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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Majoriteten av de kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn upplever sig ha en 

skadad tillit till andra människor och har svårt att dela med sig av sin erfarenhet och håller därför 

hårt på sin hemlighet. Sjuksköterskor är osäkra på hur de ska formulera sig när de möter kvinnor 

som berättar om att de har blivit sexuellt utnyttjade. Det finns även en osäkerhet bland 

sjuksköterskor om hur de skall hantera informationen kvinnorna ger dem vid ett eventuellt 

avslöjande.  

Syfte: Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att som barn blivit sexuellt 

utnyttjade.  

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på sex stycken biografier. Biografierna 

analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheims innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier och sex underkategorier som beskriver 

kvinnornas upplevelser av att som barn blivit sexuellt utnyttjad. Kategorierna som framkom var: 

Upplevelsen av en förändrad identitet, Upplevelsen av att hindras gå vidare och Upplevelsen av 

att ett annat liv är möjligt. 

Slutsatser: Kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn har ett dåligt självförtroende, en 

dålig självkänsla och kan hålla uppe en mask som hindrar de sexuella övergreppen från att 

avslöjas. Sjuksköterskans osäkerhet avseende bemötandet av dessa kvinnor samt begränsningen 

av riktlinjer leder också till att de sexuella övergreppen inte alltid uppmärksammas.  
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INLEDNING 

 

Det kan vara svårt att prata om sådant som kan uppfattas som genant eller besvärligt. Båda 

författarna har under sin verksamhetsförlagda utbildning upplevt att det som sjuksköterska kan 

kännas tabubelagt att våga fråga patienter om deras sexuella hälsa. Detta kunde leda till att 

sjuksköterskor inte vågade eller tog avstånd ifrån att ta upp ämnet över huvud taget. Författarna 

upplever att det finns ett problem i vården om hur vi ska kunna hitta och sedan bemöta de 

patienter som blivit sexuellt utnyttjade och för att kunna hjälpa dem. Båda författarna har själva, i 

egenskap som kvinnor, upplevt samt har upplevelsen av att många kvinnor utsätts för oönskad 

sexuell uppmärksamhet. Detta ledde till ett intresse av att fokusera på kvinnor som blivit sexuellt 

utnyttjad. Med studien önskas det framgå hur upplevelsen är att som kvinna blivit sexuellt 

utnyttjade som barn, för att bidra till att skapa mer kunskap som kan hjälpa sjuksköterskan i sitt 

bemötande av kvinnor med dessa upplevelser. 

 

BAKGRUND 

 

I 4-15§, kap. 6, i SFS 1962:700 står det om sexualbrott som har med barn och ungdomar under 

18 år att göra. Enligt lagen är det olagligt och ett brott att utföra sexuella handlingar mot barn. 

Det finns olika bestämmelser om hur brottet ska rubriceras, till exempel om det är sexuell 

posering, köp av sexuell handling, sexuellt ofredande, sexuellt övergrepp eller om det skett 

sexuella övergrepp mot barn som är ens eget (ibid). Sexuella övergrepp är alla sexuella 

handlingar som sker mot någons vilja (BRIS, u.å.). Sexuella övergrepp på barn kännetecknas av 

att utsätta barnet för sexuella handlingar som det inte kan förstå, är moget för eller att utnyttja ett 

barns beroendeställning (Rädda barnen, 2015). Med barn menas personer under 15 år eller en 

person mellan 15-18 år som på något sätt står i en beroendeställning till gärningsmannen. 

Sexuella övergrepp kan vara både fysiska och icke fysiska. Fysiska övergrepp kan till exempel 

vara beröring av barnets privata kroppsdelar eller olika former av samlag. Icke fysiska övergrepp 

kan till exempel vara att barnet tvingas till att visa upp sin egen kropp eller att smygtitta på barnet 

när det badar eller klär av sig (ibid).  

 

Enligt Rädda Barnen (2015) uppskattas det i Sverige och internationellt att ungefär var femte 

barn utsätts för sexuella övergrepp. Dock är mörkertalet i antalet anmälningar stort då de flesta 

sexuella övergrepp mot barn aldrig anmäls. Detta betonas också i Svedin och Bancks (2002) 

publikation, att det är svårt att skatta mörkertalet. Vidare beskrivs det därför finnas en svårighet 

med att uppskatta antalet människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn (ibid). 

Rädda Barnen (2015) förklarar att det är mer än tre gånger så vanligt att tjejer har erfarenheter av 

sexuella övergrepp än killar. Sexuella övergrepp kan drabba barn oberoende av ålder, social och 

kulturell bakgrund. Det finns dock barn som löper en ökad risk att drabbas av sexuella övergrepp. 

Till dessa hör funktionshindrade som har en extra stark beroendeställning gentemot vuxna och 

barn som växer upp i en mer utsatt och sårbar situation än andra. Vad som anses vara en mer 

utsatt och sårbar situation är till exempel barn som vuxit upp med missbruk i hemmet eller de 

som varit med om krig och katastrofer (ibid). Foster och Hagedorn (2014) betonar att förövaren 
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ofta är någon barnet känner, till exempel en förälder, någon annan föräldrafigur, vuxna bekanta 

eller andra barn och ungdomar. Övergreppen sker sällan en enstaka gång utan förekommer 

flertalet gånger, i uppemot flera år och i majoriteten av övergreppen finns det fler än en förövare 

(ibid). 

Oönskad sexuell uppmärksamhet 

En stor del kvinnor har fallit offer för oönskad sexuell uppmärksamhet innan 18 års ålder 

(Whealin, 2002). Majoriteten av dessa kvinnor har berättat att de ofta upplevde oönskade verbala 

kommentarer, gester, blickar och annan icke-fysisk uppmärksamhet mot deras utseende och 

sexualitet. Vidare påvisas det att de individer som gett kvinnorna denna oönskade 

uppmärksamhet också var benägna att sexuellt utnyttja barn. Känslor som har beskrivits hos 

kvinnorna som blivit utsatta för oönskad sexuell uppmärksamhet är rädsla och ilska (ibid). Även i 

Foster och Hagedorns (2014) studie var rädsla den känsla som förekom hos alla deltagare som 

utsatts för sexuella övergrepp som barn. Den näst mest förekommande känslan var 

ledsamhet/nedstämdhet följt av ilska (ibid). Tankar och känslor som har beskrivits av personer 

som blivit sexuellt utnyttjade som barn är bland annat dåligt självförtroende i det vuxna livet och 

upplevelser att inte betyda någonting (Saha, Chung & Thorne, 2011). Fler tankar som beskrivs är 

att det inte finns någon mening med livet, att inte ha några mänskliga rättigheter och att inte 

förtjäna ett gott liv (ibid). 

Konsekvenser efter sexuellt utnyttjande 

Tankar och känslor som har beskrivits av personer som blivit sexuellt utnyttjade som barn är 

bland annat dåligt självförtroende i det vuxna livet och upplevelser att inte betyda någonting 

(Saha, Chung & Thorne, 2011). Fler tankar som beskrivs är att det inte finns någon mening med 

livet, att inte ha några mänskliga rättigheter och att inte förtjäna ett gott liv (ibid). Majoriteten av 

de som blivit sexuellt utnyttjade som barn beskriver en skadad tillit. Detta då någon som de litade 

på som barn förrådde dem (Sigurdardottir & Halldorsdottir, 2013; Foster & Hagedorn, 2014). De 

som blivit sexuellt utnyttjade upplever att deras förmåga att kunna forma relationer med andra 

har påverkats (Hartley, Johnco, Hofmeyr & Berry, 2016). Barn litar vanligtvis på vuxna, vilket är 

något många förövare utnyttjar genom att under en längre tid innan övergreppen börja inta ett 

givmilt beteende (Foster & Hagedorn, 2014). Detta kan till exempel innebära att förövaren ger 

barnet presenter, individuell uppmärksamhet och speciella fördelar. När en tillit väl är etablerad 

börjar förövaren sakta inleda sexuella akter med barnet och skapa tillfällen för utnyttjande. Efter 

övergreppet frågade sig barnen varför förövaren utfört dessa handlingar och varför de skadade 

dem på det sätt de gjort (ibid). Kvinnorna i en studie av Sigurdardottir och Halldorsdottir (2013) 

upplever sig försvarslösa och sårbara inför att bli utsatta för nya övergrepp. Vissa av kvinnorna 

känner att de alltid är på sin vakt och att de inte kan lita på någon. Majoriteten upplever dock att 

konsekvenserna efter övergreppen aldrig kommer att kunna försvinna (ibid).  

Reaktioner och känslor efter avslöjande 

Flertalet kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade betonar att det var svårt att dela med sig av sina 

erfarenheter av sexuella övergrepp (Hartley, Johnco, Hofmeyr & Berry, 2016). Majoriteten av 

kvinnorna i Saha, Chung och Thornes (2011) studie vill inte minnas de traumatiska upplevelserna 

de varit med om under större delen av sitt vuxna liv. Vissa situationer tvingar dem dock till att 
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minnas (ibid). Utnyttjanden där barnen själva inte hade avslöjat för någon blev istället avslöjat av 

en annan vuxen (Foster & Hagedorn, 2014). Dock hade majoriteten berättat för någon i deras 

familj tidigt angående utnyttjandet (Krayer, Seddon, Robinson & Gwilym, 2015). Responsen de 

fick tenderade till att deras upplevelser inte togs på allvar och avvisades eller att familjen hävdat 

att offret på något vis underförstått hade provocerat eller uppmuntrat utnyttjandet (ibid). Att 

vuxna beskyller barnen för att på något sätt ha tillåtit övergreppen eller inte berättade om 

övergreppen tidigare, framkommer även i en studie av Foster och Hagedorn (2014). Att inte bli 

bekräftad vid avslöjandet av de sexuella övergreppen upplevdes ibland värre än övergreppet i sig 

(Sigurdardottir & Halldorsdottir, 2013). I en studie av McClain och Amar (2013) beskriver 

kvinnorna dock att då de inte berättar om de sexuella övergreppen de själva utsatts för upplevs 

detta riskera att fler barn utnyttjas. 

Sjuksköterskans roll 

Chernomas och Mordoch (2013) betonar att det är individuellt hur sjuksköterskor förmår att 

generellt samtala om patienters sexualitet. Det finns också en osäkerhet hos sjuksköterskorna om 

hur de ska beröra och formulera sig kring övergrepp som skett i barndomen (ibid). Det är dock 

sjuksköterskans skyldighet i den vårdande relationen att med kraft av sin kunskap och kompetens 

se till att mötet blir vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). När kvinnorna vågar öppna upp sig 

om övergreppen för sjuksköterskan istället för att hålla det inom sig, minskar risken för både 

kvinnan och hennes familj att fara illa (Sigurdardottir & Halldorsdottir, 2013). Sjuksköterskorna 

är också osäkra på hur de ska hantera informationen som kom upp under samtalet (Chernomas & 

Mordoch, 2013). Detta ledde till att sjuksköterskorna hellre undvek att fråga sina patienter om 

sexuella övergrepp från barndomen över huvud taget. Det framkom också att sjuksköterskan har 

svårt att hålla tillbaka sina egna känslor, vilket gör att det även upplevs vara svårt att lyssna på 

det kvinnorna har att berätta (ibid). När sjuksköterskor hamnar i en situation där de upplever att 

de inte räcker till eller där svåra och besvärliga känslor uppkommer är det viktigt att de är 

medvetna om detta (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskorna bör vid dessa situationer 

bearbeta och hantera sina känslor på ett sätt som gör att patienten får en god vård. Det som kan 

ske när sjuksköterskan undviker vårdande situationer som upplevs påfrestande för sjuksköterskan 

är att ett gott vårdande och möte med patientens livsvärld uteblir (ibid). Det finns dock begränsat 

med riktlinjer i hur sjuksköterskan ska bemöta och gå vidare med de personer som blivit sexuellt 

utnyttjade som barn (Chernomas & Mordoch, 2013). Detta leder till en splittrad bild bland 

sjuksköterskorna om hur bemötandet och vårdandet bör gå tillväga (ibid). 

 

TEORETISK REFERENSRAM  

 

Studien har utgått från ett vårdvetenskapligt synsätt med utgångspunkt i livsvärldsperspektivet 

där vårdandets övergripande mål och syfte är att stödja och stärka människors hälsoprocesser 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Detta innebär att fokus ska vara på att skapa en förståelse av 

patienten där den unika personens upplevelser bejakas. Detta leder till en ökad kunskap om 

patientens behov som ger möjlighet till att stödja hälsoprocesser och erbjuda en bättre vård (ibid). 

Livsvärldsperspektivet ger en djupare och mer individuell förståelse för de unika upplevelser 
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kvinnorna i denna studie beskrivit. Vårdvetenskapliga begrepp som är relevanta i studien är 

Livsvärld, Levd kropp, Lidande samt Mening och Sammanhang. 

 

Livsvärld 

Livsvärlden är individuell och personlig för varje unik människa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärlden är hur vi förstår både oss själva och andra. Genom det egna perspektivet är 

livsvärlden den verklighet som upplevs och innebär att varje individ har unika upplevelser, 

minnen och erfarenheter. Detta gör att livsvärlden blir personlig. Desto mer hänsyn som tas till 

patientens livsvärld i vården ju mer ökar främjandet av hälsa och välbefinnande hos den 

individuella patienten. Med hänsyn till livsvärlden kan sjuksköterskan lägga grunden för sitt 

vårdande vilket ger utrymme att förstå och förklara kvinnornas upplevelser och därmed kunna 

stötta kvinnorna på bästa sätt. Tas det ingen hänsyn till livsvärlden hos patienten i vården kan det 

inte heller kallas för ett riktigt vårdande (ibid). 

 

Levd kropp 

Den levda kroppen är verktyget som gör att människan både kan förstå sig själv men också förstå 

sin omvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Kroppen är ingenting som man väljer, utan är 

någonting som man är. Kroppen kan ses som “levd” för att den innehåller bland annat 

erfarenheter, minnen, upplevelser och känslor. Detta leder till att kroppen blir både 

meningsskapande och meningsbärande. Förändring i den levda kroppen leder till en förändring av 

tillgång till världen och sitt liv. Genom att sjuksköterskan har ett helhetsperspektiv och försöker 

se och förstå dessa svåra upplevelser som en levd kropp. Samt där livsvärlden rubbats ur balans 

kan sjuksköterskan hjälpa patienten till hälsa och välbefinnande (ibid). 

 

Lidande 

Lidande berör både de kroppsliga, andliga och själsliga aspekterna av människans liv (Wiklund, 

2009). Lidande är något som alla människor möter och kan betraktas som något som kan ha en 

mening. Lidande kan uppkomma i olika former - livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 

Livslidandet är kopplat till det liv människan lever. Sjukdomslidandet är en konsekvens av 

sjukdom och/eller behandling medan vårdlidandet är i relation till brist av god vård (ibid). 

Olustkänslor och obehag kan väckas hos sjuksköterskan på grund av exempelvis svåra frågor 

kring kvinnornas lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta kan utgöra hinder för 

sjuksköterskan att kunna bedriva god vård genom goda vårdmöten. Genom att sjuksköterskan 

istället bekräftar lidandet får kvinnornas beroendeställning mindre kraft samt stärker möjligheten 

till god vård (ibid). Eftersom lidandet ofta är något som upplevs i samband med vårdande, är det 

sjuksköterskans ansvar att också lindra lidande (Wiklund, 2009). 
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Mening och sammanhang 

Vad som innebär mening samt vad som är meningsfullt för en människa är unikt och individuellt 

och kan växla från en tid till en annan (Dahlberg & Segesten, 2010). Människans längtan efter 

mening och sammanhang är sammanflätat med hälsa, lidande och sjukdom. Människan kan 

således utan upplevelsen av ett sammanhang förmodligen inte heller erfara hälsa. Det är möjligt 

att klara av stora påfrestningar om de innebär någon mening. Det är därför svårt att klara av 

vardagen då allting känns meningslöst. Viljan till mening har ett starkt samband med hållningen 

till livet, till sin och andras existens men även till världen rent generellt. Genom att 

sjuksköterskan stöttar kvinnorna i de små och stora frågor som formar livet och tillvaron kan 

viljan till mening och sammanhang underlättas (ibid). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Sverige och internationellt utsätts ungefär var femte barn för sexuella övergrepp. Vidare har en 

stor del kvinnor i samhället redan innan 18 års ålder fallit offer för oönskad sexuell 

uppmärksamhet. Detta i form av bland annat verbala kommentarer, blickar och gester. De 

sexuella övergreppen sker ofta upprepade gånger och leder bland annat till dåligt självförtroende, 

skadad tillit och försvarslöshet inför nya övergrepp, vilket är något som följer kvinnorna hela 

livet. Barn som tidigt berättade om övergreppen blev ofta avvisade eller skuldbelagda och har 

därefter haft mycket svårt att dela med sig av sina upplevelser. Kvinnorna har en begränsad 

förmåga att forma relationer med andra och svårt att dela med sig av sina upplevelser. När 

kvinnans upplevelser inte framkommer för sjuksköterskan leder detta till att kvinnans livsvärld 

inte tydliggörs och möjligheten till ett gott vårdande minskar. Sjuksköterskan upplever en 

osäkerhet om hur hon/han ska beröra ämnet, hur informationen ska förvaltas samt att det finns en 

stor problematik att hålla obehagskänslorna tillbaka som väcks när kvinnorna berättar om sina 

upplevelser. Dessa känslor kan utgöra ett hinder för sjuksköterskan att bedriva god vård vilket 

kan leda till ett lidande hos kvinnan. Vidare finns det begränsat med riktlinjer i hur 

sjuksköterskan ska bemöta och gå vidare med dessa kvinnor. Det finns ett intresse av att få veta 

mer om kvinnors upplevelser av att som barn blivit sexuellt utnyttjade för att få kunskap om hur 

sjuksköterskan på bästa sätt ska bemöta och vårda dessa kvinnor. 

 

SYFTE 

 

Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att som barn blivit sexuellt utnyttjade.  
 

METOD 

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är studien kvalitativ genom att biografier 

analyserats där upplevelser av sexuellt utnyttjande av barn belysts. Vidare menas att inom den 
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kvalitativa traditionen har man en uppfattning om att sanningen finns i betraktarens ögon. Genom 

en kvalitativ metod som vägledare kommer den subjektiva verkligheten kunna träda fram vilket 

möjliggör att kvinnans egna upplevelser kommer att kunna förstås (ibid).  

 

Datainsamling 

Studien baseras på sex biografier om kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn. Den 

databas som användes för sökningen av biografierna var LIBRIS, som är en nationell söktjänst. 

LIBRIS innehåller cirka 6 miljoner titlar från cirka 300 biblioteksenheter vid svenska universitet-, 

högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Ämnesord valdes ut efter 

relevans inför studiens syfte i samråd med en sakkunnig person på Utbildningsbiblioteket på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Ämnesord som provsöktes var till exempel: “sexuella övergrepp” , 

“barn” och “biografier”. Ytterligare sökord hittades och provsöktes genom att kolla upp hur 

potentiella biografier var kodade/märkta. Både fritext- och ämnessökningar gjordes, se 

sökschema (Bilaga 1). Sökningar av biografier gjordes även på boksajterna Adlibris och Bokus. 

Dessa sökningar resulterade dock inte i några valda biografier, då de inte föll inom ramen för valt 

syfte och valda inklusionskriterier.  

 

Urvalsförfarande 

När sökningarna hade genomförts gjordes en begränsning av antalet biografier från 30 stycken till 

åtta stycken. Detta gjordes genom läsning av baksidestext och/eller sammanfattning av 

biografierna med hänvisning till att välja de biografier som knöt an till studiens syfte och 

inklusionskriterier. Ett fåtal biografier handlade om kvinnors upplevelser där de som barn hade 

sålt sin kropp för olika sexuella handlingar genom prostitution. Detta ansågs ej knyta an till valt 

syfte. Syftet upplevdes samtidigt bli för stort om dessa biografier skulle inkluderas i studien. 

Därför valdes biografier som handlade om barn som sålt sin kropp för olika sexuella handlingar 

till ett exklusionskriterie. Vidare söktes de relevanta biografierna upp på universitetsbiblioteket 

samt det kommunala biblioteket. Detta ledde till ytterligare ett urval. Då vissa biografier ej fanns 

tillgängliga på utvalda bibliotek tvingades resterande biografier att fjärrlånas. Dessa biografier 

blev trots fjärrlån inte tillgängliga att läsas under utsatt tid och uteslöts därför från att användas i 

studien. De resterande åtta biografier som var tillgängliga lästes igenom och ledde sedan till ett 

urval på sex stycken biografier. Detta urval berodde på att innehållet i de två bortvalda 

biografierna inte överensstämde med syftet i lika hög grad som hade förväntats efter läsningen av 

sammanfattningarna/baksidetexterna. En översikt av valda biografier kan ses i (Bilaga 2). Vidare 

granskades de utvalda biografierna enligt Segestens (2006) mall för källkritik av tryckt text, se 

(Bilaga 3). Granskningen innebar att varje källa kontrollerades av en rad frågor för att säkerställa 

biografiernas kvalité. 

 

Inklusionskriter 

Biografierna som valdes skulle handla om kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn. Det 

skulle också tydligt framgå att det var deras egna upplevelser som hade beskrivits.  
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Exklusionskriterier 

Biografierna som valdes bort var de som handlade om barn som själva hade sålt sin kropp för 

olika sexuella handlingar genom prostitution.  

 

Analys 

Texten i biografierna analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys vilket Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) beskriver lämpar sig bäst för att granska och tolka texter som är 

baserade på människors berättelser om sina upplevelser. Detta innebär att på ett så 

förutsättningslöst sätt som möjligt fånga den uppenbara innebörden i texten vid analys (ibid). Ur 

de valda biografierna valdes det sedan ut material som tydligt knöt an till studiens syfte. 

Resterande material valdes således bort på grund av bristen på samband till syftet. Analysens 

grund utgick från att identifiera meningsbärande delar av text som blev meningsbärande enheter, 

vilket innebär att meningar som svarade an till studiens syfte valdes ut. De meningsbärande 

enheterna kondenserades sedan för att kärnan i innehållet skulle kunna fås fram utan att det 

uppenbara, väsentliga samt det centrala i texten skulle försvinna, vilket gör texten mer 

lätthanterlig (ibid). Från detta material uppstod sedan koder, vilket är en kortfattad och 

sammanfattad version av det som framkom ur de kondenserade meningsbärande enheterna. 

Genom att därefter identifiera både skillnader och likheter i de kondenserade meningarna och 

koderna kunde variationer beskrivas. Därefter fördes koder med liknande innehåll samman som 

sedan uttrycktes i underkategorier samt kategorier, se (Bilaga 4). Kategorierna och 

underkategorierna har på ett logiskt sätt lyft innehållet från de meningsbärande enheterna till en 

ny nivå för varje steg (ibid).  

 

Båda författarna har enskilt läst samtliga biografier. Under pågående läsning valdes det efterhand 

ut meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna och kondenseringen av de 

meningsbärande enheterna har valts ut och analyserats enskilt, men författarna diskuterade och 

reflekterade kring dessa under processen. Kodningen påbörjades enskilt, men diskuterades sedan 

fram gemensamt. Detta för att försäkra att kodningen stämde överens med texten i helhet och 

således också meningsenheternas innehåll. Författarna har under kodningens gång också jämfört 

och därefter gemensamt kommit överens om meningsbärande enheter och koder. Även 

underkategorierna och kategorierna togs fram gemensamt. Det fördes en dialog mellan författarna 

under hela analysens gång. Detta för att diskutera och reflektera kring olika tolkningsmöjligheter, 

vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver ökar tillförlitligheten. Dahlberg och 

Segesten (2010) betonar att det också är av vikt att vara medveten om sin personliga 

förförståelse. Författarna har under analysförfarandet varit medvetna om sin förförståelse och i 

största möjliga mån åsidosatt denna genom att diskutera med varandra hur de olika biografierna 

tolkats. Detta stödjs även av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som beskriver att det är 

av vikt att medvetandegöra och åsidosätta sin förförståelse för att inte påverka studiens resultat. 
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

 
Denna litteraturstudie har tillämpat och följt Helsingforsdeklarationens (2013) etiska principer för 

all medicinsk forskning, vilket bland annat innebär att skydda personliga uppgifter, integritet, 

värdighet och hälsa. Biografiernas innehåll har därför analyserats och redovisats på ett så 

sanningsenligt och respektfullt sätt som möjligt, utan att medvetet återge något felaktigt.  

Kvinnorna skyddas dessutom av Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 

1960:729, kap. 2, 11 §), som fastställer att författarnas upplevelser i biografierna inte får 

presenteras på ett sätt som kan bidra till kränkning. Författarna har tagit de etiska principerna i 

beaktning under studiens gång, men var inte skyldiga att skydda kvinnorna vad det gäller 

sekretess- och samtyckeskravet. Detta på grund av att kvinnorna redan ha valt att publicera sina 

upplevelser i biografierna. Att använda sig av innehållet i dessa biografier sågs därför inte som ett 

etiskt hinder. 
 

RESULTAT 

 

Analysen resulterade i tre kategorier med tillhörande underkategorier. Kategorierna blev 

Upplevelsen av en förändrad identitet, Upplevelsen av att hindras gå vidare och Upplevelsen av 

att ett annat liv är möjligt. 

Upplevelsen av en förändrad identitet  

Kvinnorna berättade hur deras identitet förändrats. Kvinnorna kände sig skyldiga och inte värda 

någonting. De bar på skuldkänslor och hade ett förändrat förhållningssätt till sin sexualitet. Att 

vara någon annan var en viktig del i att upprätthålla fasaden utåt.  

 

Synen på sig själv  

Många av kvinnorna kände sig skyldiga och/eller hade skuldkänslor över de övergrepp som de 

hade utsatts för (Eksvärd, 2016; Kristný & Ásdísardóttir, 2005/2007; Lytsy & Olson, 2003; Stille, 

2014). En del kände skuld över att dem inte gjorde något motstånd under övergreppen (Eksvärd, 

2016; Kristný & Ásdísardóttir, 2005/2007). En annan upplevelse som förekom var att trots att 

förövaren var den vuxna, upplevde kvinnan att hon som barn borde vetat bättre och på så vis ha 

undvikit övergreppen (Stille, 2014). En del kvinnor upplevde sig också vara skyldiga till andras 

lidande och hade i sin tur skuldkänslor över det (Jaggers, 2009/2010; Lytsy & Olson, 2008). 

Skuldkänslorna kunde komma ifrån att kvinnan inte vågade berätta om övergreppen för någon 

och därför möjliggjorde att förövaren kunde göra ytterligare övergrepp även mot andra (Jaggers, 

2009/2010).  

 

“Varje andetag är fyllt av skam och skuld, och allt spegelbilden reflekterar är en känsla av 

äckel”. (Stille, 2014, s. 70) 
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En vanligt förekommande upplevelse hos kvinnorna var att de inte upplevde sig vara värda 

någonting (Kristný & Ásdísardóttir, 2005/2007; Jaggers, 2009/2010; Lytsy & Olson 2008; Stille, 

2014). En kvinna förklarar det som att hon inte var värd att älskas och inte var värd någon lycka i 

livet (Jaggers, 2009/2010). Även en känsla av att kroppen hade förlorat all sin mening och värde 

efter upplevda övergrepp beskrevs (Stille, 2014). En kvinna berättade att hon själv tog initiativet 

till att förstöra en fin upplevelse innan någon annan fick möjlighet att göra det åt henne. Detta 

gjorde kvinnan på grund av att hon inte ansåg sig vara värd något fint (Lytsy & Olson, 2008). 

Kvinnorna hade som föräldrar tvivlat på sin förmåga att vara mamma (Eksvärd, 2016; Jaggers, 

2009/2010). Även en rädsla om att själv kunna vara en pedofil infann sig trots att det inte fanns 

någon förståelse över hur detta skulle kunna ske (Eksvärd, 2016). Kvinnorna brottades även med 

tankar om döden och funderingar på självmord (Eksvärd, 2016; Jaggers, 2009/2010; Kristný & 

Ásdísardóttir, 2005/2007; Lytsy & Olson, 2003).   

Förhållningssätt 

Många av kvinnorna pratade om att dem i vuxen ålder bar en mask, som utåt sett sågs som tuff, 

och att det var av betydelse att leva sitt liv bakom denna (Jaggers, 2009/2010; Kristný & 

Ásdísardóttir, 2005/2007; Lytsy & Olson, 2008). En kvinna berättar att hon inte kände någonting 

när hon berättade för polisen om sina övergrepp hon utsatts för som barn. Det upplevdes inte 

finnas någon koppling mellan hennes ord och hennes känslor. Det var som om det var någon 

annan det handlade om (Lytsy & Olson, 2003). Många av kvinnorna upplevde att de fortfarande 

bar på barnet inom sig som hade utsatts för övergreppen. Barnet förklarades bo inuti dem och 

kunde träda fram lite när som, till exempel när förövaren var i deras närhet (Jaggers, 2009/2010; 

Lytsy & Olson, 2003; 2008). En kvinna berättade att när hon skulle konfrontera sin förövare i 

tingsrätten var det inte den vuxna kvinnan som stod där, utan barnet (Eksvärd, 2016). 

 

Kvinnorna berättade att deras syn på män förändrats och att dem är väldigt vaksamma (Eksvärd, 

2016, Jaggers, 2009/2010). En kvinna berättar att hon inte kunde lita på någon, att alla var 

potentiella pedofiler i hennes omgivning. Egentligen orkade hon inte tänka på det sättet men det 

skedde per automatik. Hon hade ingen erfarenhet alls av en sund man (Eksvärd, 2016).  

 

Kvinnorna berättade även att deras sexualitet förändrades (Lytsy & Olson, 2008; Stille, 

2014).  Känslor som förekom hos kvinnorna var bland annat att sex var något äckligt (Eksvärd, 

2016; Stille, 2014). En kvinna beskrev hur hon försökte söka sexuell bekräftelse hos män i tron 

om att det var det enda sättet att bli älskad på (Eksvärd, 2016). En annan av kvinnorna förklarade 

det som att hon blev översexuell och till och med utvecklade ett sexmissbruk (Lytsy & Olson, 

2003; 2008). Några kvinnor förklarade också att deras sexualitet kom att handla om att få, ha och 

ta makt (Eksvärd, 2016; Jaggers, 2009/2010). Sex förklarades vara ett vapen att ta till för att få 

makt över någon (Jaggers, 2009/2010). En känsla av att ha övertaget var viktigt, vilket uttrycktes 

tydligt utav en kvinna som berättade att hon inte blev påsatt utan satte på (Eksvärd, 2016). 

 

“Hela min sexualitet har sin grund i det faktum att jag förlorade oskulden gråtande med 

fasthållna händer” (Stille, 2014, s. 221) 
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Upplevelsen av att hindras gå vidare 

Kvinnorna hade svårt att veta hur de skulle börja berätta om sin hemlighet. De ifrågasatte om de 

ens kunde berätta om hemligheten då de inte vill belasta någon annan med sanningen. Kvinnorna 

beskrev också att de återupplevde övergreppen, vilket också var ett hinder i att kunna gå vidare i 

livet. 

Ensam om hemligheten 

Att berätta sanningen om övergreppen som kvinnorna varit utsatta för upplevdes svårt, nästintill 

omöjligt. Detta då övergreppen hade bevarats så pass länge och en känsla av att de satt fast i en 

härva av hemligheter beskrevs (Jaggers, 2009/2010). En kvinna berättar att hon ett tag lärde sig 

leva med hemligheten och tänkte att alla bär på någon last i livet och att de sexuella övergreppen 

helt enkelt var hennes last (Kristný & Ásdísardóttir, 2005/2007). Kvinnorna ville inte heller 

belasta andra med sina hemligheter (Lytsy & Olson, 2008; Stille, 2014). Det var också svårt att 

veta hur tystnaden skulle brytas samt ifall om det fanns ork att konfrontera de mörka bilder som 

begravts med hemligheten (Jaggers, 2009/2010). En känsla infann sig också om att ingen skulle 

tro på en vid avslöjandet (ibid). Livet upplevdes tungt och rädslan att allt skulle brista och att 

sanningen skulle komma ut var stor (Jaggers, 2009/2010). Det fanns även en rädsla inför 

förövaren och den hade funnits där sedan övergreppen började (Jaggers, 2009/2010; Stille, 2014). 

En kvinna uttryckte sig som att hon är och kommer alltid att vara rädd för förövaren (Lytsy & 

Olson, 2003). På utsidan kanske det inte syntes, men kvinnan var fortfarande lika rädd som när 

hon var en liten flicka (Jaggers, 2009/2010). En kvinna berättade att rädslan förvandlades till en 

fobi med åren vilket resulterade i en fruktan att vistas i samma rum som förövaren (Jaggers, 

2009/2010). Det fanns en stor rädsla och osäkerhet inför att dela med sig av hemligheten och 

därmed också inför att våga anmäla förövaren (Jaggers, 2009/2010; Stille, 2014). En kvinna 

berättar att hon upplevde att rädslan för förövaren blev starkare efter att hon hade anmält honom 

(Stille, 2014). En känsla av att vara till besvär för personalen inom vården berättas av en kvinna, 

vilket ledde till att hon själv nästan fick skuldkänslor. Ingen hörde, ville höra eller såg hennes rop 

på hjälp (Lytsy & Olson, 2008). En kvinna berättar att hon hade velat känna stöttning av hennes 

familj så de kunde se det som de blundat för allt för länge (Eksvärd, 2016).  

Ständigt påmind 

Många kvinnor berättade att de hade en känsla av att förövaren hade stulit deras barndom 

(Jaggers, 2009/2010; Lytsy & Olson, 2003). En upplevelse av att hela livet tagits från dem och 

satt dem i något sorts väntläge beskrevs (Lytsy & Olson, 2008). Även känslan av att någonting 

dog inom dem efter första övergreppet har beskrivits (Lytsy & Olson, 2008; Stille, 2014). En 

kvinna förklarade det som om förövaren hade våldtagit hela hennes kropp, hela henne och hela 

hennes liv (Stille, 2014). Många av kvinnorna berättade också att dem på ett eller annat sätt som 

vuxna återupplevde de sexuella övergreppen de utsattes för som barn (Eksvärd, 2016; Jaggers, 

2009/2010; Lytsy & Olson, 2003; 2008; Stille, 2014). En av kvinnorna berättade att hon under ett 

polisförhör återupplevde övergreppen igen på grund av de frågor som ställdes. Det kändes som 

om förövaren återigen förgrep sig på henne och som om hennes oskuld togs om och om igen 

(Stille, 2014). Övergreppen kunde också väckas till liv genom till exempel beröring av sin partner 

(Jaggers, 2009/2010). Känslor som uppkom i samband med dessa återupplevelser och minnen var 

desamma som när de var barn. De kände sig både äckliga och smutsiga (Eksvärd, 2016). Kroppen 

beskrevs också minnas övergreppen genom att smärtan gjorde sig påmind och att 
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urinvägsinfektion på urinvägsinfektion avlöste varandra. Vidare förklarades det som om alla 

nerver inuti kroppen mellan midjan och knäna var överkänsliga (Lytsy & Olson, 2008). Flera 

kvinnor berättade att en graviditet var en livshändelse som gjorde att övergreppen upplevdes 

utspela sig igen (Eksvärd, 2016; Lytsy & Olson, 2003; 2008). Tankar och känslor kring 

övergreppen som uppkom även i vuxen ålder var en kamp att kontrollera och minnena var svåra 

att hantera (Stille, 2014). Det allra svåraste var att resan inte upplevdes vara över, då förövaren 

fortfarande kunde friges från fängelset (Jaggers, 2009/2010). Även ett stort obehag av att 

förövaren kunde få beviljade permissioner bara några minuter från kvinnan skapade oro (Stille, 

2014). Det värsta en kvinna upplevde var att det som hänt kommer alltid att ha hänt och ingen 

kommer någonsin att kunna ändra på sanningen (Lytsy & Olson, 2003). Kvinnorna förklarade att 

deras förövare alltid kommer att finnas i huvudet på dem (Jaggers, 2009/2010, Stille, 2014).  

 

“Varje gång han skickade ett meddelande eller film kände jag hans handavtryck på mig” 

(Eksvärd, 2016, s. 192) 

 

Upplevelsen av att ett annat liv är möjligt 

Kvinnorna kom till insikt på olika sätt. Detta ledde till att de började berätta om de sexuella 

övergrepp de varit utsatta för. Efter att ha avslöjat sanningen upplevdes en rad positiva känslor, så 

som en lättnad och befrielse. Ett liv utan hemligheten upplevdes därefter möjligt.  

Komma till insikt 

Flera kvinnor insåg att de hade varit tysta länge nog och att det var dags att avslöja sin mörka 

hemlighet och stå upp för barnet inom dem (Eksvärd, 2016; Jaggers, 2009/2010). En av 

kvinnorna berättar att hon fick anstränga sig för att kunna bearbeta sina minnen. Detta resulterade 

i att hon kom till insikt att skulden hörde hemma hos förövaren, hennes egen pappa (Kristný & 

Ásdísardóttir, 2005/2007). En annan kvinna som blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa 

började leta efter sunda far- och dotterrelationer för att förstå hur det borde se ut. Detta 

resulterade i att hon kunde börja öppna upp sitt hjärta (Eksvärd, 2016). Efter ett misslyckat 

självmordsförsök så kände en av kvinnorna att eftersom hennes kropp verkade vilja fortsätta leva 

så skulle hon också våga anmäla sin förövare (Lytsy & Olson, 2003). 

 

“Jag var återigen ett offer, offer för den sexuella bekräftelse jag sökte. Jag avskydde att vara ett 

offer, jag var trött på offerskiten” (Eksvärd, 2016, s. 216). 

 

Kraften i att dela med sig 

Många kvinnor kände en stor lättnad, även glädje, över att ha vågat berätta sina hemligheter. De 

kände sig därefter mindre ensamma (Eksvärd, 2016; Jaggers, 2009/2010; Kristný & 

Ásdísardóttir, 2005/2007; Lytsy & Olson, 2003; 2008). En av kvinnorna beskriver ett tvång att 

berätta som växte sig större än rädslan för vad det skulle kunna innebära avslöja sanningen. Detta 

ledde till att hemligheten avslöjades (Lytsy & Olson, 2003). En kvinna berättade att det var som 

att bli pånyttfödd när hon inte längre skrämdes till att vara tyst om hemligheten (Jaggers, 

2009/2010). Det upplevdes också som en stor styrka att få höra andra sexuellt utsatta kvinnor 

berätta att de lyckades leva ett lyckligt liv (Kristný & Ásdísardóttir, 2005/2007). Genom att 
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berätta sanningen hittades en väg ut och ett lugn kunde infinna sig (Lytsy & Olson, 2008). 

Upplevelsen av att få lägga över sina problem på någon annans axlar var en otrolig känsla av 

befrielse (Jaggers, 2009/2010). Genom att de äntligen vågade ropa på hjälp och samtidigt inte 

fick de negativa reaktioner de väntat sig blev det också lättare att våga berätta för fler om sin 

hemlighet (Eksvärd, 2016; Kristný & Ásdísardóttir, 2005/2007). Terapin upplevdes vara en trygg 

plats där känslorna kunde släppas fram (Kristný & Ásdísardóttir, 2005/2007). En kvinna berättar 

att hon upplevde terapin som en fristad dit hon gick en gång i veckan för att få utlopp för den 

tunga sanningen hon bar på (Eksvärd, 2016). Terapin och återuppbyggandet av självförtroendet 

gjorde att kvinnan kände sig starkare och kunde bli av med skammen inom sig (Kristný & 

Ásdísardóttir, 2005/2007). Genom terapin gick det att bearbeta sina trauman och få kraft att 

fortsätta kämpa med att berätta sanningen, även om det fortfarande rörde upp tankar och känslor 

som gjorde ont (Lytsy & Olson, 2003; Stille, 2014). 

 

“Det var ett helt nytt liv, livet utan hemligheten” (Stille, 2014, s. 103) 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet visar att kvinnorna upplevde att deras identitet förändrades genom att deras syn på sig 

själva samt att deras förhållningssätt till livet ändrades. Kvinnorna upplevde också att det fanns 

hinder att gå vidare i form av att de var ensamma om sin hemlighet och ständigt påminns av 

övergreppen och förövaren. Kvinnorna upplevde trots problematiken efter övergreppen att det 

fanns möjlighet till ett annat liv, detta genom att kvinnorna kom till insikt angående övergreppen 

och att de fann kraft i att dela med sig av sina erfarenheter. 

Metoddiskussion 

Tillförlitlighet 

Litteraturstudien är baserad på biografier där upplevelser ska belysas och därför valdes en 

kvalitativ ansats där den subjektiva verkligheten kan träda fram (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Detta gör det möjligt att beskriva kvinnornas egna upplevelser och knyter 

därmed an till studiens syfte. En kvantitativ ansats hade därför inte kunnat ge samma resultat och 

är därmed inte av relevans att använda (ibid).  

 

Då valda biografier har kvalitetsgranskats enligt Segestens (2006) källkritik av tryckt text, anser 

författarna inte att resultatets tillförlitlighet har påverkats negativt då samtliga biografier ansågs 

vara av god kvalité. För att på bästa sätt kunna granska och tolka biografiernas text som baserats 

på människors berättelser om sina upplevelser utgick analysens grund ifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Detta för att kunna beskriva kvinnornas upplevelser på ett så förutsättningslöst 

sätt som möjligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Genom att författarna enskilt läst 

samtliga biografier kan det innebära att studiens material har fått en större möjlighet att fånga upp 

variationer av upplevelserna efter att ha blivit sexuellt utnyttjad som barn. Det har förts en dialog 

under hela analysarbetet där det har diskuterats och reflekterats kring olika tolkningsmöjligheter. 

Genom en ständig diskussion i analysarbetet har författarnas förförståelse medvetandegjorts och i 

största möjliga mån även försökt att åsidosättas för att inte påverka studiens resultat. Detta har 
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lett till att de meningsbärande enheterna, kondenseringen, koderna och kategorierna på ett logiskt 

sätt trätt fram. Detta genom att författarna har jämfört och gemensamt kommit överens om vad 

som knyts an till valt syfte. Detta hävdas öka tillförlitligheten i texten (ibid).  

 

Giltighet 

I databasen LIBRIS finns flertalet olika ämnesordssystem. Biografier som läggs in i LIBRIS kan 

därför kodas/läggas in i olika ämnesordssystem beroende på vem som gör det. När biografier 

sedan ska sökas upp i LIBRIS via ett ämnesordssystem riskeras det att ett antal biografier kan 

missas inom det valda ämnet. Detta på grund av att en del biografier är kodade i andra 

ämnesordssystem. Därför användes både ämnes- och fritextsökningar vid sökningen av 

biografierna. En fritextsökning i LIBRIS ger därmed möjlighet att gå runt ämnesordssystemen, 

vilket ökar antalet träffar inom syftet. Detta motiveras därför öka giltigheten genom att ett större 

antal träffar inom det valda området genererar att fler erfarenheter blir belysta. Detta leder också 

till att variationer beskrivs, vilket är syftet med kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).   

 

Då författarna valde att använda sig av både biografier och självbiografier har detta lett till att ett 

större antal biografier blev tillgängliga. Detta för att författarna inte ville gå miste om ett för stort 

antal biografier som kunde knyta an till syftet. Detta kan ses som en styrka genom att då fler 

erfarenheter kunde nås så ökar också giltigheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Att 

inte bara inkludera självbiografier kan eventuellt ses som en svaghet, då biografier innebär att 

författarna skrivit om andras personers upplevelser. Detta kan innebära misstolkning av 

upplevelser och erfarenheter. Detta ansågs dock vara nödvändigt för att få ett så brett sökresultat 

som möjligt. Det kan ses som en nackdel då biografierna som inte fanns tillgängliga att låna 

under utsatt tid kunnat vara av relevans till resultatet. Då dessa biografier inte kom att inkluderas 

räknas det som ett bortfall. Det kan också ses som en svaghet att antalet valda biografier fick 

avgränsas till sex stycken på grund av att det fanns en tidspress för inlämning av studien. Detta 

innebar att ytterligare tid för läsning av fler biografier inte kunde göras. Detta hade kunnat ge ett 

annorlunda resultat då färre biografier kan innebära att även färre variationer av erfarenheter och 

upplevelser framkommer, vilket kan ses som en svaghet (ibid). 

Genom att resultatet innehåller citat kan upplevelserna träda fram i sin originella form i studien 

och samtidigt minska risken för misstolkning. Detta styrker resultatet genom att texten i sin 

helhet blir mer betydelsefull och ger läsaren möjlighet att bedöma resultatets giltighet (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012).   

 

Trovärdighet 

Genom att efter sökningen välja ut de biografier som knöt an till studiens syfte och valda 

inklusionskriterier var det ett antal biografier som föll bort. Risken att missa några biografier 

minskades genom att författarna tillsammans med experthjälp på Linnéuniversitetet testade olika 

sökord i LIBRIS. Detta för att få ett så brett sökresultat som möjligt och för att därefter kunna 

välja vilka sökord som genererade de biografier som knyter an till studiens valda syfte. Detta görs 

genom att ta reda på hur biografierna i sökresultatet är kodade och med vilka ämnesord de är 

märkta med. Genom valda inklusionskriterier och exklusionskriterier har omfattningen av 

biografier kunnat begränsas ytterligare, vilket har underlättat urvalsprocessen av biografier. 

Exklusionskriterier kan hjälpa till att skapa ett mer definierat, precist och hanterbart urval, vilket 

kan ge studien ett så heltäckande material som möjligt. Detta är ett tillvägagångssätt som 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver stärker studiens trovärdighet. Det innebär 
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således också att studien hade kunnat få ett annat resultat om studiens inklusions- och 

exklusionskriterier hade varit annorlunda eller varit ett större eller mindre antal. Hade till 

exempel mäns upplevelser också inkluderats i studien innebär detta således också att studiens 

resultat hade kunnat få ett annat resultat. Författarna valde dock att exkludera mäns upplevelser 

då majoriteten som utsätts för sexuella övergrepp är kvinnor. Majoriteten av forskningen och 

biografier som knöt an till studiens syfte handlade främst om kvinnors upplevelser vilket ledde 

till att författarna tog beslut att exkludera män från studien.  

 

Två av biografierna var översatta från isländska respektive engelska av översättare. Detta ledde 

till en minskad risk att författarna skulle misstolka texten gentemot om den hade varit skriven på 

sitt ursprungliga språk. Författarna är dock medvetna om att de biografier som har översatts av 

översättare kan ha feltolkats utifrån den ursprungliga texten. Det innebär också att det redan skett 

en tolkning av den ursprungliga texten innan författarnas egna tolkning kunde göras. Detta kan 

ses som en svaghet då risken för misstolkningar ökar för varje tolkning som sker av den 

ursprungliga texten. Trots detta anser författarna att trovärdigheten ändå är större än om 

författarna själva hade tolkat texten på ett annat språk än svenska. Detta stöds av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) som betonar att olika tolkningsmöjligheter kan påverka 

sanningshalten.  

 

För att på ett annat sätt få fram kvinnornas upplevelser, hade resultatet kunnat baserats på 

intervjuer istället för biografier. En intervjustudie hade kunnat göras med mer specifika frågor 

riktade till kvinnorna, vilket hade kunnat ge ett annorlunda resultat. Intervjuerna hade kunnat ge 

en fördel genom att författarna hade varit de första till att tolka kvinnornas upplevelser. Däremot 

hade en intervjustudie av kvinnors upplevelser av sexuella övergrepp å ena sidan kunnat bli svårt 

att genomföra. Detta utan att på något sätt försätta kvinnorna i en beroendeställning som hade 

kunnat leda till ett lidande. Detta likt det Wiklund (2009) betonar kan leda till ett livslidande som 

är kopplat till det liv kvinnan lever. Genom att författarna istället hade intervjuat sjuksköterskor 

som vårdat och/eller behandlat kvinnor med dessa upplevelser hade detta å andra sidan gett 

studien en minskad trovärdighet genom att studien hade fått ta del av upplevelserna som 

andrahandsinformation. Detta stöds av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som beskriver 

att det ofta inte finns en sanning utan flera alternativa tolkningar, vilket kan påverka 

sanningshalten i resultatet. Det hade slutligen inte varit optimalt att genomföra en intervjustudie. 

Detta då författarna ansåg sig varken ha erfarenhet eller kunskap nog, vilket enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) inte hade varit etiskt försvarbart. Inte heller ansågs tidsramen 

räcka till för att få ett så bra underlag som möjligt till studien via en intervjustudie. Studien hade 

också kunnat baserats på vetenskapliga artiklar. Författarna ansåg dock att då vetenskapliga 

artiklar hade blivit andrahandsinformation i denna studie på grund av att texten och den 

insamlade informationen redan tolkats en gång, bedömdes detta inte heller vara en lämplig 

insamlingsmetod av data. Detta då författarna skulle ta del av kvinnors upplevelser, vilket är 

något som är subjektivt och unikt för varje människa. Detta stöds av Dahlberg och Segesten 

(2010) som betonar att livsvärlden är högst individuell och personlig för varje unik människa. 

Det innebär således att varje individ också har unika upplevelser (ibid). Detta blir svårt att få fram 

i sin mest genuina och minst tolkade version genom vetenskapliga artiklar, vilket hade kunnat bli 

en svaghet för studien.  

 

Det är viktigt att vara medveten om att upplevelserna är unika för varje individ. Studiens resultat 

anses därför av författarna inte vara fullt överförbart till de kvinnor som befinner sig i en liknande 
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situation. Däremot anses resultatet ge en ökad medvetenhet kring hur kvinnor som blivit sexuellt 

utnyttjade som barn kan uppleva sin vuxna situation. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kvinnornas identitet har förändrats. Kvinnorna känner sig skyldiga till 

och/eller har skuldkänslor över de övergrepp som de utsatts för. Ur resultatet framkommer det 

också att kvinnorna har en negativ syn på sig själva och de upplever sig inte vara värda 

någonting. Detta ses även i Montgomery, Pope och Rogers (2015) studie där de har intervjuat 

kvinnor som ofta upplever skuld och skam gentemot de sexuella utnyttjandet de upplevt som 

barn. De beskriver också att kvinnornas syn på sin värdighet har påverkats av de sexuella 

övergrepp som de blivit utsatta för (ibid). Vår studie visar att kvinnor som blivit sexuellt 

utnyttjade som barn får dåligt självförtroende i vuxen ålder. Detta stöds av Saha, Chung och 

Thorne (2011) som beskriver att kvinnorna upplever att de har dåligt självförtroende, att de inte 

betyder någonting och att de inte förtjänar ett gott liv. I vårt resultat framkommer det även 

upplevelser om att kroppen förlorat all sin mening, allt sitt värde och att kvinnorna också var 

missnöjda med sina egna kroppar i olika bemärkelser. Detta stöds av Kristensen och Laus (2011) 

studie där det framkommer att kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn var missnöjda med 

sina kroppar. Genom vårt resultat och tidigare forskning kan kvinnor som blivit sexuellt 

utnyttjade därför ses behöva stöttning i att finna sin inre styrka och kraft. Dahlberg och Segesten 

(2010) betonar att det kan vara svårt att finna mening när allting känns meningslöst. Vidare 

förklaras också att kroppen kan ses som levd då den bland annat innehåller upplevelser, minnen 

och känslor. När en förändring sker i den levda kroppen sker det också en förändring av 

tillgången till livet (ibid). Kvinnornas upplevelser om att deras liv och kropp förlorat all sin 

mening kan därmed förstås. Sjuksköterskor bör därför bemöta dessa kvinnor på liknande sätt som 

framkommit i en studie av McGregor, Gautam, Glover och Jülich (2013). De beskriver att 

samtlig intervjuad vårdpersonal upplevde att kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp 

som barn behöver få en mer anpassad och sensitiv vård för att kunna minska lidande och kunna 

stötta kvinnorna till ett bättre mående (ibid). En mer anpassad vård kommer leda till att kvinnorna 

får en vård som är gynnsam för deras unika situation och ger även möjlighet till att kvinnorna kan 

stärka sitt självförtroende och sin självkänsla. En vård som är mer anpassad till varje kvinnas 

unika situation kommer att kunna bidra till att större hänsyn tas till livsvärlden, vilket bidrar till 

ett ökande främjande av hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

I resultatet beskrivs det också om hur kvinnorna bar en mask. Det var av betydelse att leva sitt liv 

bakom denna mask för att inte riskera att hemligheten skulle komma ut. Detta kan ses i Glaister 

och Abels (2001) studie som beskriver att synen kvinnorna hade på sig själva påverkades av hur 

andra betraktade dem. Även i Montgomery, Pope och Rogers (2015) studie framkommer det att 

kvinnorna inte ville ses som annorlunda och de kämpade hårt för att betraktas som normala i 

andras ögon. Detta innebar att vissa av kvinnorna dolde hur de egentligen kände (ibid). Vår studie 

visar att kvinnor känner starkt inför att hålla uppe en fasad för att kunna betraktas som normala i 

andras ögon. Därför bör sjuksköterskan försöka skapa sig en förståelse för att kvinnorna inte 

alltid säger det de menar och/eller inte alltid menar det de säger. Detta stöds av Dahlberg och 

Segesten (2010) som betonar att när sjuksköterskan på ett öppet och följsamt sätt bemöter dessa 

kvinnor kommer det att leda till en förståelse som därmed inte hindrar kvinnans verklighet från 

att träda fram. I resultatet kan det också utläsas att kvinnorna tycker det är svårt att dela med sig 

av sin hemlighet och att det också känns svårt att hitta orken att konfrontera hemligheten, vilket 
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leder till att de förblir tysta. I Hartley, Johnco, Hofmeyr och Berrys (2016) studie betonas det 

också att kvinnorna upplever det svårt att dela med sig av de sexuella övergreppen. Glaister och 

Abels (2001) studie stödjer också resultatet då kvinnorna kände en rädsla inför att orka ta itu med 

att avslöja hemligheten. Det är därför viktigt att sjuksköterskan hjälper och stöttar kvinnorna till 

att finna ork att berätta. Detta stöds av Dahlberg och Segesten (2010) som betonar att vårdandet 

ska stötta människor att stärka sina hälsoprocesser. Genom att sjuksköterskan stöttar kvinnorna 

till att finna sin ork, kan detta leda till att kvinnorna bryter tystnaden. Resultatet visar också att 

kvinnorna valde tystnaden för att de kände oro och ängslan inför hur deras historia skulle kunna 

belasta och påverka andra. Detta stärks av Montgomery, Pope och Rogers (2015) studie som 

beskriver att oavsett om kvinnorna var i tillstånd till att prata om eller ha känslor för sina 

erfarenheter, så blev tystnaden resultatet. Kvinnorna valde att förbli tysta för att inte ta risken att 

påverka närstående och för att på så sätt skydda dem (ibid). Även i Glaister och Abels (2001) 

studie framkommer det att kvinnor valde att inte berätta om sin hemlighet på grund av rädslan 

inför reaktioner som skulle kunna uppkomma vid ett avslöjande. Sjuksköterskan bör ha i 

beaktande att kvinnorna upplever en osäkerhet kring hur deras avslöjande ska tas emot och 

påverka andra. Sjuksköterskan bör därför se kvinnan som en del i ett system tillsammans med 

andra, vilket stöds av Öquist (2008) som betonar att delen är en del av en helhet. Detta kan leda 

till att sjuksköterskan, genom att se till helheten, får en ökad förståelse för hur kvinnorna känner 

inför att avslöja sanningen. Får kvinnorna möjlighet att öppna upp sig om övergreppen minskar 

också risken för att kvinnan och hennes familj far illa (Sigurdardottir & Halldorsdottir, 2013). 

Vidare ses det dock i McGregor, Gautam, Glover och Jülichs (2013) studie att vårdpersonal 

upplever sig osäkra kring hur de ska hantera ett eventuellt avslöjande och väljer därför att inte 

alls beröra eller prata om de sexuella övergreppen. Detta för att vårdpersonalen upplever sig 

sakna rätt verktyg för att kunna hantera avslöjandet (ibid). Även Chernomas och Mordoch (2013) 

betonar att det finns en osäkerhet hos vårdpersonal kring hur de ska beröra och formulera sig 

angående de sexuella övergrepp som kvinnorna varit med om. I Sigurdardottir och 

Halldorsdottirs (2013) studie betonas det att kvinnorna upprepade gånger hade sökt hjälp men 

upplevde sig aldrig ha fått rätt sorts hjälp och därmed inte heller en god vård. När vården brister i 

sin förmåga att ge patienten god vård innebär det således att det har skapats ett vårdlidande för 

kvinnorna (Wiklund, 2009). Sjuksköterskans osäkerhet kring bemötandet av dessa kvinnor kan 

därför ses få som konsekvens att en korrekt och adekvat vård hindras. Vårdpersonal upplever sig 

också sakna tid i sitt vårdande (McGregor, Gautam, Glover & Jülich, 2013). Vårdpersonal är 

rädda att de riskerar att bli sittande hos dessa kvinnor under en längre tid vilket de inte upplever 

sig ha tid med (ibid). Detta motsägs dock av Dahlberg och Segesten (2010), som betonar att en 

vårdande relation kan vara kort och kan innebära bara några minuters möte. Sjuksköterskans 

inställning och förförståelse av att inte ha tid, påverkar således den vård kvinnan kommer att få. 

Förförståelsen kan därför ses vara ett hinder för att kunna skapa en förståelse (ibid). Det kan 

således därför också ses vara av stor vikt att sjuksköterskan har förståelse för de hinder kvinnorna 

upplever inför att berätta sanningen.  

 

I resultatet framkommer det att då kvinnorna hade vågat berätta om de sexuella övergrepp de 

varit med om, upplevde de få möjlighet till ett annat liv. Kvinnorna upplevde en stor lättnad över 

att ha berättat sina hemligheter. Detta stärks av Sigurdardottir, Halldorsdottir, Bender och 

Agnarsdottirs (2016) studie där det framkommer att kvinnorna fick ett ökat välbefinnande när de 

vågat berätta om de sexuella övergreppen de erfarit. I resultatet går det dock även att utläsa 

motsägelser till att det enbart skulle finnas fördelar med att berätta sanningen. Detta i form av att 

rädslan blir starkare inför förövaren efter att sanningen kommit fram, till exempel efter att en 



 
 

17 
 

anmälan gjorts. Det kan därför ses saknas tydliga riktlinjer och rutiner i hur dessa kvinnor bör 

bemötas, vilket kan leda till ett onödigt lidande. Resultatets motstridigheter kan tydas som att det 

är av vikt att kvinnans unika upplevelser efter att ha berättat sanningen bör beaktas av 

sjuksköterskan. Detta stöds av Dahlberg och Segesten (2010) som betonar att livsvärlden måste 

beaktas av sjuksköterskan för att kunna vårda optimalt. Vårt resultat visar också att efter 

kvinnorna hade berättat sanningen så upplevdes terapin vara en stor tillgång och trygghet i deras 

liv. Att i gruppterapin få en inblick i hur andra kvinnor upplevde sin situation efter att ha blivit 

sexuellt utnyttjade upplevdes vara en stor styrka för kvinnorna. Detta kan också ses i en studie av 

Sayın, Candansayar och Welkin (2013), där kvinnorna som deltog fann just sammanhållning som 

en av de mest stödjande faktorerna i grupprocessen. Även i Sigurdardottir, Halldorsdottir, Bender 

och Agnarsdottirs (2016) studie framkommer det att kvinnorna kände att det var viktigt för dem 

att lära känna kvinnor i liknande situationer. Vidare beskriver de också att kvinnornas 

självförtroende blev starkare genom att ha gått i terapin (ibid). I en studie av McGregor, Gautam, 

Glover och Jülich (2013) framkommer det dock att vårdpersonal upplever sig sakna kunskap om 

hur de ska hänvisa dessa kvinnor vidare vid ett avslöjande. Även Chernomas och Mordoch 

(2013) belyser problem kring hur dessa kvinnor bemöts i vården, då det finns begränsat med 

riktlinjer i hur sjuksköterskan ska bemöta och gå vidare med personer som blivit sexuellt 

utnyttjade som barn. Detta kan innebära att kvinnorna inte får den stöttning de är i behov av och 

därmed ej får uppleva de positiva effekter som ett avslöjande kan medföra. Hade det funnits fler 

och tydligare riktlinjer för sjuksköterskan att följa i sitt vårdande hade kanske fler kvinnor som 

blivit sexuellt utnyttjade som barn vågat berätta om sina upplevelser och därmed också få 

möjlighet att må bättre. 

 
Slutsatser  

Vår studie visar att kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn upplever sig förändrade i sin 

identitet och har svårt för att gå vidare i livet på grund av de övergrepp de utsatts för. Kvinnorna 

betonar dock att när de väl kommit till insikt och vågat berätta om sina övergrepp leder det till att 

kvinnorna får ett ökat välbefinnande. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är det viktigt att 

sjuksköterskans bemötande med dessa kvinnor utgår ifrån den unika livsvärlden och tar hänsyn 

till den enskilda levda kroppen och alla dess erfarenheter som följer kvinnorna genom livet. 

Genom att sjuksköterskan har ett förhållningssätt som präglas av att vara öppen och följsam i sina 

vårdande möten kommer detta kunna leda till att kvinnorna upplever sig sedda och bekräftade. 

Kvinnans upplevelse av att sjuksköterskan ser och är villig att ta emot kvinnans erfarenheter kan 

leda till att de sexuella övergreppen avslöjas och uppmärksammas. Blir de sexuella övergreppen 

avslöjade finns det också möjlighet för kvinnorna att få adekvat vård och stöttning till ett bättre 

mående. Det behövs dock mer forskning kring hur dessa kvinnor upplever sig bli och hur de vill 

bli bemötta i vården för att kunna bli mer överförbart till sjukvården och i praktiken. Det hade 

varit intressant att undersöka vilka riktlinjer och policys det finns i dagens sjukvård för att kunna 

hantera situationen och bemötandet när dessa kvinnor söker sig till vården. Med rätt riktlinjer och 

fördjupad kunskap om kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade, kan sjuksköterskan få bättre 

förutsättningar att bemöta och främja hälsa och välbefinnande hos dessa kvinnor. 

  



 
 

18 
 

REFERENSLISTA 

 

 

BRIS. (u.å.). Sexuella övergrepp. Hämtad 30 September, 2016 från BRIS, 

https://www.bris.se/?pageID=580 

 

Chernomas, W. M., & Mordoch, E. (2013). Nurses' Perspectives on the Care of Adults with 

Mental Health Problems and Histories of Childhood Sexual Abuse. Issues In Mental Health 

Nursing, 34(9), 639-647. doi:10.3109/01612840.2013.799721 

 

Dahlberg, K & Segersten, K. (2010). Hälsa och vårdande – I teori och praxis. Stockholm: Natur 

och Kultur. 

 

*Eksvärd, E.(2016). Medan han lever: Ett utsatt barn träder fram ur mörkertalet. Stockholm: 

Forum.  

 

Foster, J. M., & Hagedorn, W. B. (2014). Through the Eyes of the Wounded: A Narrative 

Analysis of Children’s Sexual Abuse Experiences and Recovery Process. Journal Of Child 

Sexual Abuse, 23(5), 538-557. doi:10.1080/10538712.2014.918072 

 

Glaister, J., & Abel, E. (2001). Experiences of women healing from childhood sexual abuse. 

Archives Of Psychiatric Nursing, 15(4), 188-194. doi:10.1053/apnu.2001.25419 

 

Hartley, S., Johnco, C., Hofmeyr, M. & Berry, A. (2016). The nature of posttraumatic growth in 

adult survivors of child sexual abuse. Journal of Child Sexual Abuse, 25(2), 201-220. 

doi:10.1080/10538712.2015.1119773 

 

Helsingforsdeklarationen, World Medical Association Declaration of Helsinki, 2013 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html. Hämtad 2016-10-08. 

 

*Jaggers, V. (2010). I det tysta. (T. Janson Borglund, övers.). Göteborg: NoNa. (Originalarbete 

publicerat 2009). 

 

Krayer, A., Seddon, D., Robinson, C. A., & Gwilym, H. (2015). The Influence of Child Sexual 

Abuse on the Self from Adult Narrative Perspectives. Journal Of Child Sexual Abuse, 24(2), 135-

151. doi:10.1080/10538712.2015.1001473 

 

Kristensen, E., & Lau, M. (2011). Sexual function in women with a history of intrafamilial 

childhood sexual abuse. Sexual & Relationship Therapy, 26(3), 229-241. 

doi:10.1080/14681994.2011.622264 

 

*Kristný, G & Ásdísardóttir, T. (2007). Bilden av pappa. (Y. Hellerud, övers.). Malmö: Bra 

Böcker AB. (Originalarbete publicerat 2005). 

 



 
 

19 
 

Lundman, B. & Hällgren-Graneheim, U. (2012) Kvalitativ innehållsanalys. I M, Granskär & B, 

Höglund-Nielsen. (Red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s.187-201). 

Lund: Studentlitteratur.  

 

*Lytsy, A. & Olson, U. (2003). Den tusende gången - en berättelse om sexuellt utnyttjande. 

Stockholm: Forum 

 

* Lytsy, A. & Olson, U. (2008). Ulrikas sista strid - om att leva vidare efter sexuella övergrepp. 

Stockholm: Frank. 

 

McClain, N., & Amar, A. F. (2013). Female Survivors of Child Sexual Abuse: Finding Voice 

through Research Participation. Issues In Mental Health Nursing, 34(7), 482-487. 

doi:10.3109/01612840.2013.773110 

 

McGregor, K., Gautam, J., Glover, M., & Jülich, S. (2013). Health Care and Female Survivors of 

Childhood Sexual Abuse: Health Professionals' Perspectives. Journal Of Child Sexual Abuse, 

22(6), 761-775. doi:10.1080/10538712.2013.811143 

 

Montgomery, E., Pope, C., & Rogers, J. (2015). A feminist narrative study of the maternity care 

experiences of women who were sexually abused in childhood. Midwifery, 31(1), 54-60. 

doi:10.1016/j.midw.2014.05.010 

 

Rädda Barnen. (2015). Detta borde alla veta om sexuella övergrepp på barn - Hur vanligt är 

det? Hämtad 30 September, 2016 från Rädda Barnen, https://www.raddabarnen.se/vad-vi-

gor/barn-utsatta-for-sexuella-overgrepp/fragor-och-svar/ 

 

Saha, S., Chung, M. C., & Thorne, L. (2011). A narrative exploration of the sense of self of 

woman recovering from childhood sexual abuse. Counselling Psychology Quarterly 24(2), 101-

113. doi:10.1080/09515070.2011.586414 

 

Sayın, A., Candansayar, S., & Welkin, L. (2013). Group psychotherapy in women with a history 

of sexual abuse: what did they find helpful?. Journal Of Clinical Nursing, 22(23/24), 3249-3258. 

doi:10.1111/jocn.12168 

 

Segesten, K. (2006). Användbara texter. I F. Friberg. (Red.) (2006). Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 37-44). Lund: Studentlitteratur. 

 

SFS 1962:700. Brottsbalken. Stockholm: Riksdagen. 

 

SFS 1960: 729. Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Stockholm: Riksdagen. 

 

Sigurdardottir, S., & Halldorsdottir, S. (2013). Repressed and silent suffering: consequences of 

childhood sexual abuse for women's health and well-being. Scandinavian Journal Of Caring 

Sciences, 27(2), 422-432. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01049.x 

 



 
 

20 
 

Sigurdardottir, S., Halldorsdottir, S., Bender, S. S., & Agnarsdottir, G. (2016). Personal 

resurrection: female childhood sexual abuse survivors' experience of the Wellness-Program. 

Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 30(1), 175-186. doi:10.1111/scs.12238 

 

*Stille, S. (2014). Bära leggings i januari. Stockholm: Kalla Kulor Förlag. 

 

Svedin, C. G., & Banck, L. (2002). Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Whealin, J. (2002). Women's report of unwanted sexual attention during childhood. Journal Of 

Child Sexual Abuse, 11(1), 75-93 

 

Wiklund, L. (2009). Lidande - en del av människans liv. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (s.295-324). Lund: Studentlitteratur. 

 

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken: Konsten att lösa problem och nå resultat. Stockholm: 

Gothia Förlag. 

 

* = markerar referenser som använts i resultatet 

 

 

 



  Bilaga 1 
 

 
 

 

SÖKSCHEMA 

 

 

Vald 

databas  

Datum Sökord  Antal 

träffar 

Utvalda 

biografier 

LIBRIS 16-09-

28 

“Sexuella övergrepp” barn* biograf* (kvinn* 

OR flick*)  

14 4 

LIBRIS 16-10-

24 

AMNE:(Incest) "sexuella övergrepp" 

biograf* 

16 2 

 
Sökning av biografier i databasen LIBRIS. Utvalda biografier är underlag för studiens resultat. 
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ÖVERSIKT AV VALDA BIOGRAFIER 

 

 

Medan han lever - Ett utsatt barn träder fram ur mörkertalet, av Elaine Eksvärd (2016) 

Elaines liv har formats av att hennes pappa regelbundet utsatt henne för sexuella övergrepp när 

hon var ett barn. När Elaine blir mamma återupplever hon sin egen barndom och uppväxt igen 

och inser hur mycket den fortfarande påverkar henne. Hon tänker inte längre vara tyst och hon är 

trött på att sexuellt utnyttjade barn blir offer för vuxnas heder och anseende.  

 

Bilden av pappa, av Gerdur Kristny & Thelma Ásdísardóttir, översatt av Ylva Hellerud 

(2005/2007) 

Thelma blir sexuellt utnyttjad av sin pappa under sin uppväxt. Hon och hennes systrar säljs också 

av sin pappa till andra pedofiler. Thelma avslöjar inte sin hemlighet förrän hon kommer i kontakt 

med en organisation som är bildad för att hjälpa kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade. Där har 

hon fått hjälp att bearbeta de plågsamma upplevelserna i sitt förflutna.  

 

Bära leggings i januari, av Sara Stille (2014) 

Sara träffar en äldre kille, Jesper, som hon lär känna och börjar fly till när hemförhållandena blir 

jobbiga. Jesper börjar utnyttja Sara och trots att hon vet att det är fel kan hon inte komma ifrån 

att han är den enda hon känner sig någorlunda trygg med, så hon stannar kvar. Saras liv blir helt 

förändrat och en lång kamp med sitt psykiska och fysiska mående följer henne tillsammans med 

att hon inte säger något till någon för att hon inte känner att hon har någon annan än Jesper. 

 

Den tusende gången - En berättelse om sexuellt utnyttjande, av Anna Lytsy & Ulrika Olson 

(2003) 

Ulrika blev från tidig barndom sexuellt utnyttjad av sin far. Vid tjugo års ålder anmälde hon 

honom då hon började bli påmind om vad som hänt henne som liten, saker hon helt hade 

förträngt. Hennes liv präglas av dessa påminnelser och hon missbrukar både droger, alkohol, 

pengar, mat och sex. Hon är självdestruktiv, anser sig aldrig vara värd någonting och gör sig 

själv till en förövare genom att utnyttja män sexuellt. Hon hittar senare en man som hon upplever 

står ut med henne och de får barn ihop och lever ett liv som Ulrika själv känner är “helt okej”.   

 

Ulrikas sista strid (Uppföljaren till Den tusende gången), av Anna Lytsy & Ulrika Olson (2008) 

Ulrika fortsätter sin kamp för att få ett bra liv trots sina återupplevda barndomsminnen som 

ständigt finns närvarande. Hon fortsätter missbruka på olika sätt och har svårt att hejda sig ifrån 

det. I denna biografi blir hon gravid för tredje gången trots att det är något hon under tidigare 

graviditeter känt att hon aldrig bör göra igen då hon blivit väldigt psykiskt och fysiskt påverkad. 

Under graviditeten gör de kroppsliga förändringarna att hennes kropp återupplever barndomens 

övergrepp och det leder till ett åtta månader långt helvete för både henne och hennes man. Hon 

blir psykiskt sjuk och självdestruktiv och det avslutas med att de blir tvungna att förlösa barnet i 

förtid för att kunna rädda Ulrika från att tyna bort helt.  

 

 

 

 

 



Bilaga 2 s.2(2) 
 

 
 

I det tysta, av Vicky Jaggers, översatt av Tove Janson Borglund (2009/2010) 

Vicky blir som barn sexuellt utnyttjad av sin storebror. Hon känner ingen tillit till någon och 

upplever sig därför inte ha någon som hon kan berätta sin hemlighet för. När Vicky blir gravid 

med sin brors barn vid 12 års ålder är det inte någon som anar vem som egentligen är pappan. 

Fram tills hon är ung vuxen är det ingen som vet om hennes sanning då hon hela tiden varit helt 

övertygad om att ingen skulle kunna tro på henne att hennes storebror David, som var älskad av 

alla, skulle kunna ha utsatt någon för detta hemska.  
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KVALITETSGRANSKNING AV BIOGRAFIER 

 
Källkritik av tryckt text enligt Segesten (2006) 

 Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, populärvetenskap eller något sådant? 

 Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften ifråga? 

 Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilka perspektiv har anlagts, vilket 

mål har de haft? 

 När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå innehållet, av annan orsak? 

 Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 

 På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell kunskap inom mitt ämnesområde? 

 

Kvalitetsgranskning av biografier enligt Segesten (2006).  

Titel Vilken 

form av 

litteratur 

är det 

här?  

Vem är 

ansvarig 

utgivare?  

Vem/Vilka 

är 

författaren/

författarna

? 

När trycktes 

källan? 

Har texten blivit 

kvalitetsgranskad? 

På vilket sätt kan jag använda 

denna text för att utveckla 

akademisk och professionell 

kunskap inom mitt 

ämnesområde.  

Medan 

han 

lever: Ett 

utsatt 

barn 

träder 

fram ur 

mörkerta

let. 

Biografi Bokförlaget 

Forum 

Elaine 

Eksvärd  

Biografin trycktes 

2016, när Eliane i 

vuxen ålder hade 

berättat om de 

sexuella 

övergreppen och 

anmält sin pappa 

för dessa. 

Biografin granskades 

av bokförlaget innan 

tryckning. 

Biografin ger en förståelse för hur 

det kan vara att som vuxen våga 

berätta om de sexuella 

övergreppen som utspelade sig i 

barndomen samt hur det är anmäla 

sin förövare. Den ger också en 

inblick i hur de sexuella 

övergreppen kan påverka kvinnor 

i vuxen ålder. Med hjälp av detta 

kan vårdpersonal möta dessa 

kvinnor på ett mer 

kunskapsbaserat och empatiskt 

sätt. 
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Titel Vilken 

form av 

litteratur 

är det 

här? 

Vem är 

ansvarig 

utgivare? 

Vem/Vilka 

är 

författaren/

författarna

? 

När trycktes 

källan? 

Har texten blivit 

kvalitetsgranskad? 

På vilket sätt kan jag använda 

denna text för att utveckla 

akademisk och professionell 

kunskap inom mitt 

ämnesområde. 

Bilden 

av pappa  

Biografi Bra Böcker 

AB 

Gerdur 

Kristny & 

Thelma 

Ásdísardótti

r översatt av 

Ylva 

Hellerud  

Biografin trycktes 

år 2005 samt 2007 

på svenska. Detta 

när Thelma var i 

vuxen ålder och 

hade gått i terapi.   

Gerdur har återgett 

Thelmas historia. 

Biografin granskades 

också av bokförlaget 

innan tryckning. 

Biografin ger en inblick i hur det 

kan vara att som kvinna bli sexuell 

utnyttjad av sin pappa samt bli 

såld till andra pedofiler. Den ger 

också en förståelse i hur de 

sexuella övergreppen kan påverka 

kvinnorna i vuxen ålder. Med 

hjälp av detta kan vårdpersonal 

möta dessa kvinnor på ett mer 

kunskapsbaserat och empatiskt 

sätt. 

Bära 

leggings 

i januari  

Biografi Kalla Kulor 

Förlag, 

Stockholm 

Sara Stille Biografin trycktes 

2014. Fyra år efter 

Saras sista 

övergrepp.  

Biografin granskades 

av bokförlaget innan 

tryckning. 

Biografin ger en förståelse för hur 

en flicka som sedan blir kvinna 

upplever sin situation efter de 

sexuella övergrepp hon varit med 

om och hur hon hanterar detta. 

Med hjälp av detta kan 

vårdpersonal möta dessa kvinnor 

på ett mer kunskapsbaserat och 

empatiskt sätt. 
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Titel Vilken 

form av 

litteratur 

är det 

här? 

Vem är 

ansvarig 

utgivare? 

Vem/ 

Vilka är 

författaren/

författarna

? 

När trycktes 

källan? 

Har texten blivit 

kvalitetsgranskad? 

På vilket sätt kan jag använda 

denna text för att utveckla 

akademisk och professionell 

kunskap inom mitt 

ämnesområde. 

Den 

tusende 

gången - 

En 

berättels

e om 

sexuellt 

utnyttj-

ande 

Biografi Bokförlaget 

Forum, 

Stockholm 

Anna Lytsy 

& Ulrika 

Olson 

Biografin trycktes 

2003. När Ulrika 

hunnit bli en vuxen 

kvinna med både 

man och barn. 

Ulrika har granskat 

och godkänt 

materialet Anna har 

tolkat och skrivit. 

Biografin granskades 

också av bokförlaget 

innan tryckning. 

Biografin förmedlar en kunskap 

om hur sexuella övergrepp mot 

barn kan te sig hos den vuxna 

kvinnan och vilka svårigheter som 

hon möter när kroppen fysiskt 

börjar minnas de sexuella 

övergreppen. Med dessa 

upplevelser kan vårdpersonal få en 

djupare inblick i hur detta kan 

påverka en kvinnas liv och hur de 

på bästa sätt kan bemöta en kvinna 

som genomlidit sexuella 

övergrepp som barn. 

Ulrikas 

sista 

strid (En 

uppfölj-

are till 

Den 

tusende 

gången) 

Biografi Bokförlaget 

Frank, 

Stockholm 

Anna Lytsy 

& Ulrika 

Olson 

Biografin trycktes 

2008. Fem år efter 

Ulrikas första bok 

och efter ytterligare 

genomlidande av 

ännu en graviditet. 

Ulrika har granskat 

och godkänt 

materialet Anna har 

tolkat och skrivit. 

Biografin granskades 

också av bokförlaget 

innan tryckning. 

Ulrika beskriver genom Anna hur 

hennes liv fortsatt efter första 

boken. Ulrika beskriver hur det är 

att genomlida ännu en påfrestande 

graviditet. Författarna får här en 

bild av de starka återupplevelser 

av de sexuella övegrepp hon 

genomlidit. 

I det 

tysta 

Biografi Bokförlaget 

NoNa, 

Göteborg 

Vicky 

Jaggers 

översatt av 

Tove 

Janson 

Borglund  

 

Biografin trycktes 

år 2009 samt 2010 

på svenska. Detta 

är när Vicky själv 

är 34 år gammal 

och bor med sin 

man och fyra barn.  

Biografin granskades 

av bokförlaget innan 

tryckning. 

Vicky beskriver hur hennes liv har 

förändrats efter de sexuella 

övergrepp hon utsatts för av sin 

bror. Författarna får en inblick i 

hur Vicky upplevt och påverkats 

av det som har hänt. 
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EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYS 

 

 

  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod  Underkategori  Kategori 

Dem måste jag leva med nu, skuldkänslor över att 

jag kunde ha satt stopp för honom för många år 

sedan innan han gav sig på någon annan. 

Skuldkänslor av att man 

kunde förhindrat 

övergreppen.  

Skuldkänslor Synen på sig 

själv 

Upplevelsen 

av en 

förändrad 

identitet 

Man vet aldrig vem som är pedofil. 90% av 

sexualbrotten begås av män. Därför kan jag inte lita 

på någon. Dessa siffror driver mig nästan till 

vansinne. Alla är potentiella pedofiler i min 

omgivning. 

Jag kan inte lita på någon, 

alla är potentiella pedofiler 

i min omgivning. 

Förlorat 

förtroende för 

vuxna 

Förhållningssätt Upplevelsen 

av en 

förändrad 

identitet 

Jag hade burit på min hemlighet i nästan tjugo år - 

en hel livstid - och blotta tanken på att uttala orden 

verkade bokstavligt talat omöjligt. 

Att berätta om 

hemligheten kändes helt 

omöjligt. 

Att inte berätta Ensam om 

hemligheten  

Upplevelsen 

av att hindras 

gå vidare 

Antastad via telefon. Jag kände hans äckliga händer 

över smset. Tänk att det räckte hela vägen till 

Barcelona.  

Återupplevde övergreppen 

där hans äckliga händer 

medverkade. 

Återupplevde 

övergreppen  

Ständigt påmind Upplevelsen 

av att hindras 

gå vidare 

Oavsett vilket så kände jag att det var dags att få ut 

sanningen och det skulle gärna ske medan han 

lever. Inte för att hämnas på honom, utan för att stå 

upp för barnet inom mig. 

Dags att få ut sanningen 

för att stå upp för barnet 

inom mig. 

Dags att stå 

upp för sig 

själv 

Komma till 

insikt 

Upplevelsen 

av att ett annat 

liv är möjligt 
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Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det är otroligt hur mycket energi och kraft att 

fortsätta kämpa en människa kan få bara genom att 

prata om något man burit inom sig så länge. 

Fick energi och kraft att 

kämpa med att fortsätta 

berätta sanningen. 

Att våga berätta 

sanningen. 

Kraften i att dela 

med sig 

Upplevelsen 

av att ett 

annat liv är 

möjligt 

 
 


