En lathund för dig som vill fråga om
svåra upplevelser i barndomen
Forskning visar att svåra upplevelser och trauman från barndomen kan bidra till långsiktig och allvarlig ohälsa.
Upplevelserna är ofta svåra att prata om för den drabbade. Den här lathunden kan du, som möter och hjälper andra
unga eller vuxna människor, använda som stöd i samtalet när du frågar om just svåra upplevelser i barndomen.
För den som bär på svåra upplevelser är bemötandet mycket viktigt från den som lyssnar. Ett gott bemötande kan minska känslor av
skam och skuld och istället öka känslor av trygghet och kontroll. Här har vi sammanställt några saker du kan tänka på.

Lyssna klart
Fokusera på att lyssna. Se dig som ett hjärta med stora öron
och liten mun.
Värdera inte. Det är inte din uppgift att avgöra och uttrycka
dina värderingar om det du får höra.
Kommentera inte det du får höra, dina kommentarer kan
misstolkas och göra mer skada än nytta.

Bekräfta och stärk
”Tack för att du berättar”
”Tack för förtroendet”
”Vad modig du är som berättar”

Var medveten om
Skam kan smitta även den som lyssnar, vilket kan kännas
svårt. Kom då ihåg att denna berättelse inte handlar om dig.

Dissociation. Om upplevelsen som barn upplevdes för
skrämmande eller svår, kan en reaktion ha varit att fjärma
minnet från känslor. En annan reaktion kan ha varit att
fjärma bort känslan av kroppen så att den ”inte känns”. Det
kan t ex märkas genom att berättelsen inte riktigt hänger
ihop, eller att personen uttrycker att känslor eller kropp
känns avstängda. Du som lyssnar behöver bara förstå att
detta kan ha hänt, du behöver inte lösa det.

Eget stöd. Att själv söka stöd och handledning när man

Ge hopp
”Du är inte ensam om denna upplevelse, hjälp finns.”
Erbjud om möjligt ett återbesök eller stöd hos annan instans.

möter utsatta är viktigt för att i längden orka ge det
bemötande som behövs.

Såhär kan du säga & fråga
Det du beskriver (t ex. sömnsvårigheter, obehagskänslor, ätsvårigheter) skulle kunna bero på stress på jobbet, relationella
problem här och nu eller kanske sjukdom. Men det kan också bero på att man har varit med om sorgliga, obehagliga eller
skrämmande saker, nu eller under uppväxten.

Det kan till exempel vara att:
• förlora någon nära genom dödsfall eller självmord
• inte bli omhändertagen som barn
• ha förälder i fängelse eller annan separation från förälder
som barn
• bli psykiskt eller fysiskt misshandlad som barn

Har du
varit
med
om
något
sådant?

Ja

Nej

Tyst

Vad har du
varit med om?

• se någon i familjen bli slagen
• bli utsatt för sexuella övergrepp
• psykisk sjukdom i familjen
• missbruk i familjen
• bli mobbad

Hur har det
påverkat dig?

Pågår något av
det här
fortfarande?

Du behöver inte berätta nu eller för
mig. Men om du minns eller kommer
på att du varit med om något sådant
så kan det vara en bidragande orsak
till hur du mår.
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Jag vill
att du
ska veta
att det
finns
hjälp
att få.

Bekräfta!

Vänd!

En plats för varje person
Oavsett vem du möter så finns ofta stöd att få och att hänvisa till. Vi har här sammanställt några av alla de
organisationer och instanser som erbjuder stöd och eller behandling efter svåra upplevelser.
Vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn
Stödtelefon, stödchatt, stödsamtal, stödgrupper, läger mm. Även utbildning för professioner som möter utsatta.
Rise, www.rise-sverige.se, 08-696 00 95
Personer som utsatts för sexuella övergrepp
Specialiserad klinik med läkarmottagning och psykologisk traumamottagning
WONSA - World of no sexual abuse, www.wonsa.org
Personer från 13 år som blivit sexuellt utnyttjade
Stödsamtal, stödpersoner och utbildning
Föreningen NxtME, www.nxtme.se
Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
Juridisk rådgivning, stödsamtal för anhöriga samt ungdomsjour
Föreningen ATSUB, www.atsub.se
Prostituerade, sex som självskadebeteende och människohandel
Stödsamtal, jourtelefon och skyddat boende
Talita, www.talita.se, info@talita.se
Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer
Stödtelefon och hänvisning
Kvinnofridslinjen, www.kvinnofridslinjen.se, 020–50 50 50
Utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
Jourtelefon, juridisk rådgivning, stödpersoner
GAPF, www.gapf.se, 070-000 93 28
Barn och ungdomar med förälder i fängelse
Jourverksamhet, rådgivning, stödsamtal, gruppaktiviteter
Bufff, www.bufff.nu
Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer
Gruppmöten
ACA Sverige, www.aca-sverige.org
Unga som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk
Stödsamtal, chat och gemenskapsaktiviteter
Maskrosbarn, www.maskrosbarn.org
Unga med psykisk ohälsa
Stödgrupper, chat, gemenskapsaktiviteter
Föreningen Tilia, www.foreningentilia.se
Personer med suicidtankar och suicidplaner
Stödtelefon, chat och stödmail
Mind, www.mind.se, 90 101
Alla som riskerar att utsätta andra för övergrepp
Telefonjour
Preventell, www.preventell.se, 020–66 77 88
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Vänd!

