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Sång till mamma:

Kanske längtade ditt hjärta efter något annat än mitt.
Kanske det fick dig att välja att avsluta ditt liv och lämna mig här. 
Jag önskar så att allt hade varit på ett annat sätt, ett annat sätt, ett annat 
sätt. 
Jag har så många frågor som jag aldrig kan fråga dig… eller hitta svaren på. 
Jag önskar så att jag kunde hålla dig, bara en sista gång, bara en sista gång.
Smärtan och det svarta hålet som du lämnade, jag tror aldrig du kan 
föreställa dig…
Ett bottenlöst hål, ett mörker som bara … pekar tillbaka på mig.





































Artikel:

“If I whistled in her ear she woke up”: Children’s 
positioning, strategies and needs in the narration of 
their  experiences of growing up in alcoholic homes

To be continued….





Silvén Hagström A (2014) ’The self-murderer from Orminge’: A bereaved daughter’s 
remonstrance to ’rescue’ her Self through a performed memoir of revolt, Narrative Inquiry, 
24(2): 218–238.

Silvén Hagström A (2013) ‘The stranger inside’: Suicide related grief and ’othering’ among 
teenage daughters after the loss of a father to suicide, Nordic Social Work Research, 3(2): 
185–192.

Doukkali Berg E, Winterling J, Eriksson LE, Lampic C, Silvén Hagström A & Wettergren L 
(2013) Adolescents’ and Young Adults’ Experiences of Childhood Cancer: Descriptions of 
Daily Life 5 Years After Diagnosis, Cancer Nursing, 36(5): 400–407. Jag genomförde 
telefonintervjuer med deltagarna i studien och bidrog till skrivandet av artikeln.

Silvén Hagström A (2013) Att vara ”sårad av livet” eller ”inträngd i ett hörn”: Diskussioner 
om självmord i nutida Japan. Orientaliska Studier, 133, Stockholms universitet: 74–139.

Silvén Hagström A (2010) När pappa tog sitt liv: En narrativ studie av fyra unga kvinnors 
berättelser om erfarenheten av att under tonåren ha förlorat sin pappa i självmord. Masters 
avhandling, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.




