta för psykisk misshandel. Även om det utvalda barnet kan förstå vad 

som hindrar dessa syskon från att hjälpa, känner barnet en skillnad:  

Pauline och Patsy höll hårt i sina skålar, men min mor rörde dem inte. Jag blev 

väldigt upprörd. Hon hade ingen rätt att ta ifrån mig min mat och låta dem 

behålla sin. De åt upp väldigt fort. (Briscoe, 2005, s. 23) 

 

Även skolan, som är tänkt att fungera som ett starkt skyddsnät, sviker dem ideligen. Flera i 

skolpersonalen är ibland på väg att närma sig den bistra sanningen, och vid några tillfällen 

frågar de barnen hur det står till egentligen. Däremot nöjer de sig alltid med den strategiska 

lögnen som svar, och lämnar återigen barnen till sitt öde: 

 

-Är det något du vill prata om?  

-Nej, fröken.  

Vi såg på varandra och jag visste att hon förstod att allt inte stod rätt till. 

(Briscoe, 2005, s. 149) 

 

8.3.2 Det starka samhället som är svagt 

Det finns tillfällen i de misshandlade barnens liv då ett visst mått av hopp infinner sig, ett 

hopp för barnen om att bli sedda och räddade. Dessa tillfällen är framför allt när tjänstemän 

från socialvården gör hembesök, men i praktiken innebär dessa besök bara fler brustna 

förhoppningar och ytterligare svek från dem som faktiskt haft makten att se och hjälpa hela 

familjen och barnet: 

Socialsekreteraren snörs in i vänligheten, ser inte förbi de fejkade träväggarna, 

ser inte igenom den låsta dörren där Beck en gammal man, inackordering sitter 

orörlig i fåtöljen med sina insulinblanka ögon. (Gregory, 2004, s. 101)  
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Han måste ha berättat allt för socialtjänsten, men som vanligt kom de inte hem 

till oss förrän efter några dagar och då hade mina blåmärken försvunnit. (Lewis, 

2004, s. 104) 

 

8.4 Vara osynlig i vården  

Temat ”vara osynlig i vården” innehåller tre subteman: mamman som ett hinder i vården, bli 

tillintetgjord och det omöjliga ansvaret.  

En förutsättning för att omvårdnaden och vården av en patient är adekvat och korrekt är att de 

som vårdar ser patienten. Patienten är den som har mest kunskap om sin egen situation. 

Professionell vårdpersonal är lyhörd och öppen, men det visar sig att de misshandlade barnen 

i mångt och mycket inte får den uppmärksamhet i vården de så väl behöver och har rätt till. 

 

8.4.1 Mamman som ett hinder i vården 

Det misshandlade barnet har svårt att få korrekt vård eftersom mamman ofta står i vägen. Det 

kan handla om att mamman med sitt behov av självuppfyllelse inte låter barnet få den hjälp 

det behöver. Mamman tar varje tillfälle i akt att få sjuksköterskan att fokusera på henne 

istället för på barnet. Detta förhindrar att det misshandlade barnet kommer till sin rätt, och att 

vårdpersonalen upptäcker vad mammans våldsamma handlingar fysiskt har lett till. Dessutom 

har mamman genom sin psykiska misshandel och ständiga nedvärdering sett till att de har 

herravälde över barnet även utan sin närvaro: 

Hur kunde Mamma ha haft sådan makt över mig utan att ens vara närvarande på 

sjukhuset? (Pelzer, 2005, s. 112)  

 

8.4.2 Bli tillintetgjord  

Det misshandlade barnet blir ofta negligerat av personalen inom sjukvården och omsorgen. 

Dessa vuxna som barnet sätter sitt hopp till och litar på, skyddar sig själva genom att göra 

barnet till ett ”intet”. Barnet blir inte lyssnat på, och alla talar över huvudet på det: 

De rör vid mig utan att avbryta den strida ordströmmen och märker ingenting…, 

en flicka som män klär av utan att ens märka att hon gråter. (Gregory, 2004, s. 

128) 

 

Trots att barnet själv försöker göra sin röst hörd, och med klar tydlighet i många fall 

deklarerar att något inte står rätt till, tas det inte på allvar. Att vissa barn söker vård ofta för 

återkommande problem, ignoreras också: 
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Under de följande tio åren besökte hon barnöverläkare Blomgren eller någon av 

de andra specialister som han remitterade henne vidare till nästan hundra 

gånger. (Lytsy & Olson, 2003, s. 35)   

 

8.4.3 Det omöjliga ansvaret 

De gånger vårdpersonalen väljer att uppmärksamma barnens belägenhet görs detta på den 

vuxnes villkor. Ansvaret för situationen läggs på barnen, och det är barnen som tvingas välja 

om de vill ha hjälp eller inte. Detta är ett oöverstigligt hinder för barnen, som för att de skulle 

kunna ta klivet bort från slag och nedvärdering, kräver att de vågar stå upp mot de personer 

som gör dem illa. För de misshandlade barnen är detta omöjligt då de sedan mycket unga år 

indoktrinerats i att det är deras eget fel att de blir slagna och misshandlade. Det är i deras 

värld inte ett val att få berätta: 

”Du förstår helt enkelt inte!” sa jag vädjande till henne. Medan hon ställde sig 

upp och plockade ihop allt på brickan tittade hon ner på mig och sa tyst: ”Som 

du vill.” (Pelzer, 2005, s. 108) 

 

8.5 Från avgrunden till fristad 

Temat ”från avgrunden till fristad” innehåller tre subteman: på gränsen till undergång, 

kraften att överleva samt sjukhuset som tillfällig fristad. 

 

8.5.1 På gränsen till undergång 

De misshandlade barnen lever, men inte mycket mer än så. De upplever ingen glädje, kärlek 

eller trygghet i livet, och de går ständigt omkring med en malande oro och rädsla i kroppen: 

Inte ens när jag sov var jag trygg på grund av mardrömmarna. (Lewis, 2004, s. 

68) 

 

Hon kommer inte ihåg mycket över huvud taget och hon kan knappt minnas 

någonting som var ljust, roligt. (Lytsy & Olson, 2003, s. 52) 

 

Dessa barn får dessutom utstå så mycket fysisk och psykisk misshandel, att de till slut inte vet 

vad som är rätt eller fel: 

För övrigt hade jag inget människovärde. Jag hade ingen aning om vad som var 

rätt eller fel. Jag var ju totalt skadad när det gäller vad som ska vara fint och inte 

fint och fult och inte fult här i livet. (Lytsy & Olson, 2003, s. 52) 
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8.5.2 Kraften att överleva 

Trots ett liv fyllt av svek där allt förtroende för vuxenvärlden är borta, hittar dessa barn ändå 

styrkan att överleva. Strategierna för detta är flera. Dels övertygar de sig själva om att det är 

de själva som bär skulden till misshandeln: 

Jag var lättad. Det var säkert mitt fel, sa jag till mig själv. (Gregory, 2004, s. 

176) 

 

Dels döljer de sina riktiga känslor, för omvärlden, men även för sig själva: 

Jag fick inte låta det hända. Ingen skulle någonsin få se en känsloreaktion hos 

mig, aldrig någonsin. (Pelzer, 2005, s. 102) 

 

Det finns alltså en stark drivkraft inom dessa barn som bara väntar på att göra uppror och slå 

tillbaka. Det är denna inre drivkraft som leder till att dessa barn inte går under: 

Men för första gången någonsin uppammade jag så pass mycket mod att jag 

åtminstone försökte rymma och lämna henne för alltid. (Pelzer, 2005, s. 73)  

 

8.5.3 Sjukhuset som tillfällig fristad 

Trots att personal i vården har svårt att synliggöra det hemska och mörka som de 

misshandlade barnen bär på, innebär vistelsen på sjukhus ändå en period av lugn och frånvaro 

av misshandel. Det blir en tillflyktsort där barnen kan känna sig trygga och där de får en aning 

om vad det kan innebära att ha en normal vardag, då man inte konstant behöver värja sig och 

vara på sin vakt: 

Läkaren dök upp morgonen därpå tillsammans med tre andra personer i vita 

rockar. Jag försäkrade att jag mådde bra. Han sa att jag skulle få åka hem så 

snart som möjligt, men på grund av droppet och monitorerna var jag tvungen att 

stanna på sjukhuset fem dagar. Jag hade inga invändningar – jag skulle gärna ha 

stannat där för alltid. Om jag bara hade sluppit att åka hem igen! (Briscoe, 2005, 

s. 180)  
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9 DISKUSSION 

9.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva det misshandlade barnets upplevelse av sin vardag och 

erfarenhet av möten med vården. Då en hel forskningsprocess genomförts och slutresultatet 

av studien visar en distinkt lösning av problemet, är bedömningen att detta syfte uppnåtts.  

Initialt planerades arbetet som en litteraturstudie, byggd på vetenskapliga artiklar, det vill säga 

som forskningsöversikt. Under informationssökningen vid processens början upptäcktes dock 

att det vetenskapliga materialet inom det valda intresseområdet var begränsat. Då 

intresseområdet baserades på särskilt sårbara personers erfarenheter valdes en empirisk 

intervjustudie bort. Det bedömdes inte som etiskt försvarbart att bedriva intervjuer i denna 

fråga. Då två möjligheter till studiens genomförande uteslutits föll valet på en litteraturstudie i 

form av redan existerande texter, såsom biografiska berättelser (narrativer), vilka hanterades 

som empiriskt material. För valet identifierades senare stöd bland annat av Lorem (2008), det 

vill säga för skildrandet av barndomen i en dysfunktionell familj. 

Då upplevelserna i berättelserna beskrivs med en vuxens ögon riskerar data att bli processad 

och indirekt, vilket kan vara en svaghet. De inkluderade data härstammar från olika 

sociokulturella miljöer där betydelsen av relationen till barn har utvecklats i olika riktningar. 

Till sådana frågor hör bland annat synen på barnaga, vilket varierar mellan de olika miljöerna. 

Här finns möjligen en kulturbias i datainsamlingen. Kanske hade mer information kunnat 

utvinnas om litteratursökningen även baserats på data med originalspråk. 

Det finns en risk för tendens i arbetet då båda författarna till studien har en viss förförståelse 

inom det valda ämnet. För att eliminera denna risk krävdes att kontinuerlig diskussion om 

objektivitet fördes. Den teoretiska referensram som användes, visade sig verkningsfull och 

detta är en av styrkorna i studien.  

Tillförlitlighet i data gav den rankningsprocess som låg till grund för urvalet. Rankningen 

möjliggjorde en distinktion mellan de källor som inkluderades respektive de som 

exkluderades. Rankningsprocessen ledde således fram till de data som innehållsmässigt och 

informationsmässigt möjliggjorde en lösning av problemet. Trovärdigheten i data stärktes 

eftersom de valda berättelserna ansågs sanningsenliga. 
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Det fanns en medveten strävan att beskriva databearbetningen som en ren analys och undvika 

ickenödvändig tolkning, vilket synliggörs genom den noggrannhet och systematik med vilken 

analysen genomfördes. Detta bevisas av den gedigna analysgången, redovisad i matrisen 

(bilaga 2, tabell 2) och stöder trovärdigheten i analysen. Trovärdigheten i analysen stärks av 

de citat vilka utgör belägg i resultatredovisningen. Dessa citat var relativt jämnt fördelade 

med 4-7 citat per fem källtexter, sammanlagt bestående av 27 citat. 

Trovärdigheten i studien synliggörs ytterligare genom att berättelserna tilläts förmedla ett 

försök till förståelse av barnens värld, något som stöds som idé av Ekman (2004). 

Som regel i studier med kvalitativ metodik är fynden i analysen inte generaliserbara. Den 

kompakta innebördslikheten i data och den noggranna analysgången leder dock till att dessa 

fynd är ett gott exempel på ny kunskap inom området. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Analysen resulterade i fem teman. Diskussionen baseras på Human-to-Human Relationship 

Model av Joyce Travelbee (1971). Den kommer att sättas i sammanhang med analysens fynd, 

temana ” den dysfunktionella familjen”, ”lögnen som strategi”, ”barnets ensamma kamp”, 

”osynlig i vården” samt ”från avgrunden till fristad”. Diskussionen förs som syntes mellan 

modellen och analysfynden (tabell 4).  

 

Tabell 4. Teorins begrepp (Travelbee, 1971) i relation till analysens fynd.  

Teorins begrepp Analysens fynd (teman) 

Relation 
Den dysfunktionella familjen 

Vara osynlig i vården 

Lidande 
Lögnen som strategi 

Barnets ensamma kamp 

Hopp - hopp om förändring Från avgrunden till fristad 
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9.2.1 Relation 

Begreppet relation i Travelbees teori innefattar fem faser, alltså ett närmande steg för steg 

mellan två kontrahenter i ett möte. I temat ”den dysfunktionella familjen” kan en liknelse dras 

från denna teori, till barnets relation med sin familj. Travelbees teori utgår från att en 

ömsesidig och jämlik relation sakta byggs upp av båda parter, den sker inte automatiskt. Den 

gemensamma upplevelsen av relationen ska vara att den är god, att den är givande och att 

båda kontrahenternas behov tillgodoses. Enligt temat ”den dysfunktionella familjen” är 

förhållandet mellan den vårdande parten och den lidande parten omvänt. I temat visas att 

relationen inte har de byggstenar som krävs för att barnets behov ska kunna tillgodoses. 

Relationen bygger på att endast den ena partens behov uppfylls. Det är en 

envägskommunikation som består av kärlekslösa befallningar. Det är nämligen barnet som är 

den vårdande parten i relationen. Det är barnet som försöker tillgodose den misshandlande 

förälderns behov och önskningar i stället för tvärtom. Detta sker på grund av en 

bakomliggande rädsla, men det är tillika barnets enda väg till att få någon slags bekräftelse, 

den enda vägen att bli sedd. 

 

Ett möte mellan en vårdare och ett barn betyder enligt Travelbee att se varandra och acceptera 

varandra som personer i en ömsesidighet. Temat ”att vara osynlig i vården” visar dock att 

barnet inte upplever sig att bli sedd som en människa, utan mer som ett symtom, en kropp 

eller en sjukdom. Barnets egna tankar och åsikter upplevs som oväsentliga. Det blir inte 

lyssnat på och har därigenom inget egentligt människovärde. Detta visar att vårdaren, redan i 

den första av de fem faserna, misslyckats med att skapa ett sådant möte. I mötet som uppstår 

enligt fas tre och fyra i Travelbees teori, ska vårdaren först nå känslan av empati och sedan 

även känslan av sympati med barnet för att kommunikationen ska lyckas. Det innebär att 

vårdaren ska känna en vilja att förändra barnets livssituation, och därigenom få barnet att inte 

känna sig ensamt i sitt lidande. Skapandet av detta möte återfinns inte i analysresultatet, vilket 

betyder att lidandet helt har lagts över på barnet. Det förväntas att barnet självmant berättar 

och redogör för de övergrepp det blivit utsatt för, och vårdarnas resonemang - att om inte 

barnet berättar för dem vad som hänt - resulterar i att vårdarna heller inte går vidare med sina 

funderingar, och sympatin och önskan att hjälpa barnet utvecklas aldrig i relationen. Den 

ömsesidiga relation som ska uppnås i mötet, enligt fas fem, det vill säga att vårdaren ska 

känna med barnet och lyckas kommunicera detta tillbaka till barnet uteblir jämväl. Travelbees 

teori visar att relationen så som den beskrivs i fas fem, är ouppnåelig om de tidigare mötena ej 
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byggts upp på de sätt som finns i fasbeskrivningarna. Temat ”att vara osynlig” i vården visar 

att personalen i vården helt har misslyckats med att skapa ett mellanmänskligt möte med det 

misshandlade barnet.  

 

9.2.2  Lidande 

Travelbee beskriver i sin omvårdnadsteori att lidandet inkluderar smärta som kommer ur såväl 

fysiska, psykiska som själsliga bekymmer. Vidare menar hon att en vanlig reaktion på lidande 

är att skuldbelägga sig själv. I temat ”lögnen som strategi” påvisas att det misshandlade barnet 

i sin vardag upplever skam och svek. Barnet skäms över sin belägenhet. Skammen över att 

inte vara som alla andra, att vara en individ som inte förtjänar att älskas, går hand i hand med 

lögnen, som även den tar en stor plats i barnets vardag. För att undkomma lidandet i form av 

misshandel, erkänner barnet att det har fel, trots att så inte är fallet. Lögnen som utväg blir att 

skuldbelägga sig själv och på så sätt hitta ett sätt att hantera lidandet, och kanske finna en väg 

ur detsamma. Temat ”lögnen som strategi” visar att ljuga blir ett sätt att skydda sig själv från 

det lidande som kommer ur misshandeln, både i form av verbal och psykisk misshandel samt 

de rent fysiska slagen och den smärta som följer. De vuxna som väljer att inte se och agera 

när det är uppenbart att ett barn blir misshandlat, bidrar också till att öka lidandet hos barnet. 

Därtill anser Travelbee att en individ kan lida på grund av en känsla av att vara avskuren från 

andra, en känsla av att vara ensam. Hon menar att om den ende som bryr sig är individen 

själv, är detta också ett lidande, särskilt om detta kombineras med oförmågan att etablera 

meningsfulla relationer med andra. Travelbees teori om lidande klargör och förstärker temat 

”barnets ensamma kamp”. Detta tema visar att det misshandlade barnet ofta blir isolerat och 

ensamt. Det finns inga vuxna att söka stöd och hjälp hos, och det finns inga jämnåriga vänner 

som kan reagera på de ofta vidriga hemförhållanden som det misshandlade barnet har. Fynden 

i analysen, som utgörs av de båda temana ”lögnen som strategi” och ”barnets ensamma 

kamp”, pekar också på att sveket från vård, socialomsorg och skola är så stort att barnet inte 

vågar berätta sanningen, vilket också gör lidandet större. Barnet känner sig övergiven av alla 

runtomkring, både vuxna, andra barn och sina egna syskon.  

 

9.2.3 Hopp – hopp om förändring 

Temat ”från avgrunden till fristad” visar att de misshandlade barnen dagligen utsätts för 

fysiska slag, psykisk terror och att bli själsligen nedbrutna. De saknar i långa perioder 
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livsglädje och kan inte avgöra vad som är rätt eller fel. Skulden som läggs på dem av den som 

misshandlar blir snart deras egen och de döljer sina äkta känslor för sig själva och alla i sin 

omgivning. Trots detta finns en drivkraft att slå tillbaka, att göra uppror och revoltera mot 

situationen och den som misshandlar. Travelbee menar att det som får individer att ta sig ur 

ett lidande och se en möjlighet att ta sig ur en svår situation är hoppet. Hoppet blir den kraft 

som står som motsats till lidandet. Hon menar vidare att när hoppet sätts i samband med tillit 

och uthållighet ökar möjligheten att uppbåda det mod som krävs för att förändra en situation. 

Denna teori stärker fynden i analysen genom att det tydligt visar sig att de misshandlade 

barnen finner sjukhuset som en tillfällig fristad, ett ställe där dessa barn kan finna ett lugn och 

få vara trygga. Hoppet stärks i denna tillflyktsort, där barnen under en tid samlar mod och får 

uppleva en någorlunda normal vardag. På sjukhuset återfår barnen sin tillit till vuxna, och som 

Travelbee beskriver i sin teori, finner barnen det mentala tillstånd som hoppet är och som 

karakteriseras av en önskan och en förväntan om ett framtida bättre liv.  

 

9.3 Slutsats  

Analysen av texter ur fem patografiska autobiografier, efter tydliggörande med hjälp av 

Travelbees teori Human-to-Human Relationship Model, visade att det misshandlade barnets 

upplevelser av sin vardag och erfarenhet av vården innebär, att barnet helt måste avstå från 

sina rättigheter till - inte enbart ömsesidiga, utan även enklaste mänskliga - möten i hemmet 

och vården, att barnet då blir helt avskuret från andra människor, hemma, i vården, i skolan -

övergiven åt ett omänskligt lidande med innebörder av smärta, skam, skuld, svek, att barnet, 

trots det totala nederlaget, hade en drivkraft, en önskan om en bättre framtid, vilket 

konkretiseras genom barnets tillfälliga fristad, sjukhuset, där barnet samlar mod, tillit och 

hopp. 

 

9.4 Klinisk relevans 

Under skrivandet av denna studie har det visat sig att samhällsintresset för barnmisshandel är 

mycket stort. Förståelse för hur misshandlade barn upplever sin tillvaro har betydelse för alla 

som kommer i kontakt med barn och föräldrar i dysfunktionella familjer. Vi föreslår att 

studien används som ett diskussionsunderlag och som grund för förbättringsarbeten inom 

vården. Studien kan användas som en guide i handledning kring frågor gällandet mötet med 

misshandlade barn och föräldrar i dysfunktionella familjer. 
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9.5 Förslag på framtida forskningsfrågor 

För att underlätta tillvaron och vardagen för barn och föräldrar i dysfunktionella familjer 

föreslås en fördjupning i de teman som innebär ett minskat lidande och hopp om en bättre 

framtid. Framtida forskningsfrågor kan röra sig om på vilket sätt vården kan integrera 

kunskapen om hur mötet med misshandlade barn och dysfunktionella familjer på bästa sätt 

sker, samt hur vården kan fungera som en fristad där barnen kan samla mod, tillit och hopp. 

För att öka kunskapen ytterligare och få en vidare förståelse för de misshandlade barnens 

upplevelser föreslås en intervjustudie. Att intervjua misshandlade barn kan möjligtvis ske 

integrerat i den vård de får.  
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     Bilaga 1 

Tabell 1. Urvalsrankning (Skovdahl, 1996). 

Boktitel samt 
författare 

 
Tiden 

 
Miljön 

 
Textkvalité 

 
Bredd 

 
Autencitet 

Etisk 
försvar- 
barhet 

Spilld mjölk och röda 

tulpaner 

Gun Ninnisdotter 

    X X 

Starkare än hatet 

Tim Guénard 
  X  X X 

Hur kunde hon 

Dana Fowley 
X X   X X 

Bara ett barn 

Malin Persson Giolito 
Skönlitterär utan autobiografisk anknytning 

Äcklig 

Constance Briscoe 
X X X X X X 

Pojken som kallades 

det 

Dave Pelzer 

X X X  X X 

En brors berättelse 

Richard B. Pelzer 
X X X X X X 

Kärleksbarnet 

Hillevi Wahl 
X  X  X  

Den tusende gången 

Anna Lytsy & 

Ulrika Olson 

X X X X X X 

Ungen 

Kevin Lewis 
X X X X X X 

Mamma sa att jag var 

sjuk 

Julie Gregory 

X X X X X X 

Älskade barn 

Marianne Jeffmar 
Skönlitterär utan autobiografisk anknytning 

Bakom stängda 

dörrar 

Kristina Hansen 

X X X  X X 

Gör vad ni vill men 

döda henne inte 

Yolanda & Bob 

Snoiljik 

X X X  X X 

Flickan 

Ethel Ericsson 
X  X X X  

X = innehållsmässigt krav uppfyllt. De fetstilta titlarna utgör de fem valda berättelser som ingår i studien. 
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           Bilaga 2 

Tabell 2. Analysmatris.  

Meningsbärande enheter Subtema Tema 
Hon behövde inte slå mig konstant, bara då och då, för 

att jag skulle vara rädd för henne, och det visste hon. 

Det räckte med att spä på min rädsla. 

Den självuppfyllande 

mamman 

Den dysfunktionella 

familjen 

Det var nästan omöjligt att tro att jag var bekymrad för 

henne och inte för mig. 

Och trots allt har hon bestämt sig för att jag ska 

tillbaka till skolan. Lärarna ska få se vilket allvarligt 

hjärtfel jag har. 

Jag gråter för hennes skull, säger nej, vi hatar dig inte, 

nej, mamma, vi tycker om dig och vi vill inte att du ska 

skjuta dig för då har vi ingen mamma. 

Han ägnar inte mycket tid åt oss men mamma får hans 

odelade uppmärksamhet och oroade, oförstående 

ansiktsuttryck. 

Det ska alltid finnas något för henne att se fram emot. 

Jag vill göra mamma glad så fort jag nånsin kan. 

Jag hade aldrig tidigare upplevt att hon visat mig 

någon som helst ömhet, vare sig fysik eller 

känslomässig, och det kändes väldigt underligt. 

Och jag tyckte synd om pappa efter skilsmässan. För 

att hon hade slängt ut honom och han var ensam. 

Den ansvarslösa 

pappan 

Oväntat välkomnar jag ilska mot min Pappa, som nu 

närmar sig ytan men som jag sällan har vågat känna. 

Ilska över att han lämnade oss. Ilska över att han 

lämnade mig. 

Dennis var med, lika tystlåten och fåraktig som 

vanligt…. 

Efter vad som kändes som en evighet verkade de till 

slut ha tröttat ut sig själva och slagen var inte längre 

lika kraftfulla. 

Den destruktiva 

relationen 

Vad dom än hade börjat bråka om var nu glömt och 

dom började slå mig med större intensitet än dom 

någonsin hade gjort tidigare. 

Som vanligt höll dom inte igen, utan slog och sparkade 

samtidigt som de vrålade fula ord till varandra. 

Det såg ut som att det skulle sluta med att en av dem 

miste livet. 

Galgens spetsiga del trängde in under hans käke och 

kom ut på andra sidan, och när min mor drog i den 

spändes min fars ansikte ut som en tuggummibubbla. 

Jag har aldrig upplevt hur det är att vara barn. Att ha 

en mamma och en pappa som tar hand om en och som 

man kan vara trygg med. 
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Meningsbärande enheter Subtema Tema 
Jag sa att jag mådde bra, allt för rädd för att säga 

någonting annat med tanke på följderna. 

Lögnen som utväg 

Lögnen som strategi 

Det blev som ett slags försvarsmekanism att erkänna 

att jag hade fel från början så att ingen behövde slå det 

ur mig. 

Hela min barndom bestod av att dölja saker och inte 

visa vad jag kände. 

Om någon verkligen hade velat veta…jag hade 

försvarat det in i det längsta, att det inte hade hänt. 

Ifall de frågade mig om något skärsår eller blåmärke 

ljög jag för hennes skull, eftersom jag visste att om jag 

inte gjorde det skulle jag bli slagen sönder och samman 

så fort de hade kommit utanför dörren. 

"Det är ingen någon gång som har märkt någonting 

och frågat då? "  "Nej, det tror jag inte att det är. I så 

fall har jag väl ljugit på ännu mer." 

Så skrev han, så tänkte och resonerade han vid Ulrikas 

åttonde besök på ett halvår 1977, och skickade hem 

henne. 

En vuxen som väljer 

att inte se 

Sköterskan ser skarpt på mig. Hennes ansiktsuttryck 

säger att hon inte tror mig. 

Allt jag ville göra var att resa mig upp och gå ut 

tillsammans med socialarbetaren, men jag såg hur han 

tvekade, osäker på hur han skulle bemöta alla dessa 

starka känslor. 

…myndigheterna var väl medvetna om vad Mamma 

gjorde. Ändå hände ingenting som kunde hejda henne. 

Ingen gjorde någonting. 
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Meningsbärande enheter Subtema Tema 
…och i skolan var det ingen som brydde sig om alla 

blåmärken som jag ständigt hade över hela kroppen. 

Nätverket som sviker 

Barnets ensamma 

kamp 

Han sa ingenting utan nickade bara eftertänksamt och 

jag såg att han inte trodde mig. 

Inga andra barn frågade någonsin om jag ville komma 

hem till dem och leka och med tanke på vad de skulle få 

se var vi alltför rädda för att fråga dem om de ville 

komma hem till oss. 

Men eftersom vi inte hade någonstans att ta vägen 

kunde vi aldrig komma undan den fysiska och psykiska 

terrorn hemma, eller mobbningen på skolgården. 

"Är det något du vill prata om?" "Nej, fröken." Vi såg 

på varandra och jag visste att hon förstod att allt inte 

stod rätt till. 

"Varför vill du inte åka hem, Claire? Det vore enklast 

för alla om du gjorde det. Inte kan det väl va så illa?" 

Särskilt tre elever kände till vägen jag tog varje 

morgon och de visste också att jag var ett lätt offer.  

Det var ett ständigt mysterium för mig hur människor 

med möjligheten att rädda oss alltid trodde på det som 

de vuxna sa. Med tanke på det skick som vi var i kan 

ingen ha undgått att förstå att allting var en enda 

röra,…..  

De andra föräldrarna sa aldrig åt sina barn att vara 

snälla mot oss. 

Det måste ha varit uppenbart för alla som såg mig att 

allt inte stod rätt till, …. 

Det starka samhället 

som är svagt 

Men han kom inte förrän efter några veckor och då var 

alla märken borta. 

Då och då kom det socialarbetare hem till oss, men de 

stannade aldrig särskilt länge. 

Jag skrek till konstapeln och bönade och bad att han 

inte skulle köra mig till huset... Dörren öppnades och 

där stod hon. Åsynen av en polisman och mig 

tillsammans gav henne en chock.  

Jag hade lärt mig att inte förvänta mig något av 

socialtjänsten… 

Socialsekreteraren snörs in i vänligheten, ser inte förbi 

de fejkade träväggarna, ser inte igenom den låsta 

dörren där Beck sitter orörlig i fåtöljen…. 
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Meningsbärande enheter Subtema Tema 
Hur kunde Mamma ha haft sådan makt över mig utan 

att ens vara närvarande på sjukhuset? 

Mamman som ett 

hinder i vården 

Vara osynlig i vården 

"Det verkar som om du tycker att jag gör något fel. Vad 

har jag gjort för att förtjäna det här?" Hon slår ut en 

arm bakåt åt mig. 

"Jag ber verkligen om ursäkt, doktorn, jag vet inte vad 

det är för fel på henne så att hon gör såhär mot mig." 

I samma stund som de kom innanför dörren började 

hon beklaga sig…så de stannade inte längre än 

nödvändigt för att prata med mig, eller fråga hur jag 

mådde. 

Jag kan inte dra mig loss. Jag är fastklistrad vid 

hennes ögon, som om armarna vore bundna. 

Ytterligare en annan höll i mitt huvud och gav mig en 

spruta med någonting i halsen. 

Bli tillintetgjord 

Jag står snett till vänster om mamma med ögonen 

fastnitade på doktorn och borrar in ett SOS i hans 

ögon: släpp mig inte, låt henne inte ta med mig 

härifrån. 

När den stressade doktorn frågande vad som hade hänt 

sa de att det var en olycka och han trodde dem. 

Hon rycker loss förhänget bakom madrassen och drar 

det runt sängen i en enda rörelse. Jag slår armarna om 

huvudet och skriker. 

Hon tvingar isär benen och drar med rakhyveln. Jag 

ylar. 

Ingen talade med mig, inte på riktigt. De förklarade 

inte vad de höll på med. 

Men de var inte intresserade av mig - bara av mina 

tuttar. 

Läkaren föreläser om palpitationer, prolapser och 

blåsljud, och studenterna ställer sig runt om sängen 

och stirrar på den trettonåriga patienten. 

Han säger åt kandidaterna att känna efter, de också, 

och kalla, främmande fingrar petar på mig, trycker, 

håller fast… 

"Hur går det med sängvätningen? Äsch, det spelar 

ingen roll, det ordnar sig snart." 

…en värld av blodprov och rör som sticks in och ådror 

som trasas sönder av  nålar, av mediciner och 

huvudvärk… 

Jag sätter mig på britsen och sköterskan tar mig i 

axlarna och trycker mig bakåt tills jag ligger ner.  

"Julie! Håll dig stilla!" befaller sköterskan vid 

fotänden. 

De rör vid mig utan att avbryta den strida 

ordströmmen och märker ingenting..., en flicka som 

män klär av utan att ens märka att hon gråter. 

"Hmm", muttrar sköterskan bredvid mig för sig själv, 

"hon måste vara allergisk mot färgen i jod." Hon gör 

en anteckning i min journal och går ut. 
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Sköterskan hade erbjudit sig att kämpa för mig, om jag 

bara hade haft mod att berätta - men det hade jag inte. 

Det omöjliga ansvaret 

"Jag har en känsla av att saker och ting inte är som de 

ska hemma hos dig, och jag skulle bli upprörd om du 

inte berättade för mig." 

"Du förstår helt enkelt inte!" sa jag vädjande till henne. 

Medan hon ställde sig upp och plockade ihop allt på 

brickan tittade hon ner på mig och sa tyst: "Som du 

vill." 

"Är du glad åt att komma hem?" "Sådär." "Men visst 

saknar du dem därhemma?" Hon sätter sig på 

sängkanten och tar fram en rakapparat… 
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Meningsbärande enheter Subtema Tema 
Hon kommer inte ihåg mycket över huvud taget och 

hon kan knappast minnas någonting som var ljust, 

roligt. 

På gränsen till 

undergång 

Från avgrunden till 

fristad 

Att ta sig hemifrån till skolgården hade tagit all min 

kraft och så fort jag var framme vek sig benen på mig.  

Jag kunde inte försvara mig. Jag kunde inte göra 

någonting. 

Jag hade ingen anledning att tro att det fanns ett ställe 

där jag kunde vara lycklig. 

Barn i familjer som vår kan inte rädda sig själva… 

Inte ens när jag sov var jag trygg på grund av 

mardrömmarna. 

För övrigt hade jag inget människovärde. 

Ännu en dag när jag övertygar mig själv om att jag är 

den man säger att jag är, och efter en kort stund reser 

jag på mig och går iväg till skolan. 

Kraften att överleva 

Vid det här laget tog jag inte bara emot den misshandel 

som jag fick utstå, utan jag försvarade mig så gott det 

gick med sparkar och slag. 

Jag fick inte låta det hända. Ingen skulle någonsin få se 

en känsloreaktion hos mig, aldrig någonsin. 

…men jag kämpade emot. Jag ville inte att någon 

skulle se tårar när vi kom fram till skolgården. 

Men för första gången någonsin uppammade jag så 

pass mycket mod att jag åtminstone försökte rymma 

och lämna henne för alltid. 

I det ögonblicket brast någonting inom mig…jag hade 

fått nog av det här livet. Jag ville bara få slut på det. 

Trots allt oväsen från de andra fick mitt tjut dem att 

tystna. 

Sjukhuset skrämde mig inte. Jag var van vid att vara 

där.  

Sjukhuset som 

tillfällig fristad 

…där jag ligger och latar mig mellan fräscha 

linnelakan, omgiven av människor som pysslar om mig, 

och arbetar i skift på att fylla mina basbehov. 

…jag skulle gärna ha stannat där för alltid om jag bara 

hade sluppit åka hem igen! 

…ett ställe fritt från bakterier där man fick tröst och 

vård. 

Hon var så snäll och varsam och omtänksam, helt olik 

Gloria som inte rörde mig utom när hon smiskade eller 

nöp eller slog. 

Det är underbart på sjukhuset. 

…sköterskorna är så imponerade att de säger att jag 

kanske till och med får komma hem tidigare än 

beräknat. Det vore väl roligt? Då ramlar jag. Så länge 

mina ben viker sig på befallning får jag stanna,… 

 
 


