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 Såret som barn,  
      sårbar som voksen
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 Såret som barn,  
      sårbar som voksen
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• Av Åse L. Larsen, redaktør

Det kan virke som om sårbarhet er et 
tema i tiden. Boken Raushetens tid av 
Katrine Aspaas handler om sårbarhe-
ten til voksne mennesker. Det samme 
gjør boken Uperfekt  av Brené Brown. 
En annen forfatter som har gjort 
sårbarhet til sitt varemerke, er Karl 
Ove Knausgård som for noen år siden 
skrev seks solide bøker om sine egne 
og sin families sårbarheter. På en måte 
åpnet Knausgård opp for noe som til 
da hadde blitt kalt «godt bevarte 
familiehemmeligheter».

Fra lukket til åpen
Det kan virke som om vi er på vei inn 
i en tid der det legges mer og mer vekt 
på å være åpen og raus med å dele egne 
erfaringer med andre. Dette har vært i 
utvikling over lang tid, helt siden jeg 
vokste opp på 60-70-tallet. Den gang 
skulle det meste som foregikk i fami - 
lien, være innenfor husets vegger. Vold 
i nære relasjoner var noe som ikke 
angikk andre enn de medlemmene 
som tilhørte familien. Man snakket 
heller ikke om rusmisbruk eller psyk - 
iske problemer på samme måte som i 
dag. Sakte, men sikkert, har det blitt 
mer vanlig å være åpen, også om livets 
vanskelige sider.

For å komme dit, er det noen som 
har gått foran og vært gode eksempler 
for andre. Slik er det alltid når det 
fastgrodde endres og blir til noe bedre. 
Nini Stoltenberg som nylig gitt bort, 
er et eksempel på dette. Etter sin død 
har hun blitt hedret som et raust 
menneske som har betydd noe for 
mange, men også som en samfunns-
bygger som har banet vei for å snakke 
om det forbudte og vanskelige. 

Familien Stoltenberg har også banet 
vei ved å snakke om det som få andre 
snakker om - det som hører til 
innenfor familien. Hos Nini selv lå 
nok skammen der over den situasjonen 
hun var i som narkoman - en sterk 
motsetning til sine søskens vellykket-
het - men familien skammet seg ikke 
over Ninis rusmisbruk. De slo heller 
ring rundt henne og hedret og støttet 
hennes åpenhet. 

I tillegg til at mennesker har banet 
vei for et mer åpent samfunn, er det 
også noen tekniske innretninger som 
har bidratt til endringene. Sosiale 
medier må få en stor del av æren for 
den åpenhet som har bredt om seg i 
samfunnet det siste tiåret, og som har 
bidratt til at denne utviklingen har 
skutt slik fart de siste årene. Slike 
medier gjør at vi gir mer av oss selv og 
deler mer med andre, selv om mange 

fremdeles bare forteller om ”glans-
bildene” i sine liv. Andre har åpnet 
opp for det ”forbudte” og forteller 
åpent om alvorlige sykdommer og 
problemer, og om sine mindre 
velutviklede sider som mennesker. 

Forbudte følelser
Forfatteren Katrine Aspaas fikk en inn-
skytelse om å være åpen om sin sjalusi 
da hun ledet en lederkonferanse for 
noen år tilbake. I sin bok Raushetens 
tid skriver hun om da hun spontant 
fortalte publikum om hvordan hun 
følte når søsteren fremsto som mer 
vellykket enn henne. Hun fikk applaus 
for sin spontane åpenhet om sine 
innerste følelser. 

Vi er utstyrt med både positive og 
negative følelser for at vi skal kunne 
navigere i den sosiale verden av andre 
mennesker og sikre overlevelse, og for 
lettere å sikre at vi reproduserer oss. 
Eksempler på slike forbudte følelser er 
sjalusi og skadefryd. Vi trenger ikke å 
skamme oss over slike følelser for alle 
har dem i større og mindre grad. Først 
når vi innser dette, kan vi klare å ta 
ansvar for følelsene. Og det er dette 
mange nå tror at vi er på vei inn i - 
åpenhet om alle følelsene og egen-
skaper vi er utstyrt med, ikke bare de 
gode. 

Barndomsopplevelser skaper sårbarheter som påvirker vår identitet i voksen 
alder. Det er viktig at voksne er bevisst sine sårbarheter. På den måten kan man 
få et bedre forhold til seg selv og andre mennesker.

Min sårbarhet er ikke min svakhet. Min sårbarhet er en del av 
meg. En del av livet. Når jeg våger å vise den - er det en  
tillitserklæring - til deg. I all min skam - i all min skjørhet  
- i all min uperfekthet - står jeg foran deg - naken. Uten maske.

Fra Astrid Dyves oppriktighetsblogg

“
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Troverdighet og mot
Troverdighet er et begrep som henger 
sammen med åpenhet. Det er ikke 
troverdig når vi formidler at det ute - 
lukkende skjer gode hendelser i våre 
liv eller at vi bare er utstyrt med de 
gode egenskapene. Åpenhet handler 
dessuten om mot. Mot til å stå for den 
vi er. Mot til å snakke om det som er 
vanskelig og om det å være et helt 
menneske - med gode og dårlige sider. 

Den amerikanske forfatteren og 
forskeren Brené Brown snakker om å 
ha mot nok til å ta eierskap til våre 
forbudte følelser og vår egen historie 
på godt og vondt. Det handler også 
om å elske oss selv med disse forbudte 
følelsene. Da blir ikke lenger følelsene 
hemmende for oss, men utviklende. 
Det tar krefter å skjule noe for andre, 
og det er også energitappende å holde 
noe inni oss selv. Vi er ofte vår egen 
verste fiende på den måten at vi 
kritiserer og dømmer oss selv nedenom 
og hjem. Da er det viktig å huske at vi 
ikke bare må utvise raushet overfor 
andre, men også ovenfor oss selv. 

Katrine Aspaas skriver at raushet, 
åpenhet og sårbarhet er nøkkel begrep-
er i tiden. Hun skriver videre at vi er i 
ferd med å bli fredeligere og rausere 
som mennesker, og hun oppfordrer oss 
til å utforske våre indre verdier og bli 
kjent med oss selv. 

Den indre reisen
Mennesket har, helt siden Columbus 
la ut på sine oppdagelsesreiser, lagt 
vekt på å utforske den ytre verden. Nå 
virker det som det blir mer og mer 
interesse for å gå motsatt vei - innover 
i det menneskelige sinn. Dette kan 
høres ut som en enklere reise å legge ut 
på, men faktisk er det en svært krev-
ende reise for de fleste av oss. 

Når vi vender oss innover vil vi ikke 
bare finne de gode - vi vil også støte på 
de vanskelige og de såre sidene våre og 
de ”forbudte følelsene”. Det som ligger 
godt bevart i oss og som vi knapt nok 

tør å innrømme ovenfor oss selv. Det 
er forhold ved oss selv som vi skammer 
oss så mye over at vi tror det ikke tåler 
dagens lys. Dette til tross for at dette 
er følelser og egenskaper vi alle er 
utstyrt med i større og mindre grad. 
Det som også er likt for alle mennes-
ker, er at når vi opplever vanskelige 
ting i livet, får vi ofte mer av disse 
vonde følelsene. Dette er følelser som 
for eksempel misunnelse, sjalusi, 
forfengelighet, skadefryd, arroganse. 

I vinter var skadefryd en åpenbar 
følelse hos mange. Da Petter Northug 
hadde gjort en alvorlig feilbedømming 
og kjørte i ruspåvirket tilstand, eksplo - 
derte sosiale medier med synspunkter 
på det som hadde skjedd. Her var det 

blandede reaksjoner som kom fram, 
men for mange var det tydelig skade -
fryd som åpenbarte seg. ”Nå fikk han 
endelig jekket seg ned” og ”Det hadde 
han godt av, han som har vært så høy 
på pæra”, er eksempler på ytringer. 
Slike uttalelser kan fortelle mye om oss 
selv som menneske, men da må vi 
være bevisste nok til å gå på baksiden 
av det vi uttrykker. 

Vi må bli nysgjerrige på hva som 
driver oss, hvorfor vi reagerer på den 
og den måten, og hvorfor vi lar oss 
provosere av enkelte ting. Og så må vi 
ta skrittet videre og ta ansvar for disse 
tilbøyelighetene som har blitt en del av 
vår personlighet. Gevinsten av å foreta 
en slik indre reise, er at vi blir friere 



14  Fosterhjemskontakt 4/14

som mennesker. Men, veien er krev-
ende og går igjennom våre sårbarheter.

Sårbarheter
Mens vi som mennesker er utstyrt med 
de samme type følelsene som skal sikre 
overlevelse, bærer vi i ulik grad med 
oss sårbarheter. Det kommer an på 
hvilke livserfaringer vi har fått med 
oss. Slike såre sider av våre liv er van - 
ligvis byrder vi bærer alene fordi vi 
skammer oss over det. Det kan også 
hende at våre sårbarheter er skjult for 
oss selv, rett og slett fordi vi har 
fortrengt dem. De ligger godt bevart i 
underbevisstheten, men kommer til 
uttrykk gjennom vår atferd. 

Sårbarhetene bidrar til at vi ofte 
oppfører oss mindre som modne 
voksne, og mer som trassige og vanske - 
lige barn. Vi blir altså mer tilbøyelige 
til å oppføre oss på en negativ og lite 
adekvat måte når vi har med oss såre 
følelser i vår livssekk. Når vi reagerer 
på slike måter, har vi en tendens til å 
tenke at det er noe med vår person-

lighet – det er slik vi er skapt – i stedet 
for å se det i forbindelse med det vi har 
opplevd av eksistensielle påkjenninger 
tidligere i livet, helt tilbake til barn-
dommen. Det er ofte barndoms-
opplevelser i form av vonde hendelser 
og traumer som har påført oss slike sår. 
Sårene påvirker oss både fysisk og 
psykisk.

Fysisk og psykisk påvirkning
Vi vet at eksistensielle påkjenninger 
påvirker vår psykiske helse, men det 
påvirker også i stor grad vår fysiske 
helse – noe som kan føre til alvorlig 
sykdom. Dette skjer gjennom forstyr-
relser av vårt fysiologiske system. Det 
er gjort eksperimenter med mennesker 
som utsettes for stress der de står i fare 
for å tape ansikt ovenfor andre. 
Gjennom eksperimenter har man 
funnet ut at slike erfaringer påvirker 
immunsystemet. Både sinne og irri - 
tasjon skaper endringer i kroppens 
metabolske mobilisering, men det 
skjer også slik endring ved følelser som 

frykt og skam. Når påvirkningen blir 
langvarig, kan det føre til helseskade. 
Et menneskes livserfaringer vil slik sett 
påvirke dets biologi helt ned på celle - 
nivå. 

Anne Louise Kirkengen har i mange 
år drevet forskning på barn som har 
blitt krenket i sin oppvekst. Hennes 
forskning viser at de som har opplevd 
grove krenkelser, blir mer sårbare som 
voksne. De blir sårbare overfor nega-
tive hendelser og dette kan ende opp 
med fysisk sykdom eller psykiske 
problemer som voksen. Fosterbarn er i 
en slik risikosone.

Såret som barn...
Når vi opplever noe som er svært 
vanskelig og traumatisk, kan det 
oppleves som en følelse av hjelpeløs- 
og håpløshet. For barn vil denne 
følelsen være enda sterkere fordi de er 
avhengig av å bli tatt vare på av andre. 
Det vil også føles sterkere når det 
traumatiske og vanskelige skjer i nære 
relasjoner og når det ikke er noen 
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andre som kan hjelpe. Å bli separert 
fra omsorgspersoner, vil også kunne gi 
en følelse av håpløshet. 

Kvaliteten på et barns tilknytning 
til nære omsorgspersoner, vil også 
påvirker senere utvikling. Spesielt har 
det betydning for hvordan vi oppfatter 
oss selv - hvordan selvfølelsen blir. 
Mange fosterbarn har opplevd mangel 
på kjærlighet, avvisning, neglekt og 
vold som har påført dem sår. Jo flere 
slike negative barndomsopplevelser, jo 
mer leder det til skam og en varig 
negativ selvoppfatning. Skam er ikke 
en naturgitt tilstand, men noe som blir 
skapt i sosiale sammenhenger.

Når fortidens traumer reaktiveres, 
kan de ta helt styringen over barnet. 
Det kan føre til uforståelig og provo -
serende atferd for de som står nær 
barnet. Barnet befinner seg i samme 
spor som den gangen det vonde og 
traumatiske skjedde. Kroppen reagerer 
på samme måte og følelsesminnene 
blir aktivert. Dette kan oppleves 
uforståelig og skremmende også for 
barnet. Sammen med nye omsorgs-
personer kan det repareres, eller det 
kan fort sette sin skjevutvikling. 

...sårbar som voksen
På samme måte som at de fleste 
fosterbarn bærer med seg sårbarheter 
fra vonde og vanskelige barndomsopp-
levelser, så gjør ofte også deres foreldre 
det. Fosterforeldre har også vonde 
opplevelser med seg i sitt erfarings-
minne. Alle mennesker bærer med seg 
større eller mindre sår, og alle har lært 
å føle seg skamfulle over disse sårene. 

Dersom en voksen har blitt sterkt 
avvist som barn, kan den bære med seg 
denne erfaringen som en ubevisst 
sårbarhet. Dette kan føre til vanskelige 
følelser når den voksne selv blir avvist 
av andre, enten det er avvisning fra 
andre voksne eller av barn. Mange 
fosterbarn som har opplevd avvisning 
og neglekt, avviser som en naturlig 
overlevelsesstrategi. 

Noen mener at mange foster for-
eldre bærer med seg ekstra sårbarheter 
og at det er derfor de har valgt å hjelpe 
barn som har det vondt. I slike tilfeller 
kan den voksne lett sette seg inn i 

barnas vanskelige følelser - i hvert fall 
hvis vedkommende er bevisst på sine 
egne sårbarheter. Dersom man som 
voksen derimot har lagt lokk på sine 
sårbarheter, vil det ikke nødvendigvis 
være en styrke for dem som foster-
foreldre. Den voksne må heller lære 
seg å bli bevisst på og akseptere sine 
sårbarheter. Hvis ikke kan reaksjonene 
som oppstår i en selv i stressede og 
vanskelige situasjoner, lett skape skam. 

Forfatteren og forskeren Brené 
Brown har vært opptatt av hva som 
skaper skyldfølelse og skam hos voksne 
mennesker. Hun har intervjuet menn 
og kvinner over mange år om dette 
temaet. Hun har selv opplevd skam og 
skyldfølelse på grunn av egne tilbøye-
ligheter som hun ikke aksepterte. Det 
som etter hvert har blitt de tre viktig-

ste ingrediensene i hennes eget liv er 
mot, medfølelse og tilhørighet. Det er 
noe hun har skapt for seg selv ved å 
være åpen og ærlig om tingenes til - 
stand. Andre har gjort det samme. 
Dette er noe vi alle kan skape gjennom 
å praktisere åpenhet.

Åpenhet forebygger skam og 
mindre verdighetsfølelse. Jo flere som 
velger å være åpen, jo lettere blir det 
for andre å velge åpenhet. Slik kan 
tabuene bygges ned og det traumatiske 
og vanskelige blir mer overkommelig. I 
et slikt samfunn vil det også bli lettere 
å være fosterbarn med alle de sårbar-
hetene de bærer med seg. Det vil også 
bli lettere å være fosterforeldre.


