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SAMMANFATTNING 
 
Sexuella övergrepp på barn är något som på senare år mer och mer har uppmärksammats. 
Syftet med studien var att utifrån fyra biografier beskriva vuxna individers upplevelser och 
känslor av att under uppväxten blivit utsatta för sexuella övergrepp samt beskriva hur de 
upplever att det har inverkat på deras liv som vuxna. Metoden som användes var en 
litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studiens resultat visade att sexuella övergrepp skapade 
ett oerhört livslidande hos de utsatta, de blev ”aldrig av” med minnena och händelserna. 
Andra vanligt förekommande upplevelser och känslor var svek, rädsla, skuld och skam. Även 
känslan av att vilja ha kontroll över sitt egna liv var tydligt hos informanterna. Studiens 
resultat kan användas för att åstadkomma en högre medvetenhet om sexuella övergrepp vilket 
kan vara till hjälp vid möte med en individ som under sin uppväxt varit utsatt för de här 
övergreppen. 
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INLEDNING 
 
Sexuella övergrepp är ett tabubelagt ämne, som väcker starka obehagskänslor. Det är ett 
allvarligt och dolt problem i samhället. Ämnet uppmärksammades inte på allvar förrän i 
början på 1980-talet men har sedan dess uppmärksammats allt mer. Antalet anmälda 
sexualbrott mot barn har mer än fördubblats sedan slutet av 1980-talet. Författarna till den här 
studien har tidigare läst biografier som handlar om sexuella övergrepp på barn och blivit 
mycket berörda av dessa livshistorier. Intresset ökade då författarna förstod att många 
människor inte ville kännas vid problemet och de insåg därmed vidden av att problemet måste 
tas upp till ytan och diskuteras.  
 
Som privatperson kan det kännas svårt att vid misstanke om sexuella övergrepp konfrontera 
personerna det berör eller anmäla detta. Sjuksköterskor är dock skyldiga att anmäla till 
socialnämnden vid misstanke om sexuella övergrepp på barn. För att kunna upptäcka utsatta 
individer krävs ökad medvetenhet och kunskap inom området. En sjuksköterskas dagliga 
arbete innefattar nya möten och kontakter. Eftersom det inte går att se utanpå vem som blir 
eller har blivit utsatt, måste sjuksköterskor ständigt vara lyhörda och öppna för att kunna 
upptäcka signaler och uttryck från olika individer. Vid mötet med en person, barn eller vuxen, 
som blivit utsatt för sexuella övergrepp är det viktigt att ha ett professionellt bemötande. Med 
den här studien vill vi belysa hur en vuxen individ, som blivit utsatt för sexuella övergrepp 
som barn, beskriver sina upplevelser och känslor kring händelserna, samt hur det kan ha 
inverkat på deras liv som vuxen.  
 
 
BAKGRUND 
 
Sexuella övergrepp – Definition och förekomst 
Socialstyrelsen (2000-03-001) definierar sexuella övergrepp som ”handlingar eller 
situationer med sexuell innebörd där en vuxen eller ung person utnyttjar en underårig för att 
tillfredsställa egna sexuella eller andra behov”. Vidare delas begreppet in i tre olika typer; 
övergrepp utan fysisk kontakt, övergrepp med fysisk kontakt och sexuell exploatering av barn 
och unga i kommersiella och liknande sammanhang. Övergrepp utan fysisk kontakt innefattar 
bland annat sexuella anspelningar, kommentarer och förslag. Fysisk kontakt innebär beröring 
av olika intima kroppsdelar, onani, oralsex och penetrering. Sexuell exploatering kan vara att 
engagera barnet i aktiviteter med avsikt att framställa barnpornografi eller barnprostitution. I 
Sverige räknas det alltid som ett sexuellt övergrepp om barnet är under femton år, eller arton 
år om den unga dessutom står i beroendeställning till förövaren. Ett offer är i 
beroendeställning genom att till exempel vara barn, styvbarn, elev, eller patient. För att 
undvika förväxling mellan sexuella övergrepp och incest följer även en förklaring av det här 
begreppet. Incest innebär ”sexuell förbindelse mellan släktingar i rakt upp- eller nedstigande 
led samt mellan helsyskon” (Svedin, 1999-36-004). Incest är alltså mer begränsat än 
begreppet sexuella övergrepp. Begreppet har dessutom tagits ut ur lagtexten (Svedin, 1999-
36-004). 
 
I artikeln Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn (Rädda Barnen, 2006) 
redovisas att det i Sverige, år 2004, anmäldes cirka 3 000 sexuella övergrepp mot barn under 
femton år till polisen. Det är dock mycket svårt att veta den exakta förekomsten av sexuella 
övergrepp på barn, främst på grund av det stora mörkertalet (Svedin, 1999-36-004). Det är fler 
flickor än pojkar som blir utsatta, cirka tre fjärdedelar av offren är flickor 
(Barnombudsmannen, 2004). Vanligast är att förövaren är en man som känner sitt offer. 
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Ungefär en fjärdedel av de kända förövarna beskriver att de själva varit utsatta för sexuella 
övergrepp som barn. De uppvisar ofta en rad känslomässiga, sociala och intellektuella 
handikapp som gör att de söker sexuell tillfredställelse genom barn (Nyman & Svensson, 
1995).  
 
Barns rättigheter och sjuksköterskans roll 
FN: s barnkonvention (1989) har fastställt att barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp 
och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Enligt svensk lag är det straffbart att 
utnyttja barn sexuellt (Sveriges lagar, 2007). Alla barn har en integritet som alltid ska 
respekteras och en självbestämmanderätt som, med vissa undantag, ska tas hänsyn till. 
Självbestämmanderätt finns i olika grader hos olika individer, beroende på utveckling, 
erfarenhet och känslomässiga funktioner. Integritet betyder hel eller orörd och är något som 
inte går att gradera. Det är något en individ har från födelsen och genom hela livet. Genom att 
inte ta hänsyn till barns åsikter och ideal kan barnets integritet kränkas. Kränkningen kan i 
många fall undvikas genom frågan om en vuxen människa hade behandlats likadant 
(Sandberg & Elander, 2002).  
 
Målet för hälso- och sjukvård är att främja en god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården ska tillgodose patientens behov av trygghet (SFS 1982:763). Som 
sjuksköterska är man anmälningsskyldig till socialnämnden vid allvarlig misstanke om att 
barn far illa (Socialstyrelsen, 2004). I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor beskrivs att 
en sjuksköterska ska ha förmåga att uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse 
och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom lämpliga åtgärder (Socialstyrelsen, 
2005). 
 
Tidigare forskning kring sexuella övergrepp 
Rahm, Renck och Ringsbergs studie (2006) beskriver en rad känslor som kan visa sig till följd 
av sexuella övergrepp. I studien intervjuades vuxna kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som 
barn. Fokus i artikeln ligger på skamkänslan och olika aspekter på den. Dessa aspekter var till 
exempel känslor av ensamhet och osäkerhet samt känslor av att ha blivit bedragen, vara 
maktlös, annorlunda, värdelös och överkänslig. Flera av dem som ingick i studien beskrev att 
de ville isolera sig och inte ha någon kontakt med andra. Några hade försökt att begå 
självmord. Vidare redovisar Negaro II, Bonanno, Noll, Putnam och Trickett (2005) att vuxna 
som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, uppger att de upplevt känslor som skam, 
kränkning och ilska. De som talar öppet om övergreppen är i den fas där de bearbetar 
händelserna medan de som inte talar om händelserna tränger undan känslorna och undviker 
ämnet. Det här innebär att de som öppnar sig uttryckligen och verbalt visar sina känslor av 
skam och kränkning på det sättet medan de som håller sig för sig själva visar det med 
kroppsspråket och mimiken. 
 
Chromy (2006) använder i sin studie begreppet sexual behavior problems (SBP) som är en 
vanligt förekommande konsekvens av sexuella övergrepp. De definierar SBP som, för åldern, 
onormalt sexuellt beteende och utåtagerande. Studien visar att ungdomar som har problem 
med sitt sexuella beteende har blivit sexuellt utnyttjade vid fler tillfällen och vid en yngre 
ålder än de som inte utvecklar dessa problem. Det kunde inte påvisas några skillnader i SBP 
hos de utnyttjade i avseende till förövarens ålder, typ av övergrepp eller varaktigheten på 
övergreppen.  
 
Najman, Nguyen och Boyles (2007) resultat visar att sexuella övergrepp i barndomen 
påverkar hela individen, alltså även den vuxna individens fysiska och psykiska hälsa. Det här 
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gäller för både kvinnor och män. Även faktorer som sociala relationer och generell mänsklig 
funktion påverkas. Studien visar på ett samband mellan intensiteten av sexuella övergrepp och 
graden av försämrad hälsa, speciellt den psykiska hälsan. Det finns också vissa män och 
kvinnor som trots återkommande sexuella övergrepp har klarat sig bra och har en hälsa över 
det uträknade medelvärdet. 
 
Wright, Crawford och Sebastian (2007) undersöker i sin studie vilken betydelse och vilka 
effekter coping har för bearbetning av sexuella övergrepp i barndomen. Med coping menas 
strategier för att hantera olika påfrestningar, till exempel sjukdom (Svedberg, 2007). Studien 
fokuserar på coping genom underkategorierna; vilka fördelar/nackdelar coping frambringat 
och vilken betydelse den har haft för den utsatte. Av de kvinnor som ingick i studien var det 
87 % som ansåg att de åtminstone dragit någon fördel av de copingstrategierna till följd av 
övergreppen. Fördelarna beskrevs av kvinnorna som personlig utveckling, andlig/religiös 
utveckling, ökad kunskap om sexuella övergrepp, förbättrade relationer till andra människor, 
nyligen förvärvade färdigheter inom coping och förbättrade färdigheter i 
barnuppfostran/föräldraskap. Att hitta betydelse i övergreppen var svårt för kvinnorna och 32 
% av dem ansåg att erfarenheterna hade gett dem en skev bild av världen, sig själva och/eller 
sig själva i världen. Några utav kvinnorna gav förklaringar till varför övergreppen förekom, 
till exempel psykisk sjukdom eller alkohol-/drogberoende hos förövaren, och ansåg att det 
vara den enda meningen de kunde se med övergreppen. Dock var det 48 % som ansåg att 
övergreppen på något sätt haft en positiv betydelse för dem och deras liv, de var nu godare 
människor och hade en bättre förmåga att hjälpa andra (Wright et. al., 2007). 
 
Vårdvetenskapligt perspektiv 
Livsvärld 
Att som individ tycka, tänka, älska och hata sker genom livsvärlden, vilket innebär att 
livsvärlden är individens kontakt med omvärlden. Så länge livet varar kan individen aldrig 
lämna sin livsvärld (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Det här är 
något som kan kopplas till Najman et. al.´s (2007) studie som menar att sexuella övergrepp 
påverkar hela individen. Alla individer har ett unikt förhållande till sin kropp (Wiklund, 
2003). Eftersom en individs livsvärld kan påverkas av sjukdom och lidande är det viktigt att 
förstå den enskildes upplevelse av förändringarna i livsvärlden. Det här kan leda till en bättre 
förståelse av hur det är att vara sjuk eller lidande (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 
2005).  
 
Lidande 
Det finns ett nära förhållande mellan lidande och välbefinnande vilket innebär att samtidigt 
som en människa kan känna stort lidande kan välbefinnande infinna sig genom att människan 
till exempel får bekräftelse som individ. Lidande måste få ta tid och plats i tillvaron. Istället 
för att förklara bort och släta över lidandet, som många gånger görs i vardagliga sammanhang, 
måste den människa som lider få möjlighet att agera ut sitt lidande genom ett professionellt 
bemötande. Lidande kan delas in i olika kategorier. Ett slags lidande är livslidande, som 
förknippas med en människas hela livssituation och som alltid finns närvarande på ett eller 
annat sätt (Dahlberg et. al., 2003). Lidande kan också beskrivas som någon form av hot, 
kränkning eller förlust av människan. Det kan vara svårt att tala om sitt lidande och att inte 
kunna förmedla den här känslan gör att den som lider känner sig utanför gemenskapen med 
andra människor. De som arbetar inom vården kan behöva hjälpa patienten med att sätta ord 
på sitt lidande för att patienten ska kunna tala om det (Wiklund, 2003). Målet med allt 
vårdande är att så långt som möjligt lindra eller förhindra lidande och skapa utgångspunkter 
för välbefinnande (Dahlberg et. al., 2003). 
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Skam 
Wiklund (2003) menar att känsla av skam i grunden är en överlevnadsfunktion som hjälper 
människan att hålla sig inom socialt accepterade gränser och främjar därför gemenskapen med 
andra. Skam är nära förknippat med sexuella övergrepp eftersom barn kan tro att övergreppen 
är deras fel (Rathsman, 2001). Både Rahm et. al. (2006) och Negaro II et. al. (2005) har sett 
att skam är en känsla som kan uppkomma hos individer som i sin barndom blivit sexuellt 
utnyttjade. Wiklund (2003) menar att känsla av skam är en konsekvens av att en människas 
värdighet kränks. Individen vill gömma sig för det som framkallar skamkänslan, vilket kan 
vara individen själv eller en medmänniska. Skam kan också uppkomma då individen upplever 
att den tappar eller riskerar att tappa kontakten med de personer som står närmast. Istället för 
att bli bekräftad upplever individen sig oälskad och otillräcklig. Känslan av att inte duga till 
kan bli en del av personligheten och det kan senare bli svårt att ta till sig känslan av att vara 
sedd och bekräftad. Det här gör att individen blir främmande för sig själv och känner sig 
utanför gemenskapen. För att individen ska kunna kontrollera sin skamkänsla krävs att 
relationen till andra återupprättas. När den återupprättas ges bekräftelse och värdighet till 
individen.  
 
Trygghet/otrygghet 
Upplevelser av trygghet respektive otrygghet kan kopplas till fenomenet lidande. Samband 
kan ses mellan livslidande och brist på grundtrygghet. En person som blivit utsatt för något 
som skapat livslidande, särskilt som ung, kan sakna den här grundtryggheten. Otrygghet kan 
också kopplas till hot. En önskan uppstår att undkomma hotet, för att på så sätt återuppbygga 
tryggheten. Om hotet inte kan avlägsnas kan en trygghet ändå nås om individen får kontroll 
över sin situation (Dahlberg et. al., 2003). En individs strävan efter trygga relationer kan 
beskrivas som ett medfött beteende. Det krävs dock en omgivning som stimulerar till det här. 
Begäret efter trygghet blir mest påtagligt då individen blir utsatt för någon form av kränkning, 
hot eller påfrestning (Wiklund, 2003).  
 
 
PROBLEMFORMULERING  
 
Sexuella övergrepp på barn är något som mer och mer har uppmärksammats de senaste tjugo 
åren. Vissa delar inom ämnet har forskats på mer än andra. Det finns få kvalitativa studier 
som fokuserar på hur den unika individen beskriver upplevelser och känslor efter att ha blivit 
utsatt för sexuella övergrepp under barndomen. Tidigare forskning fokuserar främst på 
huruvida en specifik känsla eller ett specifikt beteende hos utsatta hänger ihop med sexuella 
övergrepp. Många artiklar redogör för konsekvenser på vuxenlivet, främst det sexuella livet, 
efter att en person under arton år vid ett eller enstaka tillfällen råkat ut för övergrepp. Till det 
här kan författarna dra en hypotes om att samma känslor och upplevelser inte framkommer 
hos dessa barn, som hos de barn som under upprepade tillfällen och flera års tid blivit utsatta 
för sexuella övergrepp. Genom den här studien vill vi låta den unika individens upplevelser 
och känslor av fenomenet träda fram för att öka kunskapen och förståelsen av individens 
upplevelser av sexuella övergrepp. Vilka upplevelser och känslor beskriver individen? Hur 
har de sexuella övergreppen inverkat på individens vuxna liv?  
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att utifrån fyra biografier beskriva vuxna individers upplevelser och 
känslor av att under sin uppväxt blivit utsatta för sexuella övergrepp samt beskriva hur de 
upplever att det har inverkat på deras liv som vuxna.  
 
 
METOD 
 
Författarna valde att genomföra en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Vid en kvalitativ 
ansats ligger fokus på att tolka och skapa mening och förståelse i den unika individens 
subjektiva upplevelse av omvärlden. Betoningen ligger på individens upplevelser av ett valt 
fenomen i ett sammanhang (Forsberg & Wengström, 2003). Författarna menar att 
litteraturstudie med kvalitativ ansats är den metod som lämpar sig bäst för studiens syfte 
eftersom fokus ligger på den unika individens upplevelser och känslor.  
 
Den samlade kunskapen en individ har kring ett fenomen utifrån sina egna erfarenheter 
benämns förförståelse. Förförståelsen påverkas av attityder och fördomar kring ett fenomen. 
Den kan utgöra ett hinder för öppenhet och göra att fenomenet inte visar sig (Dahlberg, 1997). 
Författarna är medvetna om att deras egen förförståelse kan påverka analysen och därmed 
resultatet. En forskare kan dock inte studera ett fenomen utan påverkan av sin förförståelse. 
Genom förförståelsen kan ny kunskap uppstå vilket leder till en ny förståelse av fenomenet 
som i sin tur bildar en ny förförståelse (Ibid.).  
 
Material 
En litteraturstudie kan vara baserad på analys av ett mindre antal skrifter som genom 
sammanställning mynnar ut i en ny helhet (Ibid.). Materialet i den här studien består av fyra 
biografier som skildrar biografiförfattarnas erfarenheter av att ha blivit utsatta för sexuella 
övergrepp under sin uppväxt. De var alla kvinnor och de var mellan fem och fjorton år första 
gången någon förgrep sig på dem. Alla författare har under upprepade tillfällen och under 
flertal år blivit utsatta för sexuella övergrepp. Tre av fyra har blivit utnyttjade av sina fäder 
och en av sin farbror. Två av författarna är från Sverige, en från Norge och en från 
Storbritannien. Utgivningsåren för böckerna är mellan 1996 och 2007. Se Bilaga 1 för 
närmare beskrivning av biografierna. 
 
Tillvägagångssätt 
Litteraturen hittades genom sökning i Växjö Universitets bibliotekskatalog och på Libris 
webbsök. Sökorden som användes var av stor relevans till syftet och en begränsning på 
klassifikation gjordes till Lz vilket innebär biografier (se tabell 1). Enligt Willman och Stoltz 
(2002) ska medlemmarna i en forskningsgrupp begränsa sig till språk de behärskar. 
Sökningen begränsades därför ytterligare till litteratur skriven på svenska, vilket är 
författarnas förstaspråk. Om författarna hade valt att även använda sig av litteratur skriven på 
engelska skulle språksvårigheter i översättning och tolkning av texten kunnat ge en negativ 
påverkan på resultatet. Den djupare innebörden i känslorna hade kanske feltolkats. Böckernas 
utgivningsår begränsades från 1995 till 2007 för att ge en aktuell helhetsbild. Sökningen 
resulterade i sammanlagt 35 träffar, vilka författarna undersökte för att hitta biografier 
relevanta för studiens syfte. De biografier som uteslöts i det här steget var till exempel skrivna 
av anhörig till offret, inte så utförligt beskrivna, utgående från en sekt eller hade fokus i 
psykoterapin efter övergrepp. Titel, baksida och de inledande sidorna kontrollerades på de 
elva kvarstående biografierna. Alla kunde inte inkluderas på grund av begränsningar i 
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studiens tid och utrymme. Efter vidare granskning valdes fyra biografier som ansågs mest 
innehållsrika och intressanta för studiens syfte (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Redovisning av litteratursökning 
Databas Sökord Antal träffar Valda 
Växjö Universitet – 
Bibliotekskatalogen 

Sexuella övergrepp 
Barn 
SAB Klassifikation: Lz 
Språk: Svenska  

10 Tusende gången, Vår 
lilla hemlighet  

Libris webbsök sexuell* övergrepp* 
barn* 
SAB Klassifikation: Lz 
Språk: Svenska 

25 Puppan – aldrig mer en 
vanlig flicka, Bakom 
stängda dörrar 

 
Analys 
Friberg (2006) beskriver en analysmodell som går från att se en helhet, till att söka delar, för 
att i nästa steg forma en ny helhet. Till en början ska litteraturen läsas upprepade gånger, som 
en helhet, för att en första förståelse ska träda fram. Nästa steg är den egentliga analysen. 
Genom att vara öppen, följsam och reflektera över texten kan meningsbärande enheter träda 
fram. Sedan görs en systematisk genomgång av texterna. Det tredje och sista steget innebär en 
sammanställning av delarna för att en ny helhet ska uppstå, texten uttrycks ur ett nytt 
sammanhang. För ytterligare konkretisering av den här analysmodellen används Graneheims 
och Lundmans (2003) modell för innehållsanalys. Enligt den ska den analyserade texten delas 
upp i meningsbärande enheter, ord, meningar eller stycken som rör studiens syfte och citeras 
från texten. Dessa ska sedan kondenseras, vilket innebär att den meningsbärande enheten 
kortas ner men ändå bibehåller kärnan. Utifrån det här skapas det en slutgiltig kod som sedan 
delas in i olika kategorier. 
 
Analysen baserades på det latenta, underliggande, innehållet i biografierna. En latent analys är 
djupgående och tolkande. Till en början lästes böckerna av båda författarna för att en 
helhetssyn skulle träda fram ur texterna. Andra gången lästes böckerna med avsikt att hitta 
olika delar där syftet för studien framkom. Under den här fasen förde författarna anteckningar 
och markerade ut stycken och meningar som beskrev känslor och upplevelser hos individen 
som blivit sexuellt utnyttjad. Författarna försökte hålla en så öppen syn som möjligt inför 
texterna så att den egna förförståelsen inte skulle speglas i resultatet. Materialet diskuterades 
och analyserades grundligt mellan författarna. I materialet plockades meningsbärande enheter 
ut för att systematiskt kunna ställa de frågor som rör vad som sägs, hur det sägs och vilken 
innebörd det som sägs har. De meningsbärande enheterna analyserades noga och 
kondenserades vidare till koder. Efter det placerades koderna in under olika kategorier (se 
tabell 2) som ligger till grund för resultatet nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys, enligt Graneheim och Lundmans (2003) mall.  
Meningsbärande enheter Kondenserade 

enheter 
Koder  Underkategori K Kategori 

”Det som sårar och berör mig 
mest i efterhand är det faktum att 
jag inte har en familj att ty mig till 
om något skulle hända mig. /…/ 
Det känns ensamt och tungt.” 
 
 ”Jag kände rädslan stiga upp i 
mig, för jag visste att min mor inte 
skulle komma hem förrän två 
timmar senare. /…/ Jag visste att 
min pubertetskropp eggade honom 
ännu mer än min barnkropp hade 
gjort.” 
 
”Jag har lust att skrika till 
mamma: MAMMA, ser du inte? 
Ser du inte hur de gör, hur de 
trasar sönder mig? Hur de sliter i 
min kropp, hur de plågar mig, 
torterar sig med sina fingrar, sina 
tungor och sin äckliga sak.” 

Ingen att vända 
sig till om det 
skulle hända 
henne något. 
 
 
Rädd för att vara 
ensam med 
pappa. Rädd för 
vad pappa ska 
göra med henne.  
 
 
 
Mamma ser mig  
inte. 

Otrygghet 
 
 
 
 
 
Rädd för 
ensamhet 
och för 
pappa 
 
 
 
 
Mamma 
sviker. 
 
 
 

Känsla av 
utanförskap 
 
 
 
 
Rädsla  
 
 
 
 
 
 
 
Svek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidande 

 
Forskningsetiska aspekter 
Författarna till biografierna har själva valt att dela med sig av sina livserfarenheter och valt 
vilken information de vill offentliggöra. Biografierna räknas därför som offentliga handlingar. 
Författarna till den här studien ansåg därför att kravet på informerat samtycke inte var 
relevant. Vidare har avidentifiering av personerna som ingått i biografierna inte genomförts 
eftersom materialet redan finns tillgängligt för allmänheten. Wiklund (2003) menar att ett 
etiskt förhållningssätt handlar om att göra ett medvetet val, att alltid vittna sant om det som 
framkommer ur en situation. Författarna har varit trogna sina källor genom att inte förvränga 
sanningen i texterna, så att individerna som ingått i och de som skrivit biografierna, inte har 
kunnat komma till skada. 
 
 
RESULTAT 
 
Ur analysen framkom följande tre kategorier som presenterar studiens resultat: känsla av 
lidande, känsla av skuld och skam och kontroll över livet/situationen. Underkategorier till 
känsla av lidande är barndom och identitet, rädsla, förtvivlan, svek och känsla av utanförskap. 
Författarna till biografierna benämns fortsättningsvis informanter.  
 
Känsla av lidande 
En informant beskriver med orden nedan hur sexuella övergrepp kan påverka hela livet för 
den som blivit utsatt.  
 

Det många inte förstår, inklusive förövaren är att övergreppen finns med dig och 
påverkar dig för alltid och i alla situationer. Din självkänsla, dina relationer, ditt 
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sexliv, ditt arbete, ditt föräldraskap och din fysiska och psykiska hälsa påverkas 
(Östman, 2004, s.12-13).  
 

Barndom och identitet 
Ur analysen framkom att informanterna kände att de inte hade fått vara barn och att de 
därmed förlorat en del av sig själva och sina liv. Hälften av informanterna uttryckte att även 
fast de var barn kände de sig som åldringar, på grund av sina erfarenheter. Informanterna 
uttryckte en längtan av att bara få vara barn. En av dem yttrar att hon även som vuxen ville 
känna känslan av att bara få vara ett litet barn och hon ville känna de känslor som hon inte 
fick uppleva som barn. ”Jag ville bara krypa tillbaka och få vara den naiva lilla flickan jag 
aldrig fått vara” (Östman, 2004, s. 209). Alla informanter uttryckte att de var annorlunda 
jämfört med andra individer och att de inte hade samma värde som ”alla andra”. 
Informanterna har haft svårigheter att hitta en egen identitet. En av informanterna förklarar att 
det inte spelade någon roll vilken identitet hon hade, bara hon fick vara någon. 
 

Jag var en sak, en lattjo liten pryl som man kunde göra vad man vill med, och det var 
min uppgift att vara det. Det var det man hade mig till. De ville ju ha mig då, till 
någonting. Jag inbillade mig väl att de tyckte om mig. Jag tänkte, att ville de göra så 
med mig så var väl det ok. Då ville de ju ha någon del av mig i alla fall. Jag tog emot 
det jag fick. Jag tyckte de var… snälla (Lytsy & Olson, 2004, s. 50). 

 
Samma informant menade att hon under uppväxten inte hade en aning om vad som var rätt 
eller fel samt vad som var fult eller fint. Hon beskrev också att hon vid ett tillfälle inte hade 
någon känsla av att vara vuxen kvinna och att själv kunna bestämma över sitt liv och sin 
kropp. Hon hade aldrig haft några referenser, aldrig vetat hur livet är när det fungerar bra. En 
annan informant fick under tidiga tonåren berättat för sig, av sin förövare, att det han hade 
gjort med henne var precis det som vuxna människor gör med varandra när de hade sexuellt 
umgänge. Det fick henne att tro att så som hon upplevde de sexuella övergreppen, så går det 
till när vuxna människor har sexuellt umgänge. Hon kunde inte förstå hur de frivilligt ville 
göra något sådant.  
 
Förövarnas, samt mödrarnas, beteende och handlingar har inverkat på hur informanterna 
själva agerar i det vuxna livet. En informant menade att hon inte litade på några män alls. 
Nästan alla män hon umgåtts med har haft någonting som påmint henne om hennes far. Hon 
menade också att hennes fader på något sätt levt vidare genom henne, att hon betett sig som 
honom. 
 
Rädsla 
Rädsla visade sig på flera olika sätt i analysen. Orsaken till rädslan hade oftast med förövaren 
att göra. Informanterna kände stark rädsla och panik under övergreppen. ”Jag kände att han 
var brutalare än vanligt. Jag blev väldigt rädd för honom och började gråta av rädsla. Jag 
kände att jag började bli hysterisk och fortsatte vädja till honom” (Maguire, 2007, s. 103). 
Informanterna kände också rädsla och skräck över vad som skulle hända om de inte lydde 
förövaren. De vågade inte göra annat än att bara göra som förövaren sade. En informant 
uttryckte att hon samtidigt med rädslan kände stor respekt för förövaren och att rädslan alltid 
skulle finnas kvar. Att vara ensam hemma med förövaren gjorde att informanterna kände sig 
mer rädda än om någon annan också var närvarande i hemmet. En annan typ av rädsla som en 
informant beskrev var rädsla för att bli gravid med förövaren, sin far. Rädsla för att berätta om 
övergreppen visade sig tydligt hos informanterna. De förmodade att situationen bara skulle bli 
värre om de berättade. Ytterligare en form av rädsla som informanterna uttryckte var en rädsla 
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över att människor runt omkring dem skulle få veta vad de varit med om och därmed ta 
avstånd från dem.  
 
En av informanterna nämnde att hon kände rädsla i sitt vuxna liv för att hon inte riktigt hade 
bearbetat sina känslor kring övergreppen. Hon kände sig som samma ”lilla rädda tjej” 
(Maguire, 2007, s. 95) inombords, även fast det inte fanns någon direkt fara som hotade 
henne. En av informanterna beskrev att hon gick runt med en ständig skräck inom sig.  
 
Rädsla kunde också visa sig i samband med mardrömmar. En informant beskrev att hon 
kunde vakna kallsvettig och förlamad av skräck, efter att ha drömt mardrömmar om 
övergreppen. En ständigt närvarande oro och mardrömmar var något som förföljde 
informanterna både i den period då övergreppen pågick men även senare i livet. Flera 
informanter menade att mardrömmarna blev en stor del av vardagen och en av dem var rädd 
för att aldrig bli av med dem. ”Skulle han för alltid jaga mig på nätterna? Måste jag för alltid 
uppleva de här skräckfilmerna, med mig själv som huvudpersonen? Jag orkar inte! Nej, jag 
vägrar! Jag tar hellre livet av mig!” (Östman, 2004, s. 112).  
 
Förtvivlan 
Ur analysen framkom att informanterna fick ångest och panik under övergreppen och de 
vädjade och bad att förövaren skulle låta dem vara. En informant menade att det var lika bra 
att ”lägga upp sig på en gång” (Hansen, Cras & Cras 1996, s. 76) så att förövaren fick det 
avklarat, hon skulle ändå inte komma undan menade hon. Informanterna frågade sig varför 
just de blivit utsatta och kunde inte förstå varför förövaren utförde de här handlingarna. En 
informant kände en hopplöshet över att hon inte visste vart hon skulle ta vägen. Hon kände att 
det inte skulle tjäna något till att anmäla, ingen skulle tro henne ändå. Hon trodde att polisen 
skulle tro att hon varit delaktig i övergreppen. En av informanterna beskrev sin situation som 
sitt ”privata helvete” (Hansen et. al., 1996, s. 78) som hon var tvungen att leva i och att hon 
var den enda som kunde ta sig ur det. Hon uttryckte även en besvikelse över att ingen 
reagerade på alla tecken på övergrepp och att ingen människa fanns för att hjälpa henne. En 
annan informant beskrev att hon kom till en punkt då hon kände att hon snart inte skulle orka 
längre. En tredje informant visste inte vad hon skulle ta sig till, hon ville bara bort.  
 
En informant uppgav att det som hände henne under övergreppen inte var verkligt. Hon 
menade att det under ett av övergreppen kändes som en skräckfilm, en ”äcklig 
skräckporrfilm” (Lytsy & Olson, 2004, s. 33). Samma informant kände under förhören, efter 
anmälan av övergreppen, att det inte var hon som hade varit med om allt det hon berättade. 
Hon mindes inga detaljer men hon kunde känna känslorna. Informanterna ansåg att de bar på 
fruktansvärda minnen som även i vuxen ålder förföljde dem. Långt efter det att övergreppen 
hade upphört och de anmälde förövaren fanns oron inför framtiden kvar. Flera informanter 
ansåg att de blivit deprimerade. Alla informanter hade tankar på att begå självmord och flera 
utförde självmordsförsök. 
 
Svek 
Informanterna berättade om ett stort svek från förövarna men tydligast framkom svek från 
mödrarna. De kände att de blivit svikna när de inte fick bekräftelse eller hjälp från dem. Enligt 
informanterna stoppade inte mödrarna övergreppen. De blundade för det lidande som 
informanterna ansåg sig uttrycka. En av informanterna uttryckte att ”hennes svek var hundra 
gånger värre” (Östman, 2004, s. 215). Ett hopp tändes ibland men de blev svikna gång på 
gång. En av informanterna beskrev ett tillfälle då hon insåg att modern valt fadern före henne. 
Hon hade en längtan av att modern skulle stå på hennes sida.  
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Det var honom hon ville ha, han var medelpunkten i hennes universum och jag hade 
bara fått hålla henne sällskap tills han kom hem igen. Äcklet pulserade i hela min 
kropp och jag kände mig sviken. Jag hade trott på min mor, litat på henne, men nu 
konfronterades jag med verkligenheten (Maguire, 2007, s. 246). 
 

Informanterna menade att de blev orättvist behandlade av vuxna som ”borde veta bättre” och 
att livet i sin helhet var orättvist. Det enda informanterna ville var att ha någon på och vid sin 
sida. En informant beskrev att det kändes som om hon aldrig hade haft vare sig en moder eller 
fader.  
 
Känsla av utanförskap 
Informanterna beskrev att de inte kände någon gemenskap med vare sig familj, släkt eller 
vänner, utan stod helt ensamma. De uttryckte att de inte hade någon att anförtro sig till eller 
att luta sig mot när livet var tungt och svårt. Informanterna ansåg att det var svårt att behålla 
de vänner och bekanta som visste om deras ”hemlighet”. Det här var ett problem både under 
den period övergreppen pågick och efter det att de hade avslutats. Informanterna kände även 
att de stod utanför samhället, de fick inte den hjälp de behövde från olika myndigheter, till 
exempel polis, skola och sjukvård. En av informanterna kände att samtliga invånare i 
hemstaden vände henne ryggen.  
 
Flera av informanterna såg på sig själva som omänskliga varelser, någon som inte var som 
alla andra individer. De beskrev att de till exempel kände sig som en sak, ett ufo eller som 
något djur. De ansåg att de aldrig fick någon kärlek eller omsorg, vilket gjorde att de ständigt 
sökte efter kärlek och till slut inte brydde sig om var den kom ifrån och hur den visades. 
Vidare menade de att de inte blev sedda som individer med känslor och att de inte blev 
bekräftade. En av informanterna menade att hon inte var värd något bättre än att bli utnyttjad 
och inte heller värd att leva ett normalt liv. Informanterna blev mer eller mindre mobbade av 
kamraterna i skolan, även där kände de sig ensamma. De ville hitta en tillhörighet och gjorde 
praktiskt taget vad som helst för att få den, till exempel började en av informanterna 
missbruka narkotika och hittade sin tillhörighet i skolans ”tuffa” gäng.   
 

Jag hade ingen egen identitet. Jag kände mig aldrig som en som alla andra. Jag kände 
mig inte som någon alls, men när jag kom med i gänget så blev jag det. /…/ Det enda 
jag brydde mig om var att vara någon istället för ingen och bäst av allt var att vara 
den där dumma (Lytsy & Olson 2004, s. 48- 49). 

 
Informanterna kände i det stora hela att de hade svårt för att känna sig säkra och trygga. En av 
informanterna ansåg dock att hon kunde få en slags trygghet hemma, där visste hon 
åtminstone vad som väntade henne. En annan ansåg att övergreppen blev ett mönster som gav 
henne en form av trygghet. En tredje ansåg att hon, som barn, hittade sin trygghet på en 
läkares mottagning. Informanterna blev dock gång på gång av med den trygghet de försökte 
skapa, till exempel uttryckte en informant att hennes trygghet åter försvann när hon insåg att 
hon skulle vara ensam hemma med sin fader i tre veckor.  
 
Alla dessa känslor av utanförskap förekom även årtionden efter övergreppen, även hos de 
informanter som bildat en egen familj. Informanterna menade att de inte skulle kunna gå 
tillbaka till delar av, eller hela, sin ursprungliga familj. Hälften av informanterna ansåg att 
övergreppen gjort att de aldrig kommer att kunna leva ett normalt liv. Nedan beskriver en 
informant när hon i vuxen ålder träffade sin fader, och sin barndoms förövare. 
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”Jag vet”, fortsatte han, ”jag har gjort hemska saker, men kan vi inte vara vänner?” 
Många år för sent, tänkte jag. Nu skulle jag aldrig kunna ge dig någon kärlek. En tår 
rann nerför hans kind. Hans gammelmansfläckiga hand rörde hastigt vid min och för  
en kort sekund veknade jag och sa bara: ”jag är din dotter” (Maguire, 2007, s. 163). 

 
Känsla av skuld och skam 
Informanterna kände skuld och skam inför övergreppen och de kände att de inte kunde berätta 
om övergreppen för någon. En kände sig till och med som en brottsling. De kände att 
övergreppen varit deras fel och att de gått med på dem istället för att säga ifrån och stoppa 
förövarna. De kunde samtidigt inte förstå vad de hade gjort fel, varför de hade den 
skuldkänslan de hade, men de visste att de fick skylla sig själva. Skamkänslan bidrog till att 
de gjorde allt de kunde för att dölja för familj och släkt, men även andra i deras närhet, att de 
blev sexuellt utnyttjade. Förövarna fick informanterna att tro att övergreppen var deras fel. 
Informanterna fick från förövarna höra att alla skulle komma att hata dem och att de skulle få 
skulden för övergreppen om de berättade. Även hot om att deras mammor inte skulle älska 
dem och att de inte fick berätta för någon framkom ur analysen. Informanterna trodde att alla 
skulle anklaga dem om de berättade vad som pågick och vad som hade pågått under lång tid. 
Informanterna trodde att de skulle bli hatade av dem som fick veta deras hemlighet och att de 
skulle känna en ”äckelkänsla”, som flera av dem uttryckte det, emot informanterna. Även de 
av informanterna som senare i livet bestämde sig för att berätta kände skuld och skam i 
samband med berättandet. Det skulle ta många år innan de känslorna började blekna.  

 
/…/ jag var annorlunda och hade något att dölja. Jag berättade aldrig någonting för 
någon. Ingenting om vad pappa hade gjort med mig. Inte för mamma och inte för 
någon annan. Jag kan inte minnas att pappa hotade mig ifall jag skulle berätta, 
förutom den sista gången, kanske. Jag visste ändå att jag aldrig fick prata om det. 
Fast han sa att det han gjorde med mig var naturligt, för det sa han, och att alla 
gjorde sådant, så visste jag att jag måste dölja det. Om någon verkligen hade velat 
veta… jag hade försvarat in i det längsta, att det hade hänt. Skammen över att vara 
annorlunda var så stor (Lytsy & Olson, 2004, s. 45-46). 
 

Informanterna kände skam för vad förövarna gjort med dem. De tyckte att förövarnas lukter 
och vätskor besudlat deras kroppar, att de aldrig skulle kunna tvätta bort dem. Informanterna 
trodde att det gick att se på utsidan vad de hade varit med om. De kände sig annorlunda, 
äckliga, fula och smutsiga. Informanterna kände sig också värdelösa, ”Jag varken hade något 
eller var något” (Maguire, 2007, s. 232). Även mobbing i skolan, som alla utom en informant 
utsattes för, kunde ge en känsla av att de inte var som alla andra. Det blev som en bekräftelse 
på att det var dem det var fel på. En av informanterna kände också hat och förakt mot sig själv 
vilket gjorde att hon bortsåg från alla sina egna behov, både under och efter övergreppen. 
 
Några av informanterna kände skuld för att de anmälde förövarna. De kände att de bar 
skulden till övergreppen och att det var de som borde sitta inlåsta i fängelse. Informanterna 
kände samtidigt en enorm ilska, förakt och hat mot förövaren. Förövarna skulle inte ha fått 
behandla dem så som de gjort under alla år av övergrepp, menade informanterna. För hälften 
av informanterna blev det dock naturligt att även senare i livet bli utnyttjade, men då av andra 
män. 
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Kontroll över situationen/livet 
Informanterna ansåg att kontroll var det enda sättet de kunde finna lugn på. De kontrollerade 
det som gick att kontrollera, vilket främst innebar den egna kroppen. Kontrollen skedde 
genom ätstörningar, överdriven träning och olika beroenden av till exempel alkohol, droger, 
shopping, jobb och sexuella kontakter. En av informanterna ”tvingade bort” sin ångest och 
skräck på dagarna genom kontroll av sin kropp. Hon gjorde det genom träning, bantning och 
uppkastningar. En annan informant såg sig själv som en känslolös maskin som var beroende 
av sexuellt umgänge. Sexuella relationer i det vuxna livet var aldrig någonting positivt för 
henne, utan bara något hon stod ut med. Hon var ständigt rastlös och visste inte hur hon skulle 
kontrollera sina tankar, det enda hon visste var att hon var tvungen att fylla det ”svarta hål” 
(Lytsy & Olson, 2004, s?) hon upplevde att hon hade inom sig, det spelade ingen roll med 
vad. En tredje informant prostituerade sig under en period för att tjäna pengar. Hon ansåg att 
hon inte tog skada av prostitutionen utan det var något naturligt för henne att bli utnyttjad. En 
sista informant beskrev början till sitt alkoholberoende med orden: ”Jag tyckte inte alls om att 
vi hade sex sedan, men jag tyckte om whiskeyn. Vid tolv års ålder upptäckte jag att alkohol 
kunde döva smärtan och jag såg den som en vän” (Maguire, 2007, s. 140). 
 
Efter övergreppen ansåg informanterna att det inte fanns något hopp i deras liv. En av 
informanterna skulle aldrig låta någon få komma nära henne, hon ville inte låta kärleken 
försvaga henne. Informanterna kände att de var tvungna att förtränga händelserna och 
känslorna för att kunna klara av och ha kontroll över situationen och sitt liv. Vissa händelser 
mindes de bättre än andra. En del händelser hade de glömt helt men de kunde långt senare 
komma tillbaka i minnet. Flera av informanterna beskrev sig själva som två olika personer 
eller identiteter. De upplevde att det var en annan person som varit med om övergreppen. En 
av informanterna levde ett dubbelliv, hon var det sårbara lilla barnet hemma och den 
självsäkra och tuffa kvinnan på jobbet och på krogen. Hon talade vidare om sig själv som 
”den lilla” och ”den stora” (Lytsy & Olson, 2004, s. 123). Det var den stora som hade 
kontrollen i hennes vuxna liv. Den lilla symboliserade barndomen och de hemska minnena 
hon har från den tiden.  
 

Då känner man ingenting alls. Då kapslar man in och stänger av. Då stoppar man in 
den lilla, våldtagna Ulrika längst in i kroppen och låtsas inte om henne. Då har hon 
aldrig funnits. Så gott det nu går. Då har det aldrig hänt något på den röda mattan, 
aldrig gjort ont någonstans, aldrig runnit något blod” (Lytsy & Olson, 2004, s. 124). 

 
In i det sista ville informanterna klara sig från övergreppen och hoppades på att de skulle göra 
det. Trots den ständigt förekommande hopplösheten infann sig stundtals kraft och mod hos 
dem. Flera av informanterna anmälde sina förövare. Några av informanterna kände 
hämndkänslor mot sina förövare, ville döda dem och ansåg att det nu var deras tid att lida. 
 

Båda mina barn var utvecklingsstörda, och den som ställt till allt detta och gjort dem 
och mig så illa var min far. Det var en anledning till att jag fattade ett viktigt beslut. 
/…/ ”Nu har jag bestämt mig för att tala om allt som hänt”, sa jag (Hansen et. al., 
1996, s 204-205). 

 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att beskriva vilka upplevelser och känslor vuxna individer uttrycker 
efter att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten samt hur övergreppen 
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inverkat på deras liv som vuxna. De utförligt beskrivande biografierna avslöjar en mängd 
olika upplevelser och känslor som mynnar ut i studiens resultat. Författarna anser att syftet har 
uppnåtts. 
 
Metoddiskussion 
Den metod som användes i studien var litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den här metoden 
var enligt författarna till studien mest relevant för studiens syfte. Författarna valde att 
analysera biografier dels på grund av tidsbegränsning och dels för att biografier förmodades 
ge tillräckligt med information för att kunna genomföra studien. Biografier fungerade som ett 
bra underlag i analyser där syftet är att beskriva människors upplevelser av världen. Även om 
biografier inte är skrivna med ett vetenskapligt syfte är de ofta mycket innehållsrika och så 
utförligt beskriva att de ändå går att använda i vetenskapliga studier (Dahlberg, 1997). Enligt 
författarna utgjorde biografiernas innehåll ett tillräckligt underlag för studien. Intervjuer eller 
enkäter hade inte varit lämpligt då författarna ansåg att det skulle ha blivit svårt att hitta 
informanter men också att hantera en intervjusituation med tanke på ämnets känslighet. 
Författarna har begränsad utbildning och klinisk erfarenhet inom ämnet och ansåg därför att 
det inte skulle vara etiskt försvarbart att använda sig utav intervjuer.   
 
Författarna har förståelse för att också resultatet hade kunnat se annorlunda ut om enkäter 
eller intervjuer hade använts. Informanterna i denna studie har inte kunnat påpeka eller 
godkänna författarnas tolkning, vilket hade varit möjligt vid intervjuer. Resultatet framkom 
istället genom författarnas egen tolkning. Om analysen gjorts av någon annan hade 
förmodligen inte samma meningsbärande enheter och koder använts men författarna förmodar 
att innehållet i resultatet hade haft många likheter. Läsaren kan själv ta del av biografierna 
som använts i studien och jämföra sin tolkning med författarnas tolkning. Resultatet hade 
också kunnat se annorlunda om andra biografier valts ut, till exempel om någon eller några av 
informanterna varit män. Dock gjordes inget medvetat val att endast biografier skrivna av 
kvinnor skulle vara med.  
 
Validitet är ett mått på en vetenskaplig studies giltighet, det vill säga om det som var menat 
att undersöka verkligen undersöktes (Dahlberg, 1997). Författarna till den här studien anser 
att syfte och resultat stämmer överens. Validiteten i den här studien är i det avseendet hög. En 
del av studiens syfte var huruvida de sexuella övergreppen inverkat på livet som vuxen. En av 
biografierna som använts i studien belyste inte det här i lika stor grad som de övriga. Den var 
ändå mycket användbar då den utförligt beskrev upplevelser och känslor kring övergreppen 
under hela informantens uppväxt. Reliabilitet mäter tillförlitligheten och metodens säkerhet, 
och visar på att resultatet inte är slumpmässigt (Ibid.). Författarna läste och markerade ut 
relevanta textstycken i biografierna var och en för sig. När de här styckena sedan jämfördes 
visade det sig att mycket likartat textmaterial hade plockats ut. Genom att författarna 
åtskilliga gånger gick igenom och diskuterade de meningsbärande enheterna som plockats ut 
minskade risken för att texterna skulle misstolkas. Något som kunnat påverka analysen, och 
därmed resultatet, är förförståelse. Författarna har dock varit medvetna om sin förförståelse 
och varit öppna för variationen av upplevelser och känslor som visat sig i biografierna. De har 
också varit uppmärksamma på olikheterna i förförståelsen och noggrant diskuterat de skilda 
åsikter som uppstått. Då författarna vid ett fåtal gånger hade olika uppfattningar om vilka 
upplevelser eller känslor informanterna faktiskt beskrev diskuterades de här meningsbärande 
enheterna ur olika synvinklar för att undvika feltolkning av informanterna. Genom det här 
förfarandet ökade reliabiliteten. 
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Trots att upplevelserna och känslorna många gånger beskrevs mycket tydligt i biografierna 
använde författarna till studien den latenta metoden för att kunna analysera om det även fanns 
några upplevelser och känslor ”mellan raderna”. Ibland kunde till exempel ironi eller 
motsägelser förekomma i biografierna. De här delarna tolkades bäst när författarna läst 
texterna flera gånger och diskuterat dem samt när författarna ”lärde känna” de olika 
biografiförfattarnas sätt att skriva. Vid enstaka tillfällen har det dock uppstått svårigheter vid 
tolkning av materialet då författarna frågat sig om en specifik upplevelse eller känsla endast 
berodde på de sexuella övergreppen. Andra faktorer, som exempelvis våld, relation till 
familjen samt alkoholproblem har sannolikhet också inverkat på den totala känsloupplevelsen. 
 
Kvalitativa metoder används ofta för att beskriva och skapa en djupare förståelse för ett 
fenomen och inte för att generalisera resultaten till liknande område (Forsberg & Wengström, 
2003). Syftet med den här studien var inte att kunna generalisera resultatet till en större 
population utan istället att belysa den unika individens upplevelser. Resultatet är följaktligen 
inte representativt för alla som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Informanterna som 
ingick i studien representerar dock en variation i avseendet att en av informanterna är från 
Storbritannien, en från Norge och de två övriga från Sverige. Även olika decennier 
representerades, med allt vad det innebär gällande attityder, normer och lagar med mera. 
Informanterna var även i olika åldrar när övergreppen började, från fem till fjorton år. 
Informanterna är därmed på flera sätt mycket olika varandra. Trots det här var många 
upplevelser och känslor hos dem i stor utsträckning likartade. Därför menar författarna att 
även om det inte går att generalisera resultatet så finns det inget skäl att tro att individer som 
blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn inte kan ha liknande upplevelser och känslor 
som den här studiens resultat visar.  
 
Resultatdiskussion  
Den här studiens resultat kan delvis kopplas till Najman, Nguyen och Boyles (2007) studie 
som menar att hela människan påverkas av sexuella övergrepp i barndomen, både fysiskt och 
psykiskt. Resultatet i den här studien visar på att hela individen har påverkats av de sexuella 
övergreppen. Det som var mest framträdande var negativ psykisk påverkan som exempelvis 
skuld och skam och rädsla av olika slag. Det framkom tydligt att hela individens liv skulle 
påverkas av övergreppen. Upplevelserna och känslorna fanns med informanterna upp i vuxen 
ålder. Dahlberg et. al. (2003) menar att livsvärlden är en individs kontakt med omvärlden och 
en individ kan aldrig lämna sin livsvärld. De upplevelser informanterna i den här studien har 
varit med om tvingas de alltid bära med sig.  
  
Att informanterna kände lidande var något som enligt författarna framkom tydligt i resultatet. 
Lidandet visade sig genom många olika känslor och upplevelser. Informanterna kände lidande 
under de sexuella övergreppen, mellan övergreppen och långt efter det att övergreppen hade 
upphört. Minnena och spåren från de sexuella övergreppen hade informanterna även med sig i 
det vuxna livet och de menade att det är något som alltid skulle komma att prägla dem. Därför 
kan deras lidande ses som ett livslidande. Livslidande är något som påverkar en individs 
livsvärld (Dahlberg et. al., 2003). Det finns ett samband mellan, ett i livet tidigt 
förekommande, livslidande och brist på grundtrygghet (Dahlberg et. al., 2003). Informanterna 
hade svårt för att känna sig trygga. Att övergreppen skulle ge trygghet kan tyckas vara 
osannolikt men hälften av informanterna beskrev ändå en slags trygghet i att veta vad som 
väntade dem. En vetskap och beredskap på vad som skulle hända dem verkade ge 
informanterna kontroll över situationen och kunde därmed ge en slags motsägelsefull känsla 
av trygghet. Dahlberg et. al. (2003) menar att tryggheten kan återuppbyggas genom 
undkommande av hot eller genom kontroll av den specifika situationen. Vidare menar 
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Wiklund (2003) att begär efter trygghet är tydligt när en individ blir utsatt för kränkning eller 
hot. Informanterna har vid flertalet tillfällen blivit utsatta för kränkningar och hot vilket gjort 
att de sökt efter en annan sorts trygghet än den de borde ha fått från sina föräldrar.  
 
Anknytning är en process som leder till ett psykologiskt ”band” mellan barn och närmaste 
vårdare. En förälder ska fungera som en ”trygg bas” för barnet, vilket är det mest centrala 
begreppet inom anknytningsteorin. Föräldern ska också vara den som barnet kan återvända till 
vid upplevelser av hot eller fara (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Wiklund (2003) menar att 
en förutsättning för trygga relationer är en stimulerande omgivning för individen. Ingen av 
informanterna hade en fungerande relation till sina föräldrar och upplevde att de inte hade 
någon att vända sig till i svåra situationer. De beskrev ett stort svek från mödrarna som 
tolkades som lika stort eller större än sveket från förövarna. Det var något som författarna inte 
hade väntat sig men fann anmärkningsvärt. Sveket från mödrarna handlade bland annat om att 
informanterna inte kände sig bekräftade och att de inte fick hjälp med att stoppa övergreppen. 
En hypotes är att informanterna har gett upp hoppet om att få kärlek och respekt från 
förövarna men hoppas in i det sista att mödrarna ska stå på deras sida. Det här kan kopplas 
samman med känslan av att mödrarnas svek var större.  
 
Den subjektiva och levda kroppen, genom vilken människor har tillgång till livet, är ett 
subjekt, inte ett objekt. Kroppen är ett säte för människans upplevelser och för identiteten. 
Varje förändring av kroppen, vid till exempel skada eller annat lidande, innebär en förändring 
av tillgången till världen och livet. Kroppen är fylld av olika minnen, erfarenheter och 
upplevelser (Dahlberg et. al., 2003; Wiklund, 2003). Alla informanter längtade efter att få 
vara barn, någon även i det vuxna livet, eftersom de under uppväxten blivit berövade sin 
identitet. De sexuella övergreppen innebar för informanterna att de förlorade både sin 
integritet och sitt självbestämmande. Barn har rätt till en viss grad av självbestämmanderätt 
men integriteten ska alltid respekteras (Sandberg & Elander, 2002).  
 
Rahm et. al. (2006) samt Negaro et. al. (2005) visar i sina studier att skam är en konsekvens 
av sexuella övergrepp i barndomen. Känsla av skam var en känsla som var mycket 
framträdande även i den här studiens resultat. På grund av skuld- och skamkänslor hade 
informanterna svårt för att berätta vad de varit med om, både då övergreppen pågick men 
också många år efteråt. Barnombudsmannen (2004) beskriver att barn mycket ogärna vill 
berätta om sexuella övergrepp. Många försöker aktivt att glömma vad som hänt. De flesta 
känner skuld, skam och förnedring och är oroliga för vad som skulle hända om de avslöjade 
övergreppen. Även Wiklund (2003) menar att en individ vill gömma sig från det som 
framkallar skamkänslan. Det här har författarna tyckt sig se i den här studiens resultat. Att 
avslöja och berätta om övergreppen var något som informanterna ville undvika. 
Informanterna trodde att personer i deras omgivning skulle ta avstånd från dem om de 
berättade om övergreppen. I Lundqvists (2005) studie där 35 kvinnor, som blivit sexuellt 
utnyttjade som barn, intervjuades framkom liknande orsaker till att inte berätta om 
övergreppen. Orsakerna var rädsla för att inte bli trodd, bli anklagad för att själv ha gått med 
på övergreppen samt att bli fysiskt bestraffad av förövaren. En sista orsak var att inte vilja 
avslöja något i lojalitet till förövaren. Informanterna i den här studien ansåg att övergreppen 
var deras fel. Fast förövarna blivit anmälda och dömda ansåg informanterna stundtals att 
övergreppen var deras fel, trots att lagen och ”samhället”, genom fängelsestraff, hade givit 
förövarna skulden. De skämdes också för att skapa nya kontakter, lågt senare i livet, eftersom 
övergreppen skulle kunna uppdagas. 
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Situationerna då övergreppen pågick tolkades som helt outhärdliga för informanterna. Det 
enda sättet att hantera situationen verkade vara att tänka sig bort, att inte vara närvarande och 
att inte tänka på det som hände. Både under perioden då övergreppen pågick och efter att de 
upphört behövde informanterna något de kunde kontrollera, något de själva kunde styra. Då 
de inte kunde kontrollera förövarna och övergreppen började de på olika sätt med missbruk 
eller destruktiva beteenden. Flera av informanterna skapade två personligheter, en person som 
varit med om övergreppen och en annan person som försökte glömma och gå vidare. 
  
Slutsats 
Studien visar exempel på hur individer som varit med om sexuella övergrepp i sin barndom 
upplever och känner inför uppväxten och det fortsatta livet. Studiens resultat kan underlätta 
för sjuksköterskor i deras arbete och möten med patienter genom ökad medvetenhet och 
förståelse för fenomenet. Det gäller för sjuksköterskor att alltid vara öppna och lyhörda inför 
alla patienter eftersom det inte alltid är synligt vem som blivit utsatt för sexuella övergrepp 
som barn. Det professionella bemötandet är särskilt viktigt vid undersökningar eller 
behandlingar som förutsätter intim kontakt, som exempelvis katetrisering och gynekologisk 
undersökning. Författarna menar att det som sjuksköterska är viktigt att ha förståelse för en 
individs minnen och upplevelser kring sexuella övergrepp. De kan finnas kvar trots att lång 
tid har gått sedan övergreppen. Författarna anser att en förutsättning för att sjuksköterskor ska 
kunna hjälpa en individ är att hon/han känner sig trygg i vårdsituationen och kan känna ett 
förtroende för sjuksköterskan. Det är först då en individ kan öppna sig och berätta sin 
livshistoria och sjuksköterskan kan hjälpa till med bearbetningen av upplevelserna och 
känslorna.   
 
Förslag till vidare forskning kan vara hur en individ som blivit utsatt för sexuella övergrepp 
vill bli bemött av sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det här kan då ge kunskap om vad 
som är ett gott bemötande och insikt i en utsatt individs livssituation. 
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Sammanfattning av biografier: 
 
Bakom stängda dörrar av Kristina Hansen, Bengt-Åke Cras och Agneta Cras 
Bakom stängda dörrar handlar om Kristina som fram tills hon var 14 år omväxlande bodde 
hos sin mamma, sin mormor och i olika fosterhem. Hon och hennes syskon fick flytta runt så 
mycket eftersom hennes mamma inte riktigt kunde och orkade ta hand om dem. Redan som 
liten fanns det stora konflikter i hennes familj som ledde till föräldrarnas skilsmässa och ett 
hat dem emellan. Vid 14 års ålder flyttar Kristina till sin pappa, även hennes yngre bror följer 
med. Efter en tid börjar hennes pappa utnyttja henne sexuellt. Till en början sker övergreppen 
sporadiskt för att senare ske i princip varje natt. Hon blir hans ”flickhustru” i flera år och 
föder honom två barn. Efter år av övergrepp samlar Kristina mod till sig och anmäler sin 
pappa, trots att hon riskerar att mista sina älskade barn.  
 

Puppan – aldrig mer en vanlig flicka av Kate Östman 
Boken handlar om Kate som lever i en väldigt turbulent familj. Dagarna kantas av bråk och 
mamman blir ofta misshandlad av pappan som är alkoholist. Kate och hennes storebror får 
ofta bo hos sin farmor där även farbror Kent och farmors bror Sixten bor. Från det att Kate är 
fem år och många år framåt blir hon sexuellt utnyttjad av främst Kent men också av Sixten. I 
och med detta börjar Kates ständiga mardrömmar i vilka hon tror att hon blir förföljd och att 
någon vill mörda henne. Vid tio års ålder tar Kate mod till sig och berättar för sin mamma vad 
som händer hemma hos hennes farmor, allt för att få den kärlek och trygghet hon behöver. 
Mamman slätar dock bara över det hela och vill inte ta tag i problemet. Åren går och 
problemen i familjen blir bara värre, storebror börjar ta efter pappans beteende och pappan 
fortsätter misshandla mamman. Hon försöker in i det sista hålla ihop familjen och vill inte 
lämna sin mamma som hon trots allt älskar mest i världen. Hon får dock inte tillbaka den 
kärlek hon behöver från sin mamma och bestämmer sig till slut för att flytta till en egen 
lägenhet.  
 

Den tusende gången av Anna Lytsy och Ulrika Olson 
Ulrika och hennes två bröder bor i en mellanstor svensk stad med sin mamma och pappa. Så 
länge Ulrika kan minnas har det varit problem och konflikter i familjen, vilket leder till att 
föräldrarna skiljer sig. Ulrika är då i sjuårsåldern. Hennes föräldrar får delad omvårdnad och 
hon bor hos sin pappa varannan helg. När hon är hos sin pappa ringer hon ofta hem till 
mamma och säger att hon inte vill vara där eftersom pappa är full. Fram till 14 års ålder blir 
Ulrika sexuellt utnyttjad av sin pappa. Kort efter detta börjar Ulrika missbruka droger och 
alkohol men framför allt sex. Hon börjar upprepa det hon själv blivit utsatt för av sin pappa. 
Hon kan inte sluta med dessa beteenden, hon måste fylla det hål hon känner i sin själ. Det är 
först i 30-årsåldern som Ulrika på allvar kan börja bearbeta det som hänt henne. Det är först 
då hon kan komma till ro. 
 

Vår lilla hemlighet av Toni Maguire 
Vår lilla hemlighet handlar om en flicka vid namn Antoinette. Utifrån sett är hon, hennes 
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mamma och hennes pappa ”den lyckliga familjen” men bakom fasaden finns en hemsk 
hemlighet. Antoinette blir från det att hon är sex år sexuellt utnyttjad av sin pappa. Efter det 
första övergreppet berättar hon vad som har hänt för sin mamma som bara slår ifrån sig det 
och menar på att Antoinette ljuger. Från den dagen börjar mammans förakt för sin dotter. 
Antoinette känner sig oälskad och gör allt för att hennes mamma ska börja älska henne igen. 
Övergreppen fortsätter tills Antoinette vid 14 års ålder blir gravid. Vid en läkarundersökning 
berättar hon ännu en gång sin hemlighet. Pappan anmäls och skickas till ett fängelse och 
Antoinette utsätts för en riskfylld abort som nästan blir hennes död. Men det slutar inte där, 
Antoinette blir istället förvisad av alla i sin närhet. Hon faller ner i en djup depression som 
ännu en gång riskerar hennes liv. Till slut segrar hennes stolthet och vilja och på ett 
mirakulöst sätt lyckas hon överleva sin hemska barndom. 


