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This qualitative study highlights the fact that sexual abuse is considered a social 

problem. However, few are disclosing their experiences of sexual abuse during 

childhood, and although children tell, it is difficult to regard them as credible victims. 

Our aim with this study is to gain an understanding through adults stories about the 

sexual abuse they were exposed to during their childhood. In order to achieve this 

purpose, we have analyzed autobiographies written by adults, who during their 

childhood have become sexually exposed. The study resulted in the problem of 

considering children as victims, before the abuse's disclosure but also after. The 

children were seen, in the cases studied, not as credible due to the perpetrator's identity. 

This study also found that the children did not report their experiences of sexual abuse 

due to factors such as shame and normalization. The study thus found that sexual abuse 

against children is complex and so is the view of the children as victims and their 

silence. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt redogör vi bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar och 

begreppsdefinitioner. 

 

1.1 Bakgrund 

Barnkonventionen, som Sverige förbundit sig att följa, är ett rättsligt avtal innehållande 

54 artiklar som tillsammans utgör en helhet av barns rättigheter. Enligt 

barnkonventionen har barn rätt att skyddas mot övergrepp, våld, vanvård samt 

utnyttjande av förälder eller närstående (Unicef 2016). Det är således ett ansvar på 

samhällsnivå att barn ska skyddas mot sexuella övergrepp men undersökningar visar 

att denna problematik finns. Under 1980-talet började sexuella övergrepp mot barn 

uppmärksammas som ett socialt problem och det anses även vara en bakomliggande 

orsak till psykisk och fysisk ohälsa. Vidare belyser internationella studier att sexuella 

övergrepp mot barn är ett omfattande problem som sker överallt oavsett klass och 

etnicitet (Carlsson 2009, s. 19). 

      

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som vänder sig till forskare och praktiker i syfte att 

stärka barn i socialt utsatta situationer, har genomfört en undersökning om sexuella 

övergrepp och dess omfång. Undersökningen gjordes på 6000 gymnasieelever i avsikt 

att undersöka hur deras upplevelser av sexuella övergrepp och sexuell exploatering sett 

ut under uppväxten. Allmänna Barnhuset menar att sexuella övergrepp kan bestå av 

flertal olika handlingar men i denna undersökning frågades eleverna om det varit utsatta 

för blottning, om någon tagit på deras genitalier mot deras vilja, om de har tvingats 

onanera åt någon eller om de tvingats till sexuellt umgänge. Generellt visade 

undersökningen att var femte elev, 21 %, hade erfarenhet av sexuella övergrepp 

(Landberg et al. 2014, ss. 4-7).     

 

1.2 Problemformulering 

Jackson, Newall och Backett-Milburn (2015) menar att sexuella övergrepp mot barn är 

ett folkhälsoproblem men att barns berättelser om dessa övergrepp är sällsynta. Jackson 

et al. (2015) har genomfört en studie på barn, i åldrarna fem till 18, som kontaktat en 

rådgivningsorganisation angående deras sexuella utsatthet. Studien visar bland annat 
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att många barn inte berättar då det finns rädsla för att splittra familjen, bli övergiven, 

men även rädsla för att inte bli trodd. Skuld och skam framkom även som bidragande 

orsaker till varför barnen inte talat om sin utsatthet (Jackson et al. 2015, ss. 322-323 & 

329-330). Zaykowski och Campagna (2014) hävdar även att det finns en 

inlärningsprocess mellan offer och gärningsmän då offrets utsatthet normaliseras vilket 

i sin tur kan leda till att offret inte berättar (Zaykowski & Campagna 2014, s. 455).  

 

Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, Jones och Gordon (2003) styrker att det finns 

en tystnadsproblematik om sexuella övergrepp då många barn som blivit utsatta inte 

berättar om de händelser som de har varit utsatta för, förrän i vuxen ålder. Det finns 

således en tystnad om sexuella övergrepp under barndomen vilket är problematiskt då 

den kan leda till att barnet blir utsatt under längre tid men även att barnet inte får den 

behandling som är nödvändig. Tystnaden är även problematisk ur ett förebyggande 

perspektiv då den kan riskera att fler barn blir utsatta av samma förövare (Goodman-

Brown et al. 2003, s. 526).  

 

Det är inte endast tystnaden utan även ifrågasättandet av barns trovärdighet och synen 

på barnet som offer som är problematisk. Cederborg (1998) menar att barns kapacitet 

att minnas och återberätta sina erfarenheter av sexuella övergrepp ifrågasatts. Barn har 

inte ansetts som kompetenta nog att skilja på fantasi och verklighet och det har därför 

varit problematiskt att betrakta sexuellt utsatta barn som offer (Cederborg 1998, ss. 25-

26). Att barn inte ses som trovärdiga och som tänkbara offer kan även förstås ur ett 

historiskt perspektiv då Bergenheim (2005) hävdar att sexualbrott mot barn sällan 

återfinns i svenska domar. Hon talar då om domar från 1800-talet och menar att få brott 

kom till rättens kännedom då barns utsagor inte beaktades. Skulle övergreppen 

säkerställas gjordes istället medicinska undersökningar men då det fanns en uppfattning 

om att barn inte kunde penetreras blev dessa undersökningar bristfälliga. Bergenheim 

(2005) menar vidare att det under denna tid, 1800-talet, inte finns någon fällande dom 

som enbart baserats på barnets berättelse (Bergenheim 2005, ss. 39 & 100-101). 

      

Det som presenterats ger oss motiv till val av studie då det synliggjorts att sexuella 

övergrepp mot barn klassas som ett folkhälsoproblem och att det finns en tystnad om 

denna problematik. Det framhävs även att barn och deras berättelser inte ses som 

trovärdiga och att det finns en svårighet i att se barn som offer. Vidare betonas att många 
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barn inte berättar om sin sexuella utsatthet förrän i vuxen ålder. Vi vill därför studera 

vuxnas berättelser om de sexuella övergrepp de blivit utsatta för under sin barndom för 

att på så sätt få förståelse för denna problematik. Den vuxnes berättelse kan följaktligen 

hjälpa oss att förstå det sexuellt utsatta barnets problematik trots att det är en historisk 

återgivelse från tidigare perioder i dennes liv. Vi är medvetna om att de skildringar vi 

ska studera återges av vuxna, men då de beskriver sina upplevelser att som barn bli 

utsatta för sexuella övergrepp och då vi vill få förståelse för barnets problematik 

kommer vi stundtals att benämna dem som barn.  

 

1.3 Syfte    

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ litteraturstudie förstå vuxnas 

berättelser om de sexuella övergrepp de blivit utsatta för under sin barndom. Denna 

förståelse kan synliggöra den problematik sexuella övergrepp medför vilket i sin tur 

kan möjliggöra att fler offer för sexuella övergrepp vågar tala om sin utsatthet och att 

de då betraktas som trovärdiga.  

      

1.4 Frågeställningar 

För att uppnå studiens syfte kommer nedanstående frågeställningar att besvaras:  

• Hur beskriver självbiografiernas författare sina upplevelser av att som barn vara 

offer för sexuella övergrepp? 

• Hur kan barnets tystnad om de sexuella övergrepp de blivit utsatta för förstås 

utifrån självbiografiernas berättelse? 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Vi, som författare, anser att läsaren bör få en tydlig definition på de centrala begrepp vi 

kommer att använda oss av under studiens gång och med detta som bakgrund kommer 

vi nu att definiera begreppen barn och sexuella övergrepp. 

 

Enligt barnkonventionen betraktas ett barn vara en individ under 18 år och enligt 

svensk lagstiftning är en person under 18 år omyndig och ses således som barn 

(Forsman 2013, s. 34). 

 

Sexuella övergrepp mot barn inrymmer enligt svensk rätt, all form av sexuella 

handlingar som utförs av en vuxen person mot, med eller med hjälp av ett barn under 
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15 år (Forsman 2013, s. 61) Om barnet är över 15 år och befinner sig i beroendeställning 

till förövaren klassas det också som sexuella övergrepp mot barn. Beroendeställning 

innebär att offret är i relation till förövaren och då exempelvis biologiskt barn, 

fosterbarn, elev eller klient. Sexuella övergrepp betraktas vara handlingar som kränker 

barnets integritet då barnet inte är mogen för handlingen eller ger sitt samtycke till de 

sexuella handlingar hen utsätts för (Nyman, Svensson & Rädda Barnen 1995, ss. 15-

16). Sexuella övergrepp omfattar fysiska såväl som icke-fysiska övergrepp såsom 

samlag, beröring på barnets genitalier, att barnet tvingas till att visa sina könsorgan eller 

titta på den vuxnes, samt att barnet tvingas till att titta på pornografiska filmer. Att 

tvinga barnet till oralt samlag och att bli fotograferad eller filmad i sexuellt ändamål 

betraktas även, enligt svensk rätt, som sexuella övergrepp (Wonsa 2015; Forsman 2013 

s. 61).  
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2. Historisk bakgrund 

I detta avsnitt redogör vi hur synen på sexuella övergrepp förändrats över tid. 

 

2.1 Sexuella övergrepp och dess historia 

Sexualbrott har historiskt sett, och då främst från början av 1600-talet, varit belagt med 

höga straff såsom dödsstraff. Dessa påföljder omfattade endast brott mot kvinnor och 

nämner inget om könsumgänge med minderåriga. Bergenheim (2005) hävdar att 

Stockholms domböcker innehöll brottsrubriceringar såsom “göra piga gravid” och 

“kränkning av oskuld” och sannolikheten att offret var minderårig ökade. De få sexuella 

övergrepp mot minderåriga som kom till rättens kännedom hade dock inte som syfte att 

skydda barnet som individ utan att skydda äktenskaps- och familjesituationer. 

Bergenheim (2005) menar även att trots vetskap om att barn utsattes för sexuella 

övergrepp gjordes inga anmälningar och mörkertalet var stort. Istället för att anmäla 

brottet kunde den berörda familjen få förlikning och barnets föräldrar fick ekonomisk 

kompensation och besparades även den skam som medförde dessa brott (Bergenheim 

2005, ss. 29 & 33).     

 

Vidare menar Bergenheim (2005) att det under år 1734 infördes en strafflag som 

fastställde en nedre åldersgräns för samlag som då var tolv år. Lagen talar dock inte om 

barn utan om kvinna “som ej fyllt tolf åhr”. Pojkar omnämndes således inte i lagen och 

betraktades därför inte som tänkbara offer. Trots få anmälningar om sexuella övergrepp 

togs barns berättelser, som ofta var detaljrika och oskuldsfulla, på allvar. Det fanns 

samtidigt en tendens att omtolka barnens skildringar och istället betrakta dessa som 

någonting annat än sexuella övergrepp. Då berättelserna stundtals var detaljrika kunde 

de istället tolkas som om barnet hade sexuella erfarenheter och ett beteende som var 

vanartigt. Det var inte endast barnets berättelse som fastställde om övergreppen ägt rum 

utan flickor och deras könsorgan besiktigades, men då det fanns en föreställning om att 

flickor inte kunde penetreras söktes andra förklaringar till att flickans genitalier var 

skadat. Besiktningens resultat var ofta avgörande för fallets följd. Bergenheim (2005) 

diskuterar vidare att följderna av sexualbrott förändrades över tid och då 1734 års 

strafflag fastställde att sexuellt umgänge med barn kunde likställas med våldtäkt, skulle 

det beläggas med dödsstraff. Detta var dock något som kritiserades och det 

eftersträvades istället att den kriminella skulle straffas och förbättras. Under 1800-talet 
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kom därför lagen att ändras och dödsstraff var inte längre ett straff för sexuellt våld. 

Trots att åldersgränsen för sexuellt umgänge med flickor ändrades till 15 år omnämndes 

inte pojkar och de sågs ännu inte som tänkbara offer för sexuella övergrepp. Ytterligare 

fastställande i lagen gjordes då allt sexuellt umgänge med barn förbjöds, till skillnad 

från tidigare då endast samlag varit förbjudet (Bergenheim 2005, ss. 33 & 38-39, 60-

61). 

 

Sedan den tidigmoderna perioden har dels lagar om sexuella övergrepp och dels synen 

på barn och dess sexualitet förändrats (Bergenheim 2005, s. 159). Carlsson (2008) 

menar att sexuella övergrepp mot barn uppmärksammades som ett socialt problem i 

Sverige under 1980-talet och studier visar att det är lika utbrett oavsett klass och 

etnicitet men att det däremot är vanligare att flickor utsätts och att 98 % av förövarna 

som utsätter flickor är män. Sammanfattningsvis har sexuellt våld fördömts sedan 

medeltiden men trots att lagar har fördömt dessa brott har barns trovärdighet ifrågasatts. 

Under 1700-talet ansågs barn, som blivit utsatta för sexuella övergrepp, inte kunna 

urskilja mellan fantasi och verklighet och denna problematik fortsatte då flickor under 

1900-talets mitt skuldbelades. Olika könskategorier fick följaktligen olika rättigheter 

och anklagelser om att män utsatte kvinnor och barn för sexuella övergrepp sågs många 

gånger istället som förtal mot männen och de ansågs då vara det primära offret. Barn 

har således blivit utsatta för sexuella övergrepp under flera århundrade men 

diskussionen om barns utsatthet som sexualbrottsoffer kan anses vara en ny företeelse 

och är nu en problematik som diskuteras globalt (Carlsson 2008, ss. 258-260). 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi tidigare forskning om barnets tystnad om sin sexuella utsatthet 

men även dennes berättande om övergreppen och synen på brottsoffer.  

           

3.1 Barnets berättande om sin sexuella utsatthet 

Cederborg (1998) menar att då det ofta finns få fysiska bevis, ligger stor tyngd på den 

muntliga redovisningen och barnets trovärdighet blir avgörande. Barns trovärdighet har 

diskuterats och forskare menar att barnets utsaga om dennes utsatthet är en 

samproduktion som skapats av barnet och exempelvis en terapeut. Berättelserna skulle 

då vara en fantasiprodukt som skapats i berättandet av utsattheten. Enligt Högsta 

Domstolen är en berättelse trovärdig om den är sammanhängande och detaljerad och 

inte väcker tvivelaktighet om barnets berättelse är sann. Den anses således inte som 

trovärdig om barnet delvis förnekar övergreppen. Barnets utsaga måste dock ses i det 

sammanhang den är i och en bedömning måste göras för att klargöra vad barnet är 

kompetent att berätta. Vidare betonar Cederborg (1998) att barn är mer kompetenta än 

vad som tidigare anats då barn kan bearbeta problematiska kognitiva frågor och på så 

sätt kunna skilja mellan fantasi och verklighet. Barn över tre år anses exempelvis kunna 

minnas om de blivit sexuellt utsatta och de har ofta även tillräcklig kommunikativ 

kunskap för att förmedla detta. Det kan dock vara problematiskt för små barn att berätta 

detaljrika och sammanhängande berättelser, vilket är problematiskt då barns utsagor 

ifrågasätts. Många gånger förstår barnet inte heller vikten av deras berättelser och 

avslöjandet kan därför dröja (Cederborg 1998, ss. 24-29). 

 

Fåtal studier har undersökt tidsaspekten mellan övergreppen och avslöjandet av dessa. 

Det finns dock en motsägelse i dessa studier, då en av dessa betonar att graden av 

övergreppen, relationen mellan offer och förövare och dess kontinuitet, inte har 

betydelse för barnets berättande. Samma studie belyser dock att barn var mer villiga att 

tala om sin utsatthet om de inte var släkt med förövaren (Goodman-Brown et al. 2003, 

s. 528). Kontextuella förändringar såsom att övergreppens svårighetsgrad ökar från 

beröring till våldtäkt anses även vara en bidragande orsak till att tystnaden bryts 

(Jackson et al. 2015, s. 329).  
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3.1.1 Barnets tystnad om sin sexuella utsatthet   

Många barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp berättar inte om de händelser de 

har varit utsatta för, förrän i vuxen ålder. Goodman-Brown et al. (2003) hävdar att det 

finns flera skäl till varför barn inte berättar om de sexuella övergrepp som de blivit 

utsatta för och det kan delvis bero på känslor av skuld och skam men också rädsla för 

att bli övergiven. Barnets tystnad kan även bero på en känsla av att de har ett eget ansvar 

i sin utsatthet och att det beror på något de sagt eller gjort. Detta skuldbeläggande kan 

ha sin grund i att förövaren tillskriver barnet känslor av skuld och modet att tala om sin 

utsatthet minskar (Goodman-Brown et al. 2003, s. 526; Jackson 2015, s. 329).  

 

Goodman-Brown et al. (2003) menar även att barnets ålder har en väsentlig del i 

huruvida barnet talar om sin utsatthet. Om det utsatta barnet är ungt är det exempelvis 

inte alltid faktorer såsom skam och skuld som bidrar till tystnaden, utan barnets 

okunskap om att det hen utsätts för är fel. Äldre barn har dock större kunskap om 

sexualitet samt sexuella övergrepp och dess problematik. Genom denna kunskap ökar 

barns medvetande och då även förståelsen för att det dem utsätts för är fel. En känsla 

av skam kan då infinna sig och barnets tystnad om sin utsatthet förlängs. Vidare 

beskriver Goodman-Brown et al. (2003) att könstillhörighet är ytterligare faktor till den 

tystnad som består då pojkar anses mer motvilliga till att tala om sin utsatthet och 

studier visar att om pojkar berättar så sker det i ett senare tillfälle än flickor. Detta kan 

bero på att pojkar tillskrivs egenskaper som kan upplevas som negativa som exempelvis 

fördomar om att vara ett offer eller homosexuell (Goodman-Brown et al. 2003, ss. 526-

527). Trots att studier visar att pojkar berättar mer sällan eller senare än flickor kan det 

bedömas som lättare för pojkar att tala om sin utsatthet då de inte blir utsatta av en 

förälder i lika stor grad som flickor. Barn som blir utsatta av en förälder ses följaktligen 

som mindre benägna att berätta med rädsla för exempelvis familjesplittring. Relationen 

mellan förövare och offer spelar således roll och lojaliteten mellan barn och förälder 

kan därför anses vara en bidragande faktor till att barn inte vågar tala om sina 

erfarenheter av sexuella övergrepp (Goodman-Brown et al. 2003, ss. 526-528 & 537). 

 

3.2 Synen på brottsoffer 

Svensk lagstiftning fastställer att det är brottsligt att utföra sexuella handlingar mot en 

person under 15 år, oavsett frivillighet eller ej och det bedöms då som sexualbrott mot 

barn. Har den utsatta personen fyllt 15 år bedöms det som sexualbrott mot en vuxen 
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person, men har denne en relation till förövaren som exempelvis familj- eller 

släktrelation eller något som kan likställas med detta, kan förövaren dömas till 

sexualbrott mot barn (Brottsrummet 2017). Brottsoffer är en fysisk person som utsatts 

för fysiska eller psykiska handlingar som enligt svensk lag är straffbart och barn som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp kan således betraktas som brottsoffer. Sonander 

(2008) menar dock att begreppet brottsoffer kan problematiseras då defintitionen har 

olika betydelser beroende på dess kontext. Det är således inte ett allmängiltigt begrepp 

då alla brottsoffer inte betraktas som “riktiga” offer. Vidare menar Sonander (2008) att 

identfikationen som offer inte enbart handlar om hur definitionen av offer framställs 

enligt lag, utan även hur samhällets syn speglar det så kallade idealiska offret. För att 

betraktas som ett idealiskt offer ska offret ha egenskaper där hen bland annat visar 

svaghet. Denne ska även vara i underläge och inte ha någon relation till förövaren samt 

inte heller beskriva förövaren i positiva termer. Det idealiska offrets betydelse handlar 

följaktligen inte om utsatthet eller om viktimisering, utan snarare om en individs eller 

grupps möjligheter att åstadkomma offerstatus (Sonander 2008, ss. 74 & 92-93). 

      

Den viktimologiska forskningen, det vill säga forskning om brottsoffer, eftersträvar en 

definition där definieringen av brottsoffer måste kopplas till mänskliga rättigheter. 

“Viktimology” är ett begrepp som förknippas med den amerikanske psykiatrikern 

Fredrik Werthram som menar att brott, oavsett kategori, ska förstås i termer av 

relationen mellan offer och gärningsman (Sonander 2008, s. 77). Studier har gjorts för 

att få ökad förståelse för varför vissa klassas mer som offer än andra och Zaykowski 

och Campagna (2014) menar att utsatthet är en process mellan offer och förövare där 

normer och förväntade beteende projiceras. Det sker således ett samspel mellan offer 

och gärningsmän och offret lär sig att exempelvis våld är något som ska tolereras. Detta 

synliggörs exempelvis i relationer där kvinnor som lever med en våldsam partner inte 

lämnar förhållandet med gärningsmannen. Relationen är komplex då den ofta är 

kärleksfull till en början men förändras under tid då förövaren utövar våld för att sedan 

visa ånger. Nya löften om att inte utsätta offret för ytterligare våld bryts och våld blir 

ofta förekommande. Det är följaktligen en inlärningsprocess där offret lär sig att dennes 

utsatthet inte är något normbrytande, utan något som istället normaliserats (Zaykowski 

& Campagna 2014, ss. 455-456).  
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I enlighet med Zaykowski och Campagna (2014) beskriver Forsman (2013) att sexuella 

övergrepp mot barn normaliseras genom att övergreppen sker i vardagliga situationer 

såsom vid bad eller nattning. Denna normaliseringsprocess fortskrider då förövaren 

skapar en allians mellan sig och offret genom att exempelvis göra övergreppen till en 

gemensam lek och hemlighet. Då normaliseringsprocessen leder till att offret tolererar 

sin utsatthet och inte talar om den, minskar även omgivningens syn på att den utsatta är 

ett offer (jmf Zaykowski & Campagna 2014, ss. 455-456; Forsman 2013, Ss. 61 & 62).
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4. Teori 

I detta avsnitt redogör vi teorier om det idealiska offret och den idealiska 

gärningsmannen, normaliseringsprocess och skam. 

 

4.1 Det idealiska offret och den idealiska gärningsmannen 

Christie (2001) använder termen idealiskt offer för att beskriva de offer som på 

samhällsnivå kan betraktas som idealiska. Han menar inte att ett idealiskt offer är något 

som en individ eller grupp kan tillskriva sig själv utan hävdar istället att individer eller 

grupper som blivit drabbade av brott betraktas vara idealiska offer när de får en 

fullständig och legitim status. För att erhålla denna offerstatus är det flertal kännetecken 

som individen ska uppfylla. Offret ska bland annat vara svag, sjuk, mycket ung 

respektive gammal eller befinna sig på en plats där offret inte kan klandras för att vara 

på som exempelvis på gatan under dagtid. Förövaren ska även vara farlig, stor och 

okänd och inte ha någon relation till offret. Likaså beskriver Christie (2001) att för 

mycket styrka förminskar sympatin som associeras med offerstatus. Ytterligare 

egenskap som individen ska uppfylla för att betraktas som ett idealiskt offer är att offret 

ska ha tillräcklig med styrka för att göra anspråk på att ses som offer och att inte 

oppositionens motkraft är så stark att offret inte hörs (Christie 2001, ss. 47-48, 50-51 

& 59). 

 

Christie (2001) hävdar att det idealiska offret skapar en idealisk gärningsman och ju 

mer idealiskt ett offer är desto mer idealiskt blir förövaren. Gärningsmän som klassas 

som icke idealiska ger även icke idealiska offer. Individer som exempelvis är 

involverade i droghandel ses sällan som idealiska offer trots att de själva brukar droger 

och är offer för sin egen verksamhet, vilket kan anses bero på att de är involverade i 

handeln. Droghandel betraktas vara ett samhällsproblem och straffen för 

gärningsmännen är höga. De ses således som icke idealiska gärningsmän och dess offer 

ses därför inte heller som idealiska. Det finns följaktligen ett samspel mellan förövare 

och offer som kan bidra till att offer inte ses som idealiska på grund utav förövaren 

(Christie 2001, ss. 54-55). Även Jönson (2012) menar att det finns ett samspel mellan 

offer och gärningsmän vilket kan beskrivas genom ett exempel där en äldre kvinna lånat 

ut sitt bankkort till ungdomar för att få hjälp med ett uttag. Det kan därför bedömas som 

att den äldre kvinnan möjliggjorde brottet och synen på henne som det idealiska offret 
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minskar. Äldre och barn betraktas dock ofta vara idealiska offer då de anses vara svaga, 

beroende och oskuldsfulla (Jönson 2012, ss. 122-125). Christie (2001) menar dock att 

det finns en problematik i att erhålla ett offerstatus då individen, genom den statusen 

accepterar fortsatt underordning. Skulle barn ses som jämställda med vuxna skulle 

därför deras position som idealiska offer undermineras (Christie 2001, ss. 57-58). 

 

För sexuellt utsatta barn kan det således finnas en problematik att betraktas som 

idealiska offer trots att de är barn. Faktorer såsom att de känner gärningsmannen och 

att gärningsmannen sällan är idealisk kan försvåra omgivningens syn på barnet som ett 

idealiskt offer. Att barn sällan talar om sin sexuella utsatthet under barndomen minskar 

också chansen att betraktas som ett idealiskt offer då ett idealiskt offer ska göra anspråk 

på att ses som offer. Anspråket kan dock inte vara för stort då det finns risk att de 

jämställs med vuxna vilket i sin tur skulle göra att deras status som idealiska offer 

reduceras (jmf Christie 2001; Jönson 2012).  

 

4.2 Utsatthet som normaliseras 

Normalisering sammanhänger med föreställningar och normer och det finns ofta en 

process för att något ska upplevas som normalt. Lundgren (2004) talar om våldets 

normaliseringsprocess för våld i nära relationer mellan män och kvinnor och menar att 

gränser suddas ut för vad som är normalt och inte. Normaliseringsprocessen blir en 

nedbrytningsprocess för kvinnan då mannens våldsutövande utvecklas och upplevs 

enligt båda vara normalt. När våldet internaliserats och kvinnan identifierat sig med 

våldet har det också normaliserats. Lundgren (2004) talar om tre skeden i en 

normaliseringsprocess och i det första skedet, när våldet först utövas, infinner sig en 

chock. Ofta förklaras våldet som en olyckshändelse vilket även gör att den utsatta inte 

berättar för utomstående om händelsen. I det andra skedet får våldet en orsak och blir 

mer förekommande i vardagen. Våldet förändras genom att mannen isolerar kvinnan, 

hjärntvättar och kontrollerar henne, samtidigt som han ger henne värme och kärlek. I 

detta skede klandrar kvinnan sig själv och börjar istället få skuld- och skamkänslor. I 

normaliseringsprocessens sista fas ser kvinnan sig själv genom mannens ögon och 

mannens verklighet blir hennes. Den våldsutsatta indoktrineras och anpassar sig till 

förövarens förväntningar och krav och hälsan blir ofta påverkad till det negativa då 

offret kan känna sig psykiskt utmattad och uppgiven (Lundgren 2004, ss. 13 & 60-67). 
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Denna normaliseringsprocess kan liknas vid den sexuellt utsatta barn går igenom då 

Forsman (2013) menar att sexuella övergrepp gradvis förs in i vardagen och då ofta i 

vardagliga situationer. Det kan således ske vid exempelvis nattning eller bad och det 

blir på det sättet en del av vardagen. Denna normaliseringsprocess av sexuella 

övergrepp tydliggörs i Forsmans (2013) studie då barn bland annat redogjort för att 

förövare sagt till barnet att övergreppen är deras gemensamma lek och hemlighet. Det 

leder i sin tur till att barn inte talar om sin utsatthet då övergreppen betraktas som 

normala (Forsman 2013, ss. 61 & 62). 

 

4.3 Skam 

Skam kan beskrivas som en samling av känslor som uppstår när individen betraktar sig 

själv som negativ, genom någon annans ögon. Elias (1991) menar att känslan av skam 

både har en samhällelig och personlig aspekt då skam och samhällsutveckling 

samspelar i många avseenden. Under civilisationsprocessen har skam haft betydelse då 

det kan ses som förklaring till varför beteende och attityder om exempelvis sexualitet 

förändrats. Känslor som inte var problematiska att prata om under medeltiden är nu 

desto svårare att exponera. För att tydliggöra sambandet menar Elias (1991) att om 

samhällsstrukturen och dess tvång är förankrat i individens självdisciplin kan det uppstå 

rädsla för att överträda de sociala förbud som finns och på så sätt undvika skam. Det 

ger därför en förklaring till varför individer generellt agerar utefter föreskrivna normer. 

Skam fungerar således som en kontroll för att undvika att normer överträds (Elias 1991, 

ss. 364-365). Vidare menar den tyske sociologen Simmel att skam har en bred 

definition som kan innefatta allt från lätt skam till grova moraliska överträdelse. Han 

menar vidare att känslan av skam berör hela människan och inte endast en aspekt av 

denne och beskriver det med ett exempel. En sliten man möter en bekant och skäms 

över sitt hål på kavajen då han känner att den trasiga kavajen ger den bekanta en negativ 

bild av mannen. I exemplet förstärks det egna jaget genom mötet med den bekanta men 

då det görs i samband med normöverträdelse skapas en skamkänsla (Dahlgren & Starrin 

2004, ss. 81-82). Skam kan även uppkomma i situationer där sociala relationer hotas 

och kan därför ses som en känsla som skapas i relationer. Känslan av skam har även en 

central roll i hur känslor uttrycks, vilket i sin tur beror på hur skammen av dessa 

känslorna upplevs. Skäms individen för att exempelvis visa sig ledsen så hålls den 
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känslan tillbaka och kan undertryckas helt. Skam är således ett begrepp med bred 

definition och det finns olika typer av skam såsom kortvarig vardaglig skam och skam 

som är långvarig och mer förnedrande (Scheff 2003).  

 

Cullberg (2008) beskriver denna kortvariga känsla som en plötslig känsla av att vara 

totalt exponerad med sina problem och svagheter. Denna plötsliga känsla kan beskrivas 

genom att individen ”tappar ansiktet” och känslan av att vilja gömma sig uppstår. Skam 

kan även vara en långvarig smärtsam känsla som kan uppstå i sociala sammanhang där 

individen nedvärderas och inte har någon tillhörighet. Individen kan då känna sig 

otillräcklig och misslyckad. Personer som upplever skam kan tala om att de bland annat 

känner sig förödmjukade, äckliga och betydelselösa (Cullberg 2008, ss. 17-18 & 20). 

Psykoanalytikern Else-Britt Kjellqvist beskriver hur skam kan plåga människor genom 

följande citat:  

 

Skammens språk är förnedringens och när skammen överväldigar en 

vill man göra som de tre aporna, inte se, inte höra och inte tala. Detta 

är ett av skälen till att skammens språk är så ofullgånget. (Cullberg 

2008, s. 20). 

 

Sexuellt utsatta barn känner ofta skam och kan hamna i det som Cullberg (2008) kallar 

skamfälla, vilket innebär att de är medvetna om att det som sker är fel men då skammen 

är stor talar de inte om sin utsatthet. Skammen kan yttra sig på olika sätt såsom att 

barnet tränger bort minnen och att de lämnar kroppen under pågående övergrepp men 

även genom ångest och fysiska symptom. Barn som varit offer för sexuella övergrepp 

känner ofta stor skam trots brist på skuld. Barnet tar således på sig skammen istället för 

förövaren (Cullberg 2008, ss. 181-182). 
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5. Metodologi 

I detta avsnitt redogör vi val av metod samt vetenskapsteoretisk ansats som valts med 

bakgrund av studiens syfte och dess frågeställningar. Vi redogör även etiska 

överväganden, narrativ teori och metod, analysmetod, metodens förtjänster och brister 

samt reliabilitet och validitet. Studiens avgränsning, arbetsfördelning och 

tillvägagångssätt, urval samt presentation av självbiografier presenteras även. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder har som utgångspunkt att undersöka fenomen såsom händelser, 

känslor och tankar till skillnad från kvantitativa metoder som istället fokuserar på siffror 

och mätningar. Då vi utgått från självbiografier och undersökt författarnas berättelser, 

som innefattar deras känslor och tankar, för att få förståelse för deras beskrivningar av 

sexuella övergrepp, är vår studie av kvalitativ karaktär (jmf Ahrne & Svensson 2011, 

s. 12). Inom kvalitativa forskningsmetoder förekommer tre centrala tillvägagångssätt 

för att insamla data såsom intervjuer, observationer och dokumentanalyser och då 

exempelvis vetenskapliga eller skönlitterära texter. Det finns därför ytterligare 

argument till att vår studie är kvalitativ då vi läst och analyserat självbiografier. Vår 

studie har således gjorts med hjälp av dokumentanalys vilket vi, i avsnitt 5.5 

Dokumentanalys, kommer att förtydliga ytterligare (jmf Larsson 2005, ss. 91-92). 

Kvalitativa metoder syftar till att få förståelse och tolka individers erfarenheter utifrån 

dennes uttalanden för att få en helhetsbild av det studien ämnar att undersöka, vilket 

även är vårt syfte med denna studie. Med detta sagt menar Larsson (2005) att den 

undersökande försöker få förståelse för den studerade individens känslomässiga 

upplevelsevärld och han uttrycker: 

 

Som en idealisk målsättning försöker den kvalitativa undersökaren att 

“uppleva vad den andra upplever” eller “se världen med den andras 

ögon”. (Larsson 2005, s. 92). 

 

5.2 Hermeneutik 

Vår studie är av kvalitativ art med en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Det 

centrala i hermeneutiken är inte att förklara hur världen är, utan hur den tolkas och 

bedöms och hermenutiken är således läran om förståelse. I jämförelse med den 

positivistiska ansatsen som ämnar att förklara fenomen, har hermeneutiken som syfte 
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att tolka och förstå människors beteenden och upplevelser och därmed “leva sig in i” 

individens liv (Hartman 2004, ss. 105-107). 

      

Tolkning används för att få ökad kunskap om exempelvis människors handlande och 

för att uppnå detta menar Hartman (2004) att det krävs förförståelse. Förförståelse och 

personliga erfarenheter påverkar således vårt sätt att förstå och tolka andra individer 

och dess handlingar och kan liknas vid den hermeneutiska cirkeln eller spiralen som 

den även kallas. Spiralen tydliggör att det finns en förförståelse, som sedan revideras 

och utvecklas till ny kunskap. Denna kunskap leder i sin tur till ytterligare förförståelse, 

vilket kan liknas vid en spiral, därav den hermeneutiska spiralen. Med detta sagt menar 

Hartman (2004) att vi aldrig kan få en korrekt förståelse och bild för en annan människa 

då vi alltid har en egen förståelse för världen (Hartman 2004, ss. 190-191). 

      

Då vi utgått från självbiografier skrivna av vuxna som under sin barndom blivit utsatta 

för sexuella övergrepp och använt oss av dokumentanalys som presenteras vidare i 

avsnitt 5.5 Dokumentanalys har vi tolkat och analyserat den nya informationen i 

förhållande till vår tidigare förförståelse. Vår tidigare förförståelse var att det fanns en 

problematik att prata om sexuella övergrepp mot barn, både för vuxna och barn och likt 

den hermeneutiska spiralen har vår förförståelse, genom denna studie, blivit djupare 

och uppnått nya höjder (se bild 1: hermeneutisk spiral). 

 

      

Bild 1: hermeneutisk spiral. 
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5.3 Etiska överväganden 

Enligt 3 § lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

ska forskning som innefattar känsliga personuppgifter enligt 13 § Personuppgiftslagen 

(1998:404) godkännas i en etikprövning. Lagen fastställer dock att forskning som 

genomförs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå inte 

behöver etikprövas. Trots att alla studier inte enligt lag måste etikprövas menar 

Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003) att det finns fyra forskningsetiska 

perspektiv att ta hänsyn till, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då studien utförs på högskolenivå har vår 

studie ingen skyldighet att etikprövas men trots detta har diskussioner förts kring de 

fyra perspektiven. Informations- och samtyckeskravet innebär att forskare har 

skyldighet att meddela deltagare och få deras samtycke men då studien har som 

utgångspunkt att studera självbiografier, som är offentligt publicerade, fann vi ingen 

skyldighet till detta. Konfidentialitetskravet innebär att forskare ska ge studiens 

medverkande konfidentialitet och personliga uppgifter ska därför inte röjas till 

obehöriga personer men då vår studies deltagare själva författat sina biografier kan det 

antas att de valt vilken information som ska publiceras. Nyttjandekravet är även något 

som diskuterats under studiens bearbetning vilket innebär att vi beaktat att uppgifter 

som insamlats inte ska nyttjas i fel sammanhang och att det endast ska användas i 

forskningsändamål (jmf Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003, ss. 177 & 181- 182). 

 

Då vårt syfte var vägledande i val av metod ansåg vi att en analys av självbiografier var 

fördelaktigt. Som tidigare nämnts syftar individsskyddskravet till att 

forskningsdeltagare inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning och då författarna till självbiografierna har valt att lyfta sina berättelser har 

deras integritet och uppgifter respekterats (jmf Vetenskapsrådet 1990). Detta innebär, 

att vi som utfört denna studie, förtydligat vilka redogörelser och citat som tillhör 

respektive upphovsman. Vi har således tillförlitligt hänvisat till huvudkällan av respekt 

till den självbiografiska författaren. 
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5.4 Narrativ teori och metod 

Som tidigare nämnts har hermeneutiken som utgångspunkt att tolka och förstå och 

många gånger är det texter som är i fokus och så även i vår studie. Johansson (2005) 

menar att det är genom berättelser som identiteter, relationer och normsystem skapas, 

vilket kan bidra till förståelse för det sociala handlandet och den sociala verkligheten. 

Det finns inte enbart en narrativ teori eller analys utan ett flertal olika och studier på 

berättelser kan således bedrivas utifrån olika perspektiv. Narrativ teori kan beskrivas 

som teorier om berättandet medan narrativ metod nyttjas för att analysera dessa. Det 

finns dock tre huvudsakliga modeller för berättelseanalyser såsom berättandet, 

berättandestrategier och sammanhang och konsekvenser. Berättandet fokuserar på 

berättelsens händelseförlopp medan berättandestrategier fokuserar på textens struktur. 

Den tredje modellen fokuserar på sammanhang och konsekvenser och är även aktuellt 

för vår studie då dess utgångspunkt är att analysera berättelsens sociala sammanhang, 

rekonstruktionen av erfarenheter och jaguppfattningen. Berättelser kan sålunda 

klargöra hur människor skapar identiteter och varför dessa identiteter utvecklats, men 

även hur kategorier såsom offer skapas. Berättelser bidrar även till att andras röst hörs 

då individer väljer att berätta sin historia med syfte att ge andra en chans till social 

förändring. Självbiografier kan följaktligen belysa sociala grupper som annars inte är 

offentliga (Johansson 2005, ss. 17-24). Med detta som bakgrund fanns det argument för 

val av narrativ metod då vi studerat och analyserat självbiografier av vuxna, som under 

sin barndom, blivit sexuellt utsatta. Genom dessa berättelser har vi i likhet med 

Johanssons (2005) beskrivelse fått en uppfattning om författarens sammanhang och 

jaguppfattning.  

 

5.5 Dokumentanalys 

Vi ska i denna studie göra en dokumentanalys av självbiografier vilket innebär, utifrån 

en kvalitativ utformning, att texter analyseras med syfte att förstå och beskriva 

individers upplevelser (Larsson 2005, s 92). Dokument gör det möjligt att närma sig 

den undersökte utan att denne är närvarande vilket möjliggör att dokument kan nyttjas 

i forskning. För ytterligare klargörande är dokument en skriven text som innefattar 

exempelvis rapporter, böcker och personliga dokument såsom självbiografier. Då 

självbiografier är skrivna av personer som själva upplevt händelserna klassas de som 

primära källor och det förväntas därför vara en exakt återgivning av individernas 

upplevelser (May 2013, ss. 227 & 232). För att en dokumentanalys ska kunna utföras 
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är det viktigt att det finns en definierad problemformulering som avgränsar problemet 

vilket i sin tur bidrar till att det är lättare att hitta dokument. Därefter väljs cirka sex till 

tio dokument som ska analyseras. För att kunna analysera dessa skapas kategorier som 

ska styra analysen. Inom dokumentanalys eller innehållsanalys som det även kallas, 

söks det således efter teman (Bryman 2011, ss. 505-506). 

 

Med detta som bakgrund finns det argument för vårt val av analysmetod. Vi ville förstå 

vuxnas berättelser om de sexuella övergrepp de blivit utsatta för under sin barndom och 

hur de beskriver sina erfarenheter av denna utsatthet. Detta för att synliggöra 

problematiken och möjliggöra att fler offer vågar tala om den problematik de utsätts för 

och att de då även betraktas som trovärdiga. För att uppnå vårt syfte närmade vi oss 

skribenterna genom att läsa och analysera de dokument som insamlats. Vi har därför, 

efter att vi läst och analyserat, kategoriserat och tematiserat. Insamlandet av empirin 

började med att dokumenten, vilka i denna studie är självbiografier, lästes och då med 

studiens frågeställningar som bakgrund. Vi läste följaktligen självbiografierna och 

frågeställningarna avgjorde vad vi ansåg var relevant för studien. Efter att vi läst och 

markerat i självbiografierna vad vi ansåg var av vikt sammanställdes det vi markerat 

och det tematiserades därefter. Det framkom då ett flertal teman såsom första 

övergreppen, tystnad, normalisering, skam och skuld, offeridentitet, barns utsagor och 

omgivningens reaktioner. Vi hade studiens syfte och frågeställningar i åtanke när vi 

undersökte de teman som framkommit och vi såg då att offer, tystnad, skam och 

normalisering var de största faktorerna som skulle hjälpa oss att besvara studiens 

frågeställningar och uppnå dess syfte. Vi analyserade teman ytterligare och valde ut 

händelser och citat som förtydligade berättelsernas innebörd. När resultatet skulle 

sammanställas fick ytterligare urval göras då de olika teman innehöll mycket 

information. Det som slutligen valdes ut stärkte vårt resultat och gav en klar bild av 

berättelsernas innebörd (jmf Merriam & Nilsson 1994). 

 

5.6 Metodens förtjänster och brister 

Det finns flera aspekter att vara kritisk till i val av metod. Då studien gjordes med hjälp 

av självbiografier gick det således inte att ställa följdfrågor till författarna vilket kan ses 

som negativt och vi fick då tolka självbiografiernas innehåll. Bryman (2011) menar 

dock att självbiografier är primära källor vilket kan ses som fördelaktigt då de är 
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återberättade av individer som själva upplevt händelserna. Det är ett omfattande 

material och vi har, likt det Bryman (2011) beskriver, haft svårigheter med att avgränsa 

vårt insamlade material (jmf Bryman 2011 ss. 489 & 511). Då två av de utvalda 

självbiografiernas författare, Elaine Eksvärd och Patrik Sjöberg, är offentliga innan 

självbiografiernas utgivning kan det ses som problematiskt då de inte endast 

representerar sig själva utan olika varumärken och företag. Det kan därför finnas skäl 

till att de inte ger en fullständig och sanningsenlig bild. Vi har dock uppfattat materialet 

som trovärdigt och ser därför inte det som en brist i vår metod. Vi har även funnit flertal 

förtjänster med val av metod då vi använt självbiografiska verk och vi har således haft 

ett färdigt material framför oss. Vi har därför inte behövt förlita oss på intervjupersoner 

vilket har bidragit till att vi har kunnat planera studiens arbetsprocess. Vår metod kan 

även anses fördelaktigt ur ett etiskt perspektiv då vi studerar något som möjligtvis 

kunde väckt känslor hos intervjupersoner som vi, som studenter, inte har kunskap att 

stödja och behandla. Vi har avvägt både för- och nackdelar och om vi, som forskare, 

hade utfört liknande studie hade vi, trots brister, valt samma metod.  

 

5.7 Reliabilitet och validitet  

Forskning ska ta fram kunskap som är sann men även kunskap som kan upprepas av 

andra. Forskning ska alltså ha en strävan efter att vara reliabel vilket betyder att samma 

resultat ska uppnås flera gånger men även vara valid, vilket innebär att den mäter vad 

den avser att mäta (May 2013, ss. 99 & 121). Reliabilitet och validitet är fundamentala 

kriterier inom kvantitativ forskning då det visar på kvaliteten i forskning. Dessa 

begrepp har dock diskuterats inom kvalitativ forskning då det i denna typ av forskning 

sällan görs mätningar. Begreppens betydelse får en annan innebörd inom den 

kvalitativa forskningen då det exempelvis inte finns ett lika stort fokus på mätning. 

Reliabilitet, som innebär att en undersökning kan upprepas med samma resultat, är ofta 

ett problematiskt kriterium att uppfylla då en social företeelse inte kan bestå utan 

förändras över tid. Det kan därför vara problematiskt att få en kvalitativ studie att vara 

reliabel. Det handlar därför mer om att forskare, som utför studien, ska ha liknande 

sociala roller men även vara överens med samtliga forskare som deltar i studien om hur 

informationen som framkommer ska tolkas. Validitet inom kvalitativ forskning innebär 

att det finns en överenskommelse mellan observationer och teoretiska idéer som 

utvecklas under studiens gång. De finns ofta en hög validitet i kvalitativ forskning då 
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långvarig närvaro med det som studeras och observeras, säkerställer att begrepp och 

observationer överensstämmer. Validitet inom kvalitativ forskning innebär även att 

studiens resultat kan generaliseras till andra miljöer och situationer, vilket kan vara 

problematiskt då kvalitativ forskning ofta använder sig av ett begränsat urval (Bryman 

2011, Ss. 351-352). 

 

Det är problematiskt att svara på om vår studie är reliabel och om andra forskare hade 

fått samma resultat, men det kan anses som troligt då självbiografierna är skrivna texter 

som inte förändras. Hade andra forskare ställt samma frågor till självbiografierna hade 

troligtvis samma resultat visats. Då vår studie har en hermeneutisk vetenskapsteoretisk 

ansats görs tolkningar av dessa självbiografier och det kan således göras olika 

tolkningar beroende på forskare. Finns det dock en klar bild av hur informationen som 

framkommer ska tolkas, vilket det gör i aktuell studie, kan den anses vara reliabel. 

Studien kan även anses som valid då vi, som utfört studien, bildat teorier under studiens 

gång. Det finns, som beskrivits, en överenskommelse mellan observationer, tolkningar 

och teoretiska idéer då vi under en tid studerat och bekantat oss med utvalda 

självbiografier och därefter skapat teorier. Om studiens resultat kan generaliseras till 

andra miljöer och situationer, är dock problematiskt att svara på då vi endast studerat 

sex självbiografier och det finns en problematik att generalisera vårt resultat på andra 

individer som blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

 

5.8 Avgränsning 

Vi valde i denna studie att avgränsa oss till självbiografier, skrivna av vuxna, som under 

sin barndom blivit utsatta för sexuella övergrepp. I studiens början diskuterades om vi 

skulle undersöka hur självbiografiernas skribenter beskriver sin offeridentitet utifrån 

skuld och skam. Vi ville även få förståelse för hur barnets tystnad om sin utsatthet kan 

förstås utifrån normaliseringsprocessen. Efter handledning och reflektion kom vi fram 

till att vi, som författare, hade en förutfattad mening om hur skribenterna identifierade 

sig som offer utifrån skuld och skam men även att barnets tystnad kan förstås utifrån 

en normaliseringsprocess. Vi är medvetna om att det förekommer en tystnad om barnets 

utsatthet under barndomen samt att de är offer och därför valde vi att ha kvar våra 

frågeställningar men inte med frågeställningar som redan innefattade teoretiska 

begrepp såsom skuld och skam och normalisering. Hade vi utgått från det studien i 

första hand ämnade att undersöka hade frågeställningarna varit analyserande och 



 22 

förutfattade. Med detta som bakgrund valde vi att ha öppna frågeställningar för att få 

större förståelse för hur vuxna, som under sin barndom varit utsatta för sexuella 

övergrepp, beskriver sina erfarenheter av dessa händelser. Analysen i vår studie har 

därför gjorts utifrån olika perspektiv och med en öppenhet. Hur avgränsningen gjordes 

förtydligas i avsnitt 5.10 Urval.  

 

5.9 Arbetsfördelning och tillvägagångssätt 

Studien påbörjades med att vi båda sökte tidigare forskning som vi därefter fördelade 

och läste enskilt. Den tidigare forskning som vi ansåg var fördelaktig för vår studie 

bestod av fem artiklar, varav tre internationellt publicerade samt en avhandling. Efter 

att vi fördelat materialet och läst det enskilt, sammanställde vi det tillsammans för att 

få en helhet av forskningen. Utefter studiens syfte och frågeställningar fann vi teorier 

som skulle hjälpa oss i vår analys. Vi delade upp skrivandet av teorierna men då vi läst 

och korrigerat varandras texter är det problematiskt att beskriva vem som skrev vad. 

Därefter sökte vi efter självbiografier skrivna av vuxna som blivit sexuellt utsatta under 

sin barndom och vi valde sex självbiografier som lästes av båda. Hur självbiografierna 

valts ut förtydligas i avsnitt 5.10 Urval. Båda läste samtliga självbiografier med syfte 

att få en helhet men även för att säkerställa att ingen kunskap förbisågs. 

Självbiografierna tematiserades och diskuterades och vi sammanställde därefter 

empirin för att säkerställa att vi tolkat vårt material liknande. I avsnitten metod, resultat 

och analys samt diskussion har vi gemensamt bearbetat texten och under arbetets gång 

har vi haft en dialog där tankar, funderingar och idéer diskuterats.  

 

5.10 Urval  

Vi ville under studiens början få ett brukarperspektiv men av etiska skäl (se 5.3 Etiska 

överväganden) är det inte fördelaktigt att intervjua vuxna som under sin barndom blivit 

sexuellt utsatta och vi valde därför att göra en kvalitativ litteraturstudie och utgå från 

självbiografier. Självbiografier är idag en central form i presentationen av sig själv där 

personen förväntas presentera livets händelser i ordning med fokus på inre processer. 

Dessa självbiografier är följaktligen subjektiva berättelser (Johansson 2005, s. 231). 

Med detta som bakgrund har vi valt sex självbiografiska verk, skrivna av vuxna, som 

under sin barndom, blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vi gjorde således ett urval och 

enligt Becker (2008) är det nödvändigt då forskare inte kan undersöka varje fall utan 
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exempel av det studien syftar att undersöka (Becker 2008, s. 78). Vårt urval påverkades 

innan studiens påbörjan då vi läst två av de sex självbiografierna vilka är Medan han 

lever: Ett utsatt barn träder fram ur mörkertalet av Elaine Eksvärd och Det du inte såg 

av Patrik Sjöberg och Marcus Lutteman. Vi hade en uppfattning om att dessa böcker 

var innehållsrika och att de innehöll information som skulle kunna vara till nytta för vår 

studie och av denna anledning valdes dessa självbiografier. För att uppnå studiens syfte 

och få svar på studiens frågeställningar var det nödvändigt med fler självbiografier för 

att studien ska ses som trovärdig. Vi sökte då på Libris och på sökordet ”sexuella 

övergrepp mot barn” och fick fram 771 sökningsresultat. Men då vi skulle utgå från 

självbiografier avgränsade vi vår sökning till böcker och fick fram 625 sökningsresultat 

som vi därefter granskade. Vi gjorde en överskådlig granskning och fann flertal 

självbiografier som vi sedan läste om på Adlibris. Enbart två av dessa vilka är När ingen 

annan ser av Duncan Fairhurst och Hur kunde hon? av Dana Fowley fann vi relevanta 

för vår studie. Vi valde dessa då de upplevdes som att de innehöll mycket och detaljrik 

information. De som valdes bort gav således inte samma uppfattning och ansågs därför 

inte heller kunna hjälpa oss att uppnå studiens syfte. Vi sökte vidare på sökordet 

”incest” och fick fram 1688 sökningsresultat. Även här avgränsade vi vår sökning till 

böcker och fick istället fram 1314 sökningsresultat och då det var för stort avgränsade 

vi oss till författare med flest träffar som resulterade i boken Bakom stängda dörrar av 

Hansen, Cras och Cras. När vi läste om denna på Adlibris fann vi även boken Påtvingat 

liv skriven av Taina Adolfsson och böckerna valdes ut med samma argument som 

tidigare presenterats. Vi valde sex självbiografier för att öka studiens trovärdighet men 

kunde inte välja fler på grund av studiens tidsbegränsning. Att självbiografiernas 

författare härstammar från olika länder ansågs inte påverka studien då sexuella 

övergrepp mot barn är ett folkhälsoproblem. Ytterligare motiv till urvalet var att 

självbiografierna var skrivna på 2000-talet och att författarna var vuxna som under sin 

barndom blivit utsatta för sexuella övergrepp. Författarna var således över 18 år.  

 

Självbiografierna vi valt, skildrar olika livsberättelser, såsom kriminalitet och psykisk 

ohälsa men deras gemensamma nämnare är att de har blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. Sexuella övergrepp mot barn klassas som ett folkhälsoproblem och vi 

avgränsade oss därför inte till enbart svenska författare. Under studiens arbetsprocess 

diskuterades om böckerna skulle vara skrivna av både män och kvinnor. Vår tanke var 

då att studien skulle vara representativ för de största könstillhörigheterna, men efter 
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handledning kom vi fram till att studien inte är en jämförelsestudie och det fanns då 

inget argument till att kön skulle vara betydande i valet av författare. Då våra 

frågeställningar inte utgår från konstruktionen av kön eller om upplevelserna av 

sexuella övergrepp ser olika ut beroende på könstillhörighet har vi valt 

självbiografierna som presenteras i 5.10.1 Presentation av självbiografier.  

  

5.10.1 Presentation av självbiografier 

Dana Fowley - Hur kunde hon?  

Femåriga Dana och hennes syster introduceras till vad de själva beskriver som 

Skottlands värsta pedofilring av deras mamma och styvpappa Billy. Systrarna blir 

slagna, våldtagna och utsatta för extrema övergrepp. Danas berättelse handlar om hur 

hon kämpar för att få ett normalt liv efter flera års sexuella övergrepp från sin moder, 

familjenätverk och främmande personer (Fowley 2008).  

 

Duncan Fairhurst- När ingen annan ser. 

Från fyra års ålder blir Duncan retad, manipulerad och sexuellt utsatt av sin far. Han 

beskriver hur han vid 14 års ålder försöker ta sitt liv för att undkomma sin pappas 

förtryck. Duncan blir uppfostrad i ett hem med sjuka ritualer men när han, i vuxen ålder, 

ser sin far, hand i hand, med en liten pojke, bestämmer han sig för att berätta om sin 

utsatthet och anmäla sin far (Fairhurst 2007). 

 

Elaine Eksvärd - Medan han lever: Ett utsatt barn träder fram ur mörkertalet. 

Elaines har under sin barndom fått utstå regelbundna sexuella övergrepp av personen 

som skulle ge henne trygghet, vilket var hennes fader. Elaine väljer att i vuxen ålder 

skriva denna självbiografi för att underlätta för andra sexuellt utsatta barn. Hon 

beskriver hur barn offras för vuxna personers heder och hur samhället blundar för de 

sexuella övergrepp som sker (Eksvärd 2016).  

 

Kristina Hansen - Bakom stängda dörrar. 

Kristina är hennes pappas ovigda flickhustru och föder honom två barn. Berättelsen 

skildrar Kristinas lojalitet, myndigheternas passivitet samt moderns svek mot flickan 

(Hansen, Cras & Cras,  2003). 
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Patrik Sjöberg - Det du inte såg.  

Patrik, en av Sveriges största idrottsstjärnor, blev sexuellt utsatt av sin tränare Viljo 

som även, under en tid, var hans styvfar. Han beskriver hur han blev manipulerad av 

Viljo då Viljo rättfärdigade övergreppen genom att förklara att de gjordes i idrottsligt 

syfte (Sjöberg & Lutteman 2011). 

      

Taina Adolfsson - Påtvingat liv. 

Tainas tvingas lämna sitt hemland, Finland, då hon förlorat sin familj. Hon tvingas 

därför att flytta till Sverige och då till hennes två svenska adoptivföräldrar. 

Adoptivpappan utsätter Taina för sexuella övergrepp och adoptivmamman väljer att 

inte lyssna på henne. Adoptivmamman misshandlar även Taina psykiskt genom att tala 

om för henne hur dum, ful och misslyckad hon är (Adolfsson 2011).  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redogör vi studiens resultat och analys. Vi kommer att referera till 

självbiografiernas författare med deras förnamn, men även att benämna de som barn. 

 

6.1 Resultat 

I det studerade materialet framkom flertal teman men de fyra teman som presenteras är 

av relevans för studiens syfte och frågeställningar. De teman som framkom var synen 

på det sexuellt utnyttjade barnet som offer, barnets problematik att berätta om sin 

sexuella utsatthet och då på grund av skammen och normaliseringens påverkan på 

barnet.   

 

6.2 Synen på det sexuellt utnyttjade barnet som offer 

Samtliga självbiografier har belyst problematiken med att vara offer för sexuella 

övergrepp. Omgivningen och dess reaktioner och agerande har haft stor påverkan i 

denna problematik. Barnen beskriver att de dels haft svårt att betraktas som offer under 

övergreppen men även efter övergreppens avslöjande. Taina säger:  

 

Omgivningen verkade ha svårt att se mig som ett offer. Jag var ett 

kompetent barn och avslöjade inte familjehemligheter. (Adolfsson 

2011, s. 35).  

 

Hon beskriver vidare att ingen hade kunnat ana vad som pågick bakom fasaden i 

familjen. På bordet låg en vit duk, ljusen i silverljusstakarna var tända och frukostäggen 

låg gömda i varsin filthöna. Taina, som var adopterad av Gustav och Gertrud, beskriver 

hur de tackar Gud för maten och att en finare familj hade varit svårt att hitta i deras lilla 

stad (Adolfsson 2011, s. 47). Även Dana skildrar problematiken med att omgivningen 

inte såg henne som offer och hur hennes liv kunde uppfattas som normalt ur andras 

perspektiv. Hon beskriver hur hon och hennes kompis Michelle, brukade leka hemma 

hos Dana och hur föräldrarna då uppträdde som perfekta (Fowley 2008, s. 31).  

 

Kristinas berättelse tydliggör, likt de ovanstående, att utomstående hade svårt att se 

henne som offer. Hon beskriver hur svenska och norska myndigheter var involverade i 

deras familj och att hembesök gjordes för att bedöma om det var ett lämpligt hem, vilket 

myndigheterna ansåg. Ingen anmärkte exempelvis på att kylskåpet var fullproppat med 
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spritflaskor. Kristina berättar inte för myndigheterna om sina hemförhållande. Hon 

uttrycker: 

 

Inte kunde väl jag, ett minderårigt barn, veta bättre än dessa 

barnavårdsexperter. Detta var den bästa uppväxtmiljö jag kunde få. 

(Hansen, Cras & Cras 2003, s. 54). 

 

Vidare beskriver Kristina att Heikki, som familjen bodde hos, gjorde en polisanmälan 

om misstänkt incest. Han säger till polisen att han, vid två tillfällen, sett hur fadern 

smekt dottern på bröst och könsorgan och att han tyckt sig ha hört när dottern och fadern 

haft samlag. Vidare beskriver Heikki att han ifrågasatt beteendet men att pappan 

besvarat detta genom att förklara att det är så man gör i Sydamerika. Heikki menar även 

att Kristina inte reagerat på något speciellt sätt och han uppfattar det som att Kristina 

tyckt om pappans beteende och han tror därför inte att hon vill anmäla. 

Förundersökningen läggs därefter ner då brottet inte kan styrkas. Kristina blir sedan 

gravid med sin pappas barn och socialförvaltningen gör därefter hembesök varje vecka 

för att säkerställa vem som är pappan till Kristinas barn men utan framgång. Kristina 

vill inte samarbeta men anger en man vid namn Anders Eriksson vilket socialtjänsten 

tvivlar på men de väljer ändå att leta efter honom. Kristinas mamma känner oro då hon 

tvivlar på att han är pappa till barnet. Hon vänder sig därför till socialtjänsten i Oslo 

men anser att hon inte får någon hjälp där (Hansen, Cras & Cras 2003, ss. 80-84).  

 

Kristina menar även att det inte endast var socialtjänsten som inte såg familjens 

problematik:  

 

Barnavårdscentralen gjorde hembesök och tyckte att vi hade det så 

trivsamt och välstädat och fint. Något annat såg de inte. Och för en 

stund kunde pappa uppträda i sin paradroll som den stolte morfadern. 

(Hansen, Cras, & Cras 2003, s. 91). 

 

Trots den problematik som skildras i självbiografierna då barnens omgivning inte ser 

barnen som offer, menar Jönson (2012) att just barn ofta betraktas som idealiska offer 

då de många gånger är oskuldsfulla och i beroendeställning (Jönson 2012, s. 125). Det 

finns dock faktorer som kan bidra till att omgivningen haft svårigheter med att uppfatta 

de sexuellt utnyttjade barnen som offer då Christie (2001) menar att, för att erhålla en 

offerstatus ska vissa kännetecken uppfyllas såsom att offret inte ska ha någon relation 
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med förövaren men även att offret ska göra anspråk på att ses som offer (Christie 2001, 

ss. 48 & 50). I de självbiografier som analyserats har offer och förövare en relation 

vilket försvårar bilden av det idealiska offret. De myndigheter som gjort hembesök hos 

Kristina har inte sett Kristina som ett offer, vilket kan bero på att Kristina kände 

förövaren men även för att hon inte gjorde anspråk på att betraktas som offer. Det 

tydliggörs med citatet när hon menar att hon, som barn, inte kan bättre än 

barnavårdsutredare. Utredarna säger att hennes hem var den bästa uppväxtmiljön för 

henne och hon argumenterar inte emot utredarna och berättar inte heller att hon är ett 

offer. Hade utredarna förstått att övergreppen ägt rum hade de troligtvis agerat 

omedelbart men det kan anses, på grund av de olika faktorerna, som svårt att se Kristina 

som ett offer. Då varken Taina, Dana och Kristina inte gjorde anspråk på att betraktas 

som offer, kan det styrka Christies (2001) teori om det idealiska offret och ge en 

förklaring till varför ingen i deras omgivning betraktat dem som offer (jmf Jönson 2012, 

s. 125; Christie 2001, ss. 48 & 50; Hansen, Cras & Cras 2003, s. 54; Fowley 2008, s. 

31; Adolfsson 2011, s. 35). 

 

Det som redovisats visar att det finns en problematik i att se barn som offer men 

analysen av självbiografierna visar att denna problematik består även efter 

övergreppens avslöjande. Elaine berättar för sin farbror, att hon blivit sexuellt utnyttjad 

av sin pappa från att hon var två till tio år, som i sin tur berättar för hennes farfar. I ett 

samtal som senare utspelar sig mellan Elaine och hennes farfar berättar han att 

farbrodern berättat allt för honom. Han gråter och Elaine känner en lättnad och menar 

att det var skönt att han var ledsen. Han säger dock:  

 

‘Det är fruktansvärt, men du ska väl inte polisanmäla honom? Det 

skulle jag inte stå ut med, då skulle jag dö.’ (Eksvärd 2016, s. 221). 

 

Också Taina skildrar den problematik som finns i att erhålla en offerstatus när hon 

berättar för en psykiatriker om de övergrepp hennes adoptivfader utsatt henne för. 

Psykiatrikern säger då: 

 

‘Men det här är väl ändå inte sant. Dina adoptivföräldrar tillhör de 

mest ansedda familjerna i hela staden. Jag tror faktiskt att du 

fantiserar.’ ‘Du måste ha mycket fantasi, min unga dam.’ (Adolfsson 

2011, s. 79). 
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Taina går därefter till en präst för att berätta om sin utsatthet. Även han påpekar vilka 

föräldrarna är men också vilken roll de har i samhället. Han säger: 

 

‘Men jag har ju sett dig tillsammans med din mamma i kyrkan. Hon 

sjunger ju i kyrkokören och sitter med i kyrkofullmäktige.’ ‘Jag vet 

vem din pappa är också. Han är bankdirektör, eller hur?’ (Adolfsson 

2011, s. 80).  

 

Taina ifrågasätter sig själv och undrar vad hon gör för fel då hon inte blir trodd. Hon 

börjar rodna och svettas och menar att hon själv börjar tvivla på att det hon sagt var 

sant. Prästen säger därefter att de ska be en bön ihop och Taina lämnar sedan 

expeditionen (Adolfsson 2011, ss. 80-81). 

 

Det som presenterats visar att det kan vara svårt för omgivningen att se barnen som 

offer trots deras redogörelse. Enligt Christies (2001) teori om det idealiska offret, ska 

denne ha tillräcklig styrka för att göra anspråk på att ses som offer, men oppositionens 

motkraft ska inte vara så stark att offret inte hörs. Förövarna, vilka kan ses som 

oppositionen, är i de beskrivna redogörelserna starka och möjligtvis så starka att 

barnens redogörelser inte ses som trovärdiga. Prästen visar oppositionens motkraft då 

han påpekar att Tainas mamma sitter i kyrkofullmäktige och att hennes pappa är 

bankdirektör. Tainas anspråk på att ses som offer minskar således då motståndet är 

starkt (Jmf Christie 2001, s. 50; Adolfsson 2011, s. 80). Att Tainas berättelse om 

övergreppen ses som fantasier visar att den problematik som fanns på 1700-talet består 

till viss del. Barn ansågs då inte kunna skilja på fantasi och verklighet, likt det Taina 

blir anklagad för (jmf Carlsson 2008, ss. 259; Adolfsson 2011, s. 79). Cederborg (1998) 

menar dock att barn är mer kompetenta än vad som tidigare anats och att de kan 

bearbeta problematiska kognitiva frågor vilket i sin tur gör att de kan skilja på fantasi 

och verklighet. Hon menar samtidigt att det är problematiskt för barn att berätta 

sammanhängande historier och att det i sin tur kan göra att de ifrågasätts (Cederborg 

1998, s. 26). 

 

Citaten och redogörelserna visar inte endast att omgivningen finner det problematiskt 

att se barnen som offer utan även att se förövarna som förövare. Christie (2001) menar 

att om gärningsmannen är främmande så är det lättare att se denne som gärningsman 

och ju mindre mänsklig desto bättre (Christie 2001, s. 59). När Taina berättade för 
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psykiatrikern och prästen om vad hon blivit utsatt för var de medvetna om vilka 

förövarna var och hade en föreställning om hur de var som individer. Prästen påpekar 

även vilken roll de har i samhället och de är således inte främmande för omgivningen. 

Detta kan även liknas vid när Elaines farfar får reda på vad hon blivit utsatt för. Det är 

då hans son som är gärningsmannen vilket gör att han inte är främmande och omänsklig 

och det uppstår därför svårigheter för Elaines farfar att se sin son som gärningsman (jmf 

Adolfsson 2011, s. 79; Eksvärd 2016, s. 221).   

 

Också Patrik redogör för omgivningens svårigheter att betrakta honom som offer. 

Första gången han berättade om övergreppen var han 24 år och han berättade då för sin 

flickvän Linda. Hon fick honom att förstå att han måste sluta hylla Viljo, tränaren som 

utnyttjade honom sexuellt, och förstå vad han gjort. Patrik menar att han var beroende 

av Viljos hjälp inom friidrotten och att han såg upp till honom. Detta kan ge klarhet i 

varför ingen betraktat Patrik som offer. Han har inte berättat för någon om de sexuella 

övergrepp som pågått, vilket innebär att han inte heller gjort anspråk på att betraktas 

som offer. Han menar även att han hyllat Viljo och beskrivit honom i positiva termer, 

vilket ett idealiskt offer inte ska göra (jmf Sonander 2008, s. 93; Sjöberg & Lutteman 

2011, s. 362). 

 

Samtliga redogörelser som presenterats skildrar problematiken av att erhålla en 

offerstatus och delar av Christies (2001) teori om det idealiska offret styrks. 

Redogörelserna tydliggör omgivningens men även offrets svårigheter i att se förövaren 

som förövare. Skildringarna visar även att problematiken som funnits under lång tid 

gällande barns trovärdighet består till viss del. 

 

6.3 Barnets problematik att berätta om sin sexuella utsatthet 

Samtliga självbiografier vi analyserat skildrar problematiken att som barn berätta om 

sexuella övergrepp. Elaine tydliggör detta då hon, efter varje besök hos pappan, blev 

utfrågad av sin mamma. Hon beskriver att hon flertal gånger frågat henne om pappan 

utnyttjat henne och hon undersökte även hennes könsorgan i syfte att se om Elaine blivit 

utsatt för sexuella övergrepp. Elaine säger:  
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Men jag hade lovat att inte skvallra, jag ville inte att pappa skulle 

hamna i fängelset. Sånt händer när man gör dumma saker som att 

skvallra. Jag visste inte att pappa gjorde något fel, men jag visste att 

om jag skvallrade så skulle han hamna i fängelset. Skvaller är farliga 

saker. (Eksvärd 2016, s. 64) 

 

Citatet visar att Elaine inte är medveten om att de sexuella övergrepp hennes pappa 

utsatte henne för var fel, vilket kan bero på hennes ålder. Goodman-Brown et al. (2003) 

hävdar att barnets ålder har betydelse för om sexuellt utsatta barn talar om sin utsatthet. 

De menar att om barnet är ungt finns det en okunskap om att det dem utsätts för är fel 

och okunskapen blir i sin tur en faktor som bidrar till tystnad (Eksvärd 2016, s. 64; 

Goodman-Brown et al. 2003, s. 526). 

 

Också Dana skildrar problematiken med att berätta om sin sexuella utsatthet. Hon 

beskriver att hon och hennes syster, Heather, blev utsatta samtidigt ett flertal gånger 

men att det, trots det, inte pratade med varandra: 

 

Heather och jag pratade aldrig om övergreppen när vi var barn, vilket 

förvånar mig i dag när jag ser tillbaka på den tiden. Inte ens när vi blev 

utsatta för övergrepp samtidigt, av farmor och farfar King, pratade vi 

om det. Det var så inpräntat i oss att vi inte fick säga något om det, 

inte till någon, att vi inte ens kunde trösta varandra. (Fowley 2008, ss. 

55-56).   

 

Det finns således en tystnadsproblematik som är komplex och samtliga studerade barn 

skildrar att tystnaden beror på olika faktorer. Vi har dock uppmärksammat, i vår studie, 

att tystnaden främst beror på skam och normalisering och det presenteras därför som 

huvudsakliga orsaker till barnens tystnad.  

 

6.3.1 Skammens påverkan på barnet 

Vi har uppmärksammat att skam är en bidragande faktor till att de studerade barnen 

inte talat om sin utsatthet. Kristina berättar att hon, efter första övergreppen hennes 

pappa utsatt henne för, upplevde skam. Hon beskriver att hon endast hade två val, leva 

vidare med skammen eller dö:  
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Orkar man leva vidare med skammen, sedan man blivit våldtagen av 

sin egen far, som berusat en med sprit och hasch? Vad har man för 

val, när det andra alternativet är att ta livet av sig? (Hansen, Cras & 

Cras 2003, s. 59) 

 

För Kristina var det således inget alternativ att berätta om sin utsatthet då hon ansåg att 

skammen var för stor. Hon menar även att skammen syntes lång väg och att det syntes 

vad hon hade varit med om (Hansen, Cras & Cras 2003, ss. 59 och 64). Dana skildrar 

även problematiken med att berätta om sin sexuella utsatthet och hon beskriver att det 

var först när hon träffade sin lärare, Mr. Flint, som hon kom till insikt med att alla män 

inte är sexualbrottsförövare. När hon insåg det förstod hon även att det hon blivit utsatt 

för måste hållas hemligt:  

 

Jag visste att det som pågick var skamligt och smutsigt och till varje 

pris måste hållas hemligt. (Fowley 2008, s. 79).  

 

Patrik beskriver även hur skammen påverkade honom och han säger:   

 

När jag hade satt stopp för vad han gjorde mot mig var jag några 

gånger på väg att slå ihjäl honom. Och förmodligen hade det varit 

lättare att leva med det än med skammen jag hade känt om andra hade 

fått veta. (Sjöberg & Lutteman 2011, s. 393). 

 

Redogörelserna och citaten som presenteras skildrar hur barnen upplever skam och hur 

det i sin tur gör att de inte talar om sin utsatthet. Elias (1991) menar att om individer 

bryter mot de sociala förbud som finns så kan en känsla av skam uppstå vilket kan 

förklara varför flertal individer väljer att följa de föreskrivna normer som finns i 

samhället. Dana tydliggör detta då hon, när hon upptäcker att inte alla män är 

sexualbrottsförövare, får förståelse för den problematik hon blivit utsatt för och då även 

att det hon utsätts för bryter mot samhällets normer. Skammen hon känner i samband 

med förståelsen gör således att hon inte berättar om de övergrepp hon blivit utsatt för. 

Hon vill följaktligen inte bryta mot de social förbud som finns genom att berätta om sin 

utsatthet och talar därför inte heller om denna (jmf Elias 1991, ss. 364-365; Fowley 

2008, s. 79). Att sexuella övergrepp är normbrytande och då även skamligt att prata om 

kan även förstås ur ett historiskt perspektiv. Bergenheim (2005) menar att denna 

problematik även fanns på 1600-talet då få anmälningar om sexuella övergrepp mot 

barn gjordes. Hon menar att trots att övergreppen upptäcktes så anmäldes det inte alltid. 
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Familjer fick istället ekonomisk kompensation och besparades på så sätt den skam som 

medförde dessa brott (Bergenheim 2005, s. 33).   

 

Dana, Kristina och Patriks tystnad kan även förstås utifrån Simmels teori om skam. Han 

menar att skam berör hela människan och inte enbart en sida av denna. Han menar att 

jaget förstärks i mötet med andra och om det görs i samband med en normöverträdelse 

så uppstår skam. Likt Simmels teori skiljer inte barnen på den skam som medförs av 

sexuella övergrepp och den skam som de känner. Skammen finns således inom dem 

och inte endast i de sexuella övergreppen, vilket Kristina tydliggör då hon menar att 

skammen syns lång väg och att det syns vad hon varit med om. Barnen blir således en 

del av det normbrytande beteendet som ses som skamligt och då det har kommit till 

deras förståelse består tystnaden (jmf Dahlgren & Starrin 2004, ss. 81-82; Hansen, Cras 

& Cras 2003, s. 64).  

 

Det finns en komplexitet i förståelsen av att sexuella övergrepp är fel då det är 

fördelaktigt att barnet förstår att utsattheten är felaktig, vilket kan möjliggöra ett 

avslöjande. Det blir dock komplext då barnet i sin nya förståelse även inser att det är 

skamligt. Dana beskriver att när hon blev äldre ökade medvetenheten om att 

övergreppen var brottsliga och att andra barn i hennes klass inte utnyttjades. Dana 

säger:  

 

Jag började skämmas och den skammen gjorde mig än mer besluten 

att hålla det hemligt. (Fowley 2008, s. 42).  

 

Duncan skildrar även den tystnadsproblematik som beror på ålder och skam. Han var 

ung när han först blev utsatt och beskriver den okunskap han hade:  

 

Och trots mina djupa obehagskänslor visste inte jag heller att 

någonting var fel. (Fairhurst 2007, s. 31). 

 

 

Dana och Duncan skildrar problematiken på olika sätt då de är i olika åldrar. Dana som 

är äldre, har mer förståelse för sin utsatthet och kan därför beskriva sin skam medan 

Duncan som är yngre och mer oförstående inte kan uttrycka sin skam utan beskriver 

istället övergreppen som ett obehag. Goodman-Brown et al. (2003) menar att det är 

vanligt förekommande att äldre barn har större kunskap om sexualitet, sexuella 
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övergrepp och problematiken den medför än vad yngre barn har (jmf Goodman-Brown 

et al. 2003, ss. 526-527; Fowley 2008, s. 42; Fairhurst 2007, s. 32). Då skam uppstår 

när förståelsen om de sociala förbuden ökar, vilket i sin tur görs i takt med åldern, kan 

det förklara varför Dana känner skam och kan uttrycka den på ett annat sätt än Duncan. 

Hon agerar efter föreskrivna normer och berättar inte om sina händelser av att vara offer 

för sexuella övergrepp och det blir således en kontroll, likt Elias (1991) beskrivelse, då 

hon inte bryter mot normen genom att berätta om sin utsatthet (Goodman-Brown et al. 

2003, ss. 526-527; Fowley 2008, s. 42; Elias 1991, ss. 364-365).  

 

Elaine beskriver också att hon haft svårigheter med att berätta om de övergrepp hon fått 

utstå. Hon menar att hon får frågor från omgivningen om varför hon inte berättat och 

anmält och det besvarar Elaine med att säga:  

 

Vi dör med skammen. Några berättar om det när förövaren är död, 

men vi skäms fortfarande. Och svaren är:  

För att det var skönt.  

För att jag var rädd att pappa skulle råka illa ut.  

För att jag ville ha kärlek.  

För att jag trodde det var mitt fel. (Eksvärd 2016, s. 235). 

 

Med detta citat belyser Elaine att hon skuldbelade sig och hon menar att många offer 

dör med skammen. Cullberg (2008) kallar detta för skamfälla då hon påstår att sexuellt 

utsatta barn ofta känner stor skam trots att de inte har något ansvar i sin utsatthet och 

att barnet, många gånger, känner större skam än förövaren. Hon menar även att skam 

kan yttra sig på olika sätt, som exempelvis genom ångest och fysiska symptom (jmf 

Eksvärd 2016, s. 235; Cullberg 2008, ss. 181-182). 

 

Dana beskriver skammens symptom då hon berättar att hon är självmordsbenägen och 

hur hon även vid ett tillfälle försökt ta livet av sig. Hon menar att om hon dog så skulle 

inte hennes familj få veta den skamliga sanningen om henne och hon injicerar därför 

en överdos insulin. Dana hoppas att hon ska komma till himlen och att all oro skulle 

försvinna. Skammen och ångesten som de sexuella övergreppen medför ger även Dana 

fysiska symtom. Hon får diabetes och säger att det finns läkare och forskare som tror 

att stress kan orsaka eller förvärra diabetes. Dana och hennes syster Heather, som också 

blivit sexuellt utnyttjad, får diagnosen diabetes (Fowley 2011, ss. 51 & 164). Dana 

menar:  
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De kan knappast finnas två små flickor som levde under större stress 

än vi gjorde. (Fowley 2011, s. 53). 

 

Cullberg (2008) menar även att känslan av skam kan vara överväldigande då den kan 

få individer att inte vilja se, höra eller tala. Hon påstår också att den kan få individer att 

vilja gömma sig och Duncan tydliggör detta genom att beskriva hur han vid nitton års 

ålder blev langare. Han menar att han inte hade något val, utan gjorde det bästa av 

situationen (jmf Cullberg 2008, s. 17; Fairhurst 2007, s. 184). Han säger:  

 

Vissa gömmer huvudet i sanden, jag gömde mitt i ett moln. Ett moln 

av marijuana. Och annat. (Fairhurst 2007, s. 184). 

 

Även Dana styrker Cullbergs (2008) teori då hon inte vill tala om sin utsatthet då 

skammen upplevs som stor. 

 

Det kändes genant till en början. Min värsta skräck under många år, 

nämligen att folk skulle få veta vad som hade hänt mig, var plötsligt 

verklighet. (Fowley 2011, s. 218). 

 

Simmel menar att känslan av skam skapas i relationer och om individer skäms av en 

känsla så kan den undertryckas. Det kan därför anses att Dana inte berättat om 

övergreppen med rädsla för omgivningens reaktioner. Hon har därför, under många år, 

undertryckt sina känslor, för att besparas ytterligare skam (jmf Fowley 2008, s. 218; 

Dahlgren & Starrin 2004, ss. 81-82). 

 

6.3.2 Normaliseringens påverkan på barnet 

Samtliga självbiografier som studerats skildrar problematiken att som barn berätta om 

sina erfarenheter av sexuella övergrepp. Att övergreppen skett i en vardaglig situation 

och att det då normaliserats, belyses som en huvudsaklig orsak till tystnaden. Lundgrens 

(2004) teori om en normaliseringsprocess visar att gränser mellan det normala och icke-

normala suddas ut men innan övergreppen normaliserats infinner sig ofta en chock när 

barnet, första gången, blir sexuellt utnyttjad (Lundgren 2004, s. 60). Dana beskriver 

denna chock som infann sig vid första övergreppet då hon, några dagar efter hennes 

femårsdag, blev sexuellt utsatt av sin styvpappa Billy. Hon beskriver att han, plötsligt 
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en dag, ställde sig framför henne, knäppte upp byxorna och tvingade in sitt könsorgan 

i hennes mun. Dana beskriver händelsen på följande sätt: 

 

Jag var så chockad att jag inte hade någon chans att göra motstånd och 

jag hade ändå inte kunnat stå emot hans styrka. Jag förstod 

överhuvudtaget inte vad som hände. Jag var skräckslagen och 

förvirrad. (Fowley 2008, s. 21). 

 

Vidare beskriver hon att hon höll på att kräkas och att tårarna rann nerför hennes ansikte 

samtidigt som hennes styvpappa förgrep sig på henne. Efter övergreppet berättar Dana 

att Billy agerat normalt och att han sagt att hon skulle gå till sitt rum och leka. Han hade 

även yttrat att hon inte fick berätta för någon om övergreppen. Dana beskriver att hon 

inte var medveten om vad som hade hänt och om att det var fel men hon visste att hon 

hatade det. När Danas mamma och syster kom hem uppträdde Billy som om ingenting 

hade hänt och dagen fortsatte som normalt (Fowley 2008, ss. 21-22). 

 

Också Kristina redogör hur hon fick en chock efter första övergreppet då hon vaknar, 

efter att hennes pappa tvingat henne att dricka alkohol och röka hasch kvällen innan, 

naken på madrassen i vardagsrummet. Kristina beskriver att hon mådde fruktansvärt 

illa och hon förstod inte varför hon hade ont i hela kroppen och då speciellt mellan 

benen (Hansen, Cras & Cras 2003, ss. 58-59). Hon frågar sin pappa vad som hade hänt 

och pappan besvarade: 

 

Jag har hållit på med dig hela natten, min flicka, men du har ingenting 

att skämmas för. (Hansen, Cras & Cras, Agneta 2003, s. 58). 

 

Kristina uttrycker: 

 

Det var första gången han gjorde det med mig, och jag ville inte höra 

mer. Det fick inte vara sant. (Hansen, Cras & Cras 2003 s. 58). 

 

Även Patrik beskriver de reaktioner och känslor som infann sig vid första övergreppet. 

Han skulle på friidrottstävling och berättar att det var hans första tävling på annan ort 

vilket också innebar att han och fem andra killar skulle sova på hotell i två nätter. Dock 

hade Patriks tränare, Viljo, bestämt att Patrik skulle dela rum med honom. Patrik 

berättar att han blev besviken och förvånad och kunde inte förstå varför han skulle dela 

rum med sin tränare. Väl på hotellrummet bad han Patrik att testa nya shorts och han 
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beskriver att det kändes pinsamt att stå naken framför sin tränare. Viljo drog upp hans 

shorts och tog på Patriks könsorgan (Sjöberg & Lutteman 2011, ss. 41-42). Patrik säger: 

 

Jag stelnade till, och det märkte Viljo. Jag tyckte det var väldigt 

obehagligt att känna hans stora hand där innanför, men han lyckades 

på något vis intala mig att det bara var i idrottsligt syfte. (Sjöberg & 

Lutteman 2011, s. 42). 

 

Danas, Kristinas och Patriks beskrivningar klargör att de inte fullständigt förstår vad de 

har varit med om men att de upplevde känslor av obehag, förvirring, skräck och chock. 

Lundgren (2004) hävdar att det är vanligt att offret kan känna chock i första skedet i en 

normaliseringsprocess. Hon menar även att offret, i första skedet, inte berättar om sin 

utsatthet vilket synliggörs i Danas beskrivning. Hon berättar inte om övergreppen för 

sin mamma och syster, vilket kan anses bero på den chock som infann sig men även för 

att styvpappan Billy agerat normalt efter händelsen. Det kan därför anses som att hans 

beteende projicerades och övergreppen sågs, av båda, som normalt, trots chocken (jmf 

Lundgren 2004, ss. 13 & 62; Zaykowski & Campagna 2014, s. 455; Fowley 2008, ss. 

21-22). Att barnen inte var fullständigt medvetna om sin utsatthet kan förstås utifrån 

Goodman-Brown et al. (2003) påstående om att yngre barn har okunskap om sexuella 

övergrepp och dess problematik. Samtliga faktorer såsom chock, projektion och 

oförståelse bidrar till att övergreppen kan fortgå och då även normaliseringen av dessa.  

 

I normaliseringsprocessens andra skede blir utsattheten mer förekommande (Lundgren 

2004, s. 62). Samtliga självbiografier belyser att övergreppen blir en del i vardagen och 

att det ofta sker i vardagliga situationer och Elaine tydliggör detta då hon säger: 

 

Vi tog promenaden till videobutiken och hyrde det vanliga - en 

ponnyfilm till mig och en porrfilm till pappa. Inga konstigheter. 

(Eksvärd 2016, s. 37). 

 

Hon beskriver att alla andra föräldrar visar Kalle Anka för sina barn medan hennes 

pappa istället visade porrfilmer. Ibland tittade Elaine och hennes pappa tillsammans på 

filmerna som han markerade som naturfilmer och hon beskriver att hans lägenhet 

bestod av porrtidningar och porrfilmer. Det var hans värld och regler som gällde och 

Elaine beskriver att hon inte led av hans porrbostad. Att titta på porrfilmer var naturligt 

då hon inte visste annat (Eksvärd 2016, s. 41). 
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Vidare skildrar Duncan hur han under en tioårsperiod tvingades att onanera åt sin pappa 

mer än 1 500 gånger. Han menar att om man gör något så frekvent så blir beteendet inte 

märkvärdigt utan snarare vardagligt och han jämför övergreppen med att exempelvis 

borsta tänderna eller gå i skolan. Duncan beskriver således att övergreppen var en stor 

del i hans liv då hans pappa fått honom att tro att övergreppen var normala och något 

som bara måste göras och inte ifrågasättas. Hans pappa menade att människor som 

älskar varandra och som älskar sina barn behandlar de på liknande sätt som Duncans 

pappa behandlat honom (Fairhurst 2007, ss. 8 & 35). 

 

Citaten och redogörelserna belyser att övergreppen sker i vardagliga situationer och att 

förövarna får barnen att tro att övergreppen är normala. Forsman (2013) påstår att 

sexuella övergrepp ofta sker i vardagliga situationer och att de gradvis förs in i barnens 

vardag och Elaine tydliggör detta då hon, i en vardaglig situation, går med sin pappa 

till en videobutik. Hennes pappa hyr då, i vanlig ordning, porrfilm. Han väljer sedan att 

visa dessa för henne och det förs successivt in i vardagen. Hon menar att när pappan 

sov bort morgnarna fick hon titta på det han kallade naturfilmer. Elaines och Duncans 

redogörelser styrker Lundgrens (2014) teori om normaliseringsprocessens andra skede. 

Övergreppen, är i detta stadie, vanligt förekommande och Duncan tydliggör detta då 

han likställer övergreppen med nödvändigheter såsom skolgång och tandborstning (jmf 

Forsman 2013 s. 62; Fairhurst 2007, s. 8; Eksvärd 2016, ss. 37 & 41; Lundgren 2014, 

s. 62). 

 

I normaliseringsprocessens andra skede kan offret även få skuldkänslor, vilket Duncan 

synliggör. Han beskriver hur han tvingas onanera åt sin pappa men att han, efter en tid, 

blir trött och får värk i armarna. Pappan fick då onanera själv (jmf Lundgren 2014 s. 

62; Fairhurst 2007, ss. 33-34). Duncan uttrycker:  

 

Ett kort ögonblick kände jag mig ledsen för att jag hade gjort något 

dumt. Jag hade gjort honom besviken, och han blev tvungen att 

fortsätta själv. (Fairhurst 2007, s. 34). 

 

När pappan sedan får utlösning tror Duncan, som inte vet vad utlösning är, att han har 

skadat sin pappa och skuldkänslor uppstår vilket kan härledas till Lundgrens (2014) 

påstående (jmf Fairhurst 2007, ss. 34-35; Lundgren 2014, s. 62). 
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I normaliseringsprocessens tredje skede identifierar sig den utsatte med förövaren och 

anpassar sig till dennes förväntningar och krav (Lundgren 2014, s. 66). Kristina 

beskriver detta då hon menar att hon, de första veckorna, inte var medveten om när 

hennes pappa skulle förgripa sig på henne, men att hon snart visste att han krävde tre 

samlag per dag. Kristina säger: 

 

Som en klocka. Mitt i natten, prick klockan 03:00 var det dags, sedan 

en gång till på morgonen innan han gick till jobbet. Och ytterligare 

minst en gång, antingen under dagen eller på kvällen. Den tidpunkten 

kunde variera. Så fortsatte det dag efter dag, vecka efter vecka. 

(Hansen, Cras & Cras, 2003, s. 60). 

 

Även Duncan och Taina beskriver hur övergreppen internaliserats. De uttrycker: 

 

Middag, släng1, Top of the Pops. Middag, släng, leka med lego. Den 

sortens schema var en stor del av mitt liv i tio år. (Fairhurst 2011, s. 

172). 

 

Inprogrammerat sedan barndomen. Var artig. Lyd de vuxna och låt 

farbröderna ha roligt med dig när de vill. Du får inte vara ledsen. Du 

ska vara käck och stark (Adolfsson 2011, s. 116). 

 

När offret identifierar sig med övergreppen och det internaliseras så har det även 

normaliserats. Kristina och Duncan beskriver hur de anpassar sig efter förövarens 

förväntningar och krav och beskriver att övergreppen skedde frekvent och att det blev 

en rutin. Förövarens verklighet har således blivit offrets (jmf Hansen, Cras & Cras, 

2003, s. 60; Fairhurst 2011, s. 172; Lundgren 2014, s. 66).  

 

Tainas citat belyser att hon, under sin barndom, blivit lärd att farbröder får göra vad de 

vill med henne. Hon beskriver hur hon blir våldtagen av en taxichaufför i vuxen ålder 

men att hon på grund av övergreppens normalisering inte anmäler. De sexuella 

övergrepp hon blev utsatt för under barndomen och som också normaliserats kan 

förklara varför hon inte heller anmäler sin utsatthet i vuxen ålder. Övergreppen har 

såldes internaliserats vilket stärker Lundgrens (2014) teori om normaliseringsprocessen 

                                                 
1 Släng var det ord Duncans pappa använde när Duncan tvingades onanera åt honom 

(Fairhurst 2011, s. 32). 
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(jmf Adolfsson 2011, ss. 115-116; Lundgren 2014, s. 66). 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt redogör vi en summering av studiens resultat och för en diskussion om 

studiens resultat och analys. Slutligen, i vårt slutord, framhäver vi de aspekter som vi 

vill att läsaren ska ta med sig efter att ha läst denna studie. 

 

7.1 Beskrivelsen av att vara offer för sexuella övergrepp 

Vi har i vår analys uppmärksammat att det finns en komplexitet att som sexuellt 

utnyttjat barn betraktas som offer, både innan avslöjandet men även efter. Vi redogjorde 

för Christies (2001) teori om det idealiska offret som framhäver att barn ofta betraktas 

som idealiska offer då de ses som svaga och befinner sig i beroendeställning. Trots 

denna teori finns det en motsättning då för att erhålla denna offerstatus måste vissa 

kriterier uppfyllas. Berättelserna vi studerat tydliggör att barnen inte alltid uppfyller de 

uttalade kriterierna vilket kan hjälpa oss att förstå varför det finns en problematik för 

omgivningen att se de som offer. Christies (2001) teori kan många gånger vara 

applicerbar men vi anser även att den kan ses som bristfällig. Berättelserna tydliggör 

även att barnen har en relation till förövaren vilket ett idealiskt offer inte ska ha. Jackson 

et al. (2015) menar att många barn blir utsatta av en närstående och det skulle då 

innebära att många sexuellt utnyttjade barn inte kan ses som idealiska offer. I vår studie 

har vi även uppmärksammat att förövarna ofta betraktas som fungerande i samhället, 

vilket stundtals påtalas när barnen berättar om sin utsatthet. Detta gör i sin tur att 

oppositionens motkraft, vilket ofta är förövarna, blir så stark att barnen inte heller 

betraktas som offer. Förövarna är följaktligen i flera av de studerade berättelserna inte 

idealiska vilket gör att offret inte heller ses som idealiskt. Det finns också en motsägelse 

då idealiska offer ska befinna sig på en plats de inte kan klandras att vara på. 

Självbiografiernas författare beskriver att de ofta, under övergreppen, befinner sig i 

deras hemmiljö, vilket är en plats de inte kan klandras att vara på, men då de har en 

relation med förövaren blir det komplext att uppfylla offerstatus. De redogör även för 

att de inte ses som presumtiva offer då deras omvärld ter sig välfungerande ur andras 

perspektiv. När författarna, som barn, väl berättat om sin utsatthet ses de inte heller som 

trovärdiga offer.  

 

Självbiografiernas författare beskriver följaktligen sina upplevelser att som barn vara 

offer för sexuella övergrepp som något komplext och problematiskt. Resonemangen 

visar att barn, trots att de befinner sig i beroendeställning och ses som svaga, kan möta 
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svårigheter när de talar om sin utsatthet. Vi finner det fundamentalt, vilket även 

påpekats i vårt syfte, att inte enbart samhället som stort, utan även att professioner som 

möter barn ser de som egna individer och bedömer deras berättelser som trovärdiga. Vi 

vill även betona vikten av att professioner som möter barn har kunskap om att sexuella 

övergrepp är ett folkhälsoproblem och att det sker oavsett klass och etnicitet. Studier, 

som presenterats i avsnitt problemformulering 1.1, visar att många barn är offer för 

sexuella övergrepp och det är därför centralt att de ses som offer, trots omständigheter.  

 

7.2 Förståelse för barnets tystnad 

Vi har under studiens gång uppmärksammat att det finns ett flertal faktorer som 

påverkat barn att inte berätta om de sexuella övergrepp de fått utstå. Vi har med hjälp 

av Goodman-Browns et al. (2003) studie förstått att yngre barn är oförstående till den 

problematik de utsätts för, vilket i sin tur gör att de inte heller talar om det. Skam och 

normalisering framkom dock som de främsta orsakerna till barns tystnad. Vi har 

observerat att medvetenheten om att sexuella övergrepp är fel ökar med barnets ålder 

och då även skammen. Vi har under studiens gång fått större förståelse till varför barn 

inte talar om sin utsatthet då skam fungerar, likt Elias (1991) teori, som en samhällelig 

kontroll. Det kan därför antas att barnen vill följa de sociala normer som finns i 

samhället och inte heller tala om de sexuella övergrepp de fått utstå. Vi har 

uppmärksammat att äldre barn har en förmåga att känna skam i större utsträckning och 

då även beskriva den. Vårt resultat visar även att barnen applicerar den skam som 

sexuella övergrepp medför, på sig själva. De skiljer följaktligen inte på samhällets 

skamliga syn på sexuella övergrepp och den skam de själva känner vilket ytterligare 

kan förklara deras tystnad. Då självbiografiernas författares berättelse tydliggör att de 

känt skam under barndomen kan det vara anledningen till att de undertryckt sina känslor 

och inte berättat om sin utsatthet. Dahlgren och Starrin (2004) redogör för Simmels 

teori som delvis belyser att om individer skäms av en känsla så kan den undertryckas 

och barnens tystnad kan därför förstås med hjälp av dennes teori. 

 

Vi har i vår studie uppmärksammat att känslan av skam är komplex. Den ger inte endast 

psykiska symptom utan även fysiska. Det är därför centralt, att professioner, som möter 

barn och som ser skammens symptom, uppmärksammar och försöker finna orsaker 

bakom dessa symptom. Då det är vanligt förekommande att individer, under 
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barndomen, är tysta om de övergrepp de fått utstå, kan det ses som väsentligt att 

uppmärksamma skammens symtom då det kan vara barnets väg ut ur utsattheten.  

 

Barnens tystnad om sin utsatthet kan även anses bero på att övergreppen normaliserats. 

Samtliga självbiografier visar att författarna under barndomen genomgått en 

normaliseringsprocess vilket kan liknas vid Lundgrens (2014) teori om våldets 

normaliseringsprocess. Teorin behandlar hur kvinnor, som blir utsatta för våld i nära 

relationer, genomgår en normaliseringsprocess och då vi observerat att barnen 

genomgår samma process, anser vi att teorin är applicerbar. Barnen har vid de första 

fysiska övergreppen upplevt chock och varit oförstående till händelserna. Övergreppen 

har sedan blivit en del i barnens vardag och i takt med att gränserna mellan det normala 

och icke-normala suddats ut, har övergreppen internaliserats och förövarens verklighet 

har blivit barnens. Denna process kan i sin tur öka förståelsen för varför barn inte talar 

om sin utsatthet då övergreppen successivt betraktats som normala. För att undvika en 

normalisering av sexuella övergrepp anser vi att det är betydelsefullt att tala med barn 

om deras integritet och att respektera denna. För att uppnå detta är det viktigt att inte 

endast professionella, utan även barnets närstående, talar med barnet om kroppen, 

gränssättning, sex och sexuella övergrepp. Med detta sagt menar vi att det finns ett 

ansvar, att lära barn från ung ålder, vad som är acceptabelt och inte. Det är även 

väsentligt att professioner och närstående är observanta på barnets mående och 

beteende och att det finns en kunskap och då främst inom professioner som möter barn, 

om normalisering och dess olika skeden. Vi har uppmärksammat att självbiografiernas 

författare blivit utsatta under en lång period men vi vill framhäva att sexuella övergrepp 

även kan ske vid enstaka tillfällen. Detta innebär att sexuellt utsatta barn inte alltid 

genomgår en normaliseringsprocess vilket ytterligare ställer krav på barnets omgivning 

att se till barnets bästa och dennes mående. 

 

Barnens tystnad om sin utsatthet är följaktligen komplex och kan förstås utifrån flera 

aspekter. Det är därför fundamentalt att vara observant på dessa men också att vara 

medveten om att alla sexuellt utsatta barn är egna individer med olika historier. 
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7.3 Andra perspektiv och tankar 

Vi har i denna studie valt att använda oss av teorier om det idealiska offret, skam och 

normalisering. Vi ansåg att det var fördelaktigt för att analysera vårt material och uppnå 

vårt syfte och därmed få svar på våra frågeställningar. Studien utgick från barnets 

aspekt men vi har även uppmärksammat under studiens gång att det hade varit 

intressant att undersöka sexuella övergrepp ur förövarens perspektiv och då enbart män. 

Att studera företeelsen av sexuella övergrepp ur manliga förövarens perspektiv kan ge 

studien en ny och intressant riktning. Studien skulle då kunna analyseras med hjälp av 

teorier om patriarkala strukturer och makt och hade då haft en mer samhällelig aspekt. 

Det hade möjligtvis hjälpt professionella i bemötandet av både förövare och offer och 

exempelvis ökat förståelsen om hur övergreppen möjliggjorts. Vi har även under 

studiens process uppmärksammat att sexuella övergrepp mot barn klassas som ett 

folkhälsoproblem och det hade av denna anledning varit intressant att, för vidare 

studier, genomföra en studie om interventioner mot sexuella övergrepp och då med ett 

samhällsperspektiv. Vi har också uppmärksammat att mörkertalet är stort när det gäller 

sexuellt utsatta barn och därför har vi ställt oss frågan huruvida det beror på brister i 

socialtjänstens arbetssätt. Med detta som bakgrund hade det varit intressant att intervjua 

socialsekreterare och presentera olika vinjettfall 2  för att studera hur de agerar och 

reagerar. Hur förhåller de sig till inkomna anmälningar som påtalar misstankar om 

sexuella övergrepp mot barn? Spelar den mänskliga faktorn in och är det detta som 

avgör om mörkertalet är stort? Bedöms samma anmälning på liknande sätt trots olika 

socialsekreterare?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 En kort fiktiv historia eller situation som används för att tydliggöra värderingar och val. 
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8. Slutord 

Vi, vill i vårt slutord, lyfta de aspekter som framkommit som väsentliga i vår studie. Vi 

vill dock påpeka att vårt syfte inte är att generalisera utan att lyfta varje individuell 

historia. Det innebär att vi respekterar att alla historier är olika och att barns 

omständigheter ser olika ut och då även deras upplevelser. Att som barn bli utsatt för 

sexuella övergrepp kan innebära en långvarig tystnad som i sin tur kan leda till ohälsa. 

Det finns även en problematik att betrakta barn som offer. Vi finner därför att det är av 

stor vikt att prata om denna problematik och uppmärksamma sexualbrottsoffer på 

samtliga nivåer, såsom individ- grupp och samhällsnivå. Vi vill även framhäva att det 

är fundamentalt att betrakta barn som egna individer och att se deras berättelser som 

trovärdiga. Vi har uppmärksammat att skam påverkat de studerade barnens förmåga att 

tala om sin utsatthet och vi hoppas att vi, genom denna studie, kan bidra till att skammen 

om att tala om sexuella övergrepp minskar. Det är inte endast vi, som framtida 

professionella, som ska se till barnets bästa utan vi anser att det borde vara allas 

prioritet. Vi hoppas att denna studie kan bidra till en öppnare dialog och att den kan 

möjliggöra till samtal om sexuella övergrepp och barns integritet.  
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http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  (2017-03-06). 

     

Forsman, M. (2013). Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot 
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metoder för internetforskning. Lund: Författarna och Studentlitteratur, ss. 177 & 181-

182.  

 

Svensson, P. (2015). Teorins roll i kvalitativ forskning. I Ahrne, G. & Svensson, P. 

(red.). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Författarna och Liber AB,  ss. 218-

219.    

  

Zaykowski, H. & Campagna, L. (2014). Teaching Theories of Victimology.  Journal of 

Criminal Justice Education. 24:4 DOI: 10.1080/10511253.2014.965410, ss. 455-456. 

 

 

http://www.wonsa.se/sv/om-sexuella-overgrepp/
http://www.brottsrummet.se/sv/sexualbrott

	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problemformulering
	1.3 Syfte
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