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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Relativt många barn blir utsatta för sexuella övergrepp, vanligen av någon som 
står dem nära. Detta ger ofta livslånga psykiska och emotionella problem för individen. 
Kvinnor drabbas i större utsträckning i barndomen än vad män gör. 
Syfte: Att ur ett livsvärldsperspektiv belysa kvinnors upplevelser av att ha blivit utsatta för 
sexuella övergrepp som barn. 
Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats som utgångspunkt och den baseras på 
fem biografier. Dessa biografier analyserades med hjälp av Lundman och Hällgren 
Graneheims (2008) innehållsanalys. 
Resultat: Det framkommer att kvinnorna på grund av övergreppen upplever en mängd 
negativa känslor, exempelvis oförståelse, skam och ilska. Konsekvenser av dessa känslor och 
övergrepp innebär bland annat tomhet, återupplevelse av övergreppen och psykiskt dåligt 
mående. Kvinnorna använde sig av olika strategier för att hantera övergreppen, där missbruk 
och att berätta om övergreppen var utmärkande. De använde sig också av olika verktyg för att 
uppnå en högre grad av välbefinnande och trygghet. Kvinnornas förmåga att skapa 
betydelsefulla och nära relationer påverkades även av övergreppen. 
Slutsats: Kvinnor använder sig av konstruktiva och destruktiva metoder för att hantera de 
sexuella övergreppen som de blivit utsatta för som barn. Allmänsjuksköterskan bör ha en 
förståelse gentemot dessa kvinnor i alla vårdsammanhang. 
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INLEDNING 
Författarna till följande studie arbetar båda inom den rättspsykiatriska vården. Intresset för 
ämnet i denna studie uppkom i samband med yrkeserfarenheter inom denna typ av vård. Inom 
psykiatrin finns det många kvinnor som har växt upp under svåra förhållanden i barndomen. 
Skaparna av studien har i sin yrkesroll påträffat flera kvinnliga patienter som under barnaåren 
blivit utsatta för sexuella övergrepp och på detta vis sett hur dessa handlingar kommit att 
påverka individerna i deras vuxna liv. Viktigt att förstå är att kvinnor som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp kan förekomma inom alla vårdande instanser. Detta innebär att som 
allmänsjuksköterska är sannolikheten stor att träffa på denna grupp av människor.  
 
Det har i detta sammanhang uppdagats för författarna att det finns ett ömsesidigt intresse att 
söka en djupare förståelse för dessa människors upplevelser. För att få möjlighet att göra detta 
är det viktigt att sätta sig in i individens egna erfarenheter och upplevelser via deras livsvärld. 
Därför utformas studien så att den utifrån ett livsvärldsperspektiv belyser kvinnors 
upplevelser av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. 

BAKGRUND 
Definition  

Prevalensen av sexuella övergrepp mot barn styrs i stor mån i hur begreppet sexuella 
övergrepp definieras samt vad som räknas som barn (Kristensen & Lau, 2005). En del studier 
inkluderar endast fysiska sexuella övergrepp. Andra inbegriper i definitionen också barn som 
blivit exponerade för sexuellt material eller avklädda människor.  
 
Denna studie valde att använda den vanligaste definitionen som beskrivs av Lindgren, 
Österberg och Salander Renberg (2006). Sexuella övergrepp mot barn är när den vuxne utför 
en handling som barnet inte förstår och är moget för (ibid). Den vuxne utnyttjar barnets 
beroendeställning och barnets integritet kränks via handlingen. Behovet utgår ifrån den 
vuxne och barnet kan inte informerande samtycka till det. Barn är alla människor som inte 
har fyllt arton år (UNICEF Sverige, 2008). 

Prevalens 

Lindgren, Österberg och Salander Renberg (2006) har i sin studie jämfört en mängd nationella 
och internationella studier där kontentan blir att att cirka tio procent av kvinnorna och tre 
procent av männen har rapporterat om sexuella övergrepp i barndomen. I en större dansk 
studie visade det sig att åtta procent av kvinnorna och två procent av männen hade varit 
utsatta för påtvingat- eller försök till påtvingat sex före 13 års ålder (Kristensen och Lau, 
2005).  
 
Flickor löper större risk att bli utsatta jämfört med pojkar (Kristensen och Lau, 2005). Reese-
Weber och Smith (2010) nämner i sin studie att 25 procent av kvinnorna har varit utsatta före 
18 års ålder. Denna siffra grundar författarna på flera andra studier. Kristensen och Lau 
(2005) skriver att internationella studier visar att den siffran är åtta till 30 procent för 
kvinnorna. En svensk studie baserad på rättsliga processer som alla innefattade sexuella 
övergrepp mot barn visade att 88 procent av offren var flickor. 

Vilka drabbas? 

De sexuella övergreppen drabbar oftare flickor i dysfunktionella familjer, det vill säga 
familjer som är splittrade och kaotiska (Bhandari, Winter, Messer & Metcalfe, 2011). Det är 
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vanligast att de sexuella övergreppen sker inom familjen (Kristensen & Lau, 2005). Om 
övergreppen sker upprepande är det också inom familjen som fenomenet är vanligast. Handlar 
det om ett enskilt övergrepp är det vanligast att förövaren inte tillhör familjen (Kristensen & 
Lau, 2005). Reese-Weber och Smith (2010) beskriver att barnen som blir utsatta för 
övergreppen ofta känner en maktlöshet vad gäller sin egen kropp, sociala roll och funktion i 
familjen. 

Posttraumatisk stress 

Många forskare jämställer sexuella övergrepp i barndomen med situationer som människor i 
krig, gisslan och koncentrationslägeröverlevare upplever (Lindgren et al. 2006). Negrao II, 
Bonanno, Noll, Putnam och Trickett (2005) vidimerar detta med att många offer får symtom 
som vid post traumatisk stress syndrom. En förkortning av syndromet, PTSD, används under 
återstoden av studien (Lindgren et al. 2006). 
 
American Psychiatric Association (1994) framhäver att PTSD kan inträffa oavsett ålder, även 
i barndomen. Symtomen ses oftast först 3 månader efter traumat, men kan även uppkomma 
senare i livet. 
Sålunda krävs att vissa kriterier uppfylls för att en diagnos skall kunna fastställas. Dessa 
kriterier innefattar att individen blivit exponerad för en traumatisk händelse och att denna 
traumatiska händelse ständigt återupplevs. Dessutom att hon undviker stimuli som kan 
associeras med den traumatiska händelsen samt har ihållande symtom av ökad upprördhet 
utav traumat. Andra kriterier är också varaktighet i störningen samt om störningen orsakar 
kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga 
avseenden (ibid). 
 
Vanliga symtom vid PTSD är bland annat att gång på gång återuppleva den traumatiska 
händelsen (Michel, Berg Johannesson, Ahmad & Lundin 2006). Stimuli som förknippas med 
händelsen undviks till varje pris. Patientgruppen med PTSD kan också kännetecknas av att 
vid oväntade yttre stimuli få överdrivna reaktioner. När en person utsätts för traumatiska 
upplevelser som sexuella övergrepp kan intensiteten överstiga toleransnivån (Lindgren et al. 
2006). Individen försätts i ett chocktillstånd som kan hindra normal utveckling och normalt 
fungerande. Händelsen bearbetas inte då det sker en blockering. Övergreppen får ett 
långvarigt inverkade på personens känslor, tankar, kroppsupplevelser med mera. De bidrar till 
psykisk ohälsa i stort. 

Psykisk och fysisk ohälsa 

Kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen löper en betydligt större risk 
att få psykiska problem i vuxen ålder (Kristensen och Lau, 2005; Bhandari et al. 2011; Palesh, 
Classen, Field, Kraemer & Spiegel 2007). Risken ökar också med allvarlighetsgraden på 
övergreppen (Kristensen & Lau, 2005). Dessutom menar artikelförfattarna att det som främst 
påverkar de psykiska konsekvenserna för offret är antalet tillfällen och under hur lång tid de 
har skett. Lika stor betydelse har det om det varit penetration och våld inblandat.  
 
Även fysiska problem är vanliga (Draucker, Martsolf, Roller, Knapik, Ross & Warner 
Stidham, 2011). Kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp lider i större grad av 
huvudvärk, gynekologiska patologiska symtom och magproblem. För män handlar det mer 
om känslan att ha en sämre fysisk hälsa och funktionsnedsättningar. 

Anknytning  

Under barnets uppväxt sker anknytningen till föräldrarna som ska ge stöd, tröst och skydd 
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(Bowlby, 2010). Hur föräldrarna behandlar sina barn är väldigt avgörande för hur det 
utvecklas. Har inte föräldrarna en förmåga att skapa en trygghet för barnet så kan det bland 
annat bli grinigt och efterhängset gentemot föräldragestalten. Detta beteende kan göra att de 
negativa reaktionerna från föräldrarna får än större tendens att fortgå. De här barnen har också 
en benägenhet att isolera sig från andra barn. Mycket tyder på att de destruktiva 
personlighetsdragen följer barnen in i vuxen ålder. Det samspelsmönster som barnet har 
utvecklat och som i vuxen ålder sker i det närmsta omedvetet fortgår oavsett vilka människor 
hon möter.  

Social utsatthet 

Kvinnor som råkat ut för sexuella övergrepp som barn löper större risk att hamna i social 
utsatthet (Kristensen & Lau, 2005). I denna studie beskrivs också en dansk studie som visar 
att kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp har en ökad risk att hamna i arbetslöshet 
jämfört med icke utsatta kvinnor. I studien var nämligen 12,7 procent arbetslösa jämfört mot 
fem procent för övrig population. Författarna beskriver en annan studie där 47 procent av 
kvinnorna med en historia av sexuella övergrepp i barndomen är arbetslösa eller 
pensionerade. Detta jämförs med övriga kvinnor där procentsatsen endast var 22. Kvinnorna 
som blivit utsatta har också generellt mindre socialt nätverk och fler social problem. I studien 
konstaterades bara dessa samband men kom inte fram till de egentliga orsakerna. 
 
Draucker et al. (2011) menar att många utav de sexuellt utnyttjades vuxna liv präglas av 
instabilitet. Denna instabilitet kan handla om allt mellan narkotikamissbruk, arbetslöshet, 
svårigheter att upprätthålla nära relationer och kriminalitet. Det är inte heller helt ovanligt att 
de misslyckas att skapa en god uppväxt för sina egna barn. Detta misslyckande kan bland 
annat bestå i att de inte är kapabla till att skapa en trygg uppväxt för barnen, att psykiskt eller 
fysiskt misshandla dem eller att de förgriper sig på sina barn. 

Känslor och konsekvenser 

Mer eventuella följder för den utsatte är känslor av svek, maktlöshet, stigmatisering och 
sexuell traumatisering (Lindgren et al. 2006; Reese-Weber & Smith, 2010). Den sexuella 
traumatiseringen gör bland annat att flickan utvecklar en förvriden bild av sexualiteten 
(Reese-Weber & Smith, 2010). Att flickorna ofta har varit utsatta utav människor de har litat 
på gör att känslan av svek blir framträdande. De får svårigheter att veta vilka de kan hysa tillit 
till. De blev utsatta för handlingar de inte förstod eller var redo för (Draucker et al. 2011). 
Ofta begicks övergreppen som tidigare nämnts av någon de kände väl och skulle till varje pris 
hållas hemligt.  
 
Stigmatiseringen som ofta följer av övergreppen leder till skuld och skam (Lindgren et al. 
2006). Harrison (2005) nämner också skam men även ett slags hemlighetsmakeri från 
omgivningen som ökar känslan av lidande. Negrao II et al. (2005) åsyftar känslorna av skam 
och ilska som de mest framträdande. De två begreppen utgör en stor del av den sociala och 
emotionella anpassning som offer för den här typen av övergrepp gör. Enligt Sjöberg och 
Lindholm (2009) är skammen en av orsakerna till varför många flickor inte berättar om 
övergreppen. Det kan också bero på rädsla, brist på förtroende och den beroendeställning som 
många offer befinner sig i till förövaren. 
 
Flickorna kan växa upp och ha föreställningar om värdelöshet och att världen är en högst 
otrygg plats (Reese-Weber & Smith, 2010). Mycket tyder på att de löper större risk att 
utveckla ett dåligt självförtroende. Att utsättas för sexuella övergrepp tidigt i livet gör att 
utvecklandet av självkänslan påverkas (Gronskaya Palesh et al. 2007).  
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Kvinnor med en bakgrund av sexuella övergrepp i barndomen är överrepresenterade inom den 
psykiatriska vården (Lindgren et al. 2006). I en studie framkom det att 28 procent av de 
kvinnliga patienterna på en av de större psykiatriska klinikerna i Sverige hade varit utsatta. I 
Lindgrens et al (2006) studie visade det sig att cirka 20 procent av de som hade försökt begå 
självmord i undersökningen hade varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. 

Kvinnor 

Det är ådagalagt att människor som blir sexuellt utnyttjade som barn löper större risk att få 
psykiska och sociala problem i vuxen ålder särskilt om offret är en kvinna (Kristensen & Lau, 
2005). Många kvinnor i en studie av Draucker et al. (2011) kände ett behov av att förstå 
övergreppen som de råkat ut för i barndomen. För att läka bättre emotionellt efter dessa 
händelser är det viktigt att få en förståelse för övergreppen. Annars kan kvinnor som blivit 
utnyttjade kämpa med frågor kring övergreppen i hela sitt liv. Många lever dock i förnekelse 
kring hela situationen.  

TEORETISK REFERENSRAM 
Ett hermeneutiskt synsätt har antagits av författarna eftersom det fokuserar på människors 
levda erfarenheter och hur dessa erfarenheter tolkas (Polit & Beck, 2009). För att uppnå en 
förståelse så finns hela tiden en rörelse eller ett samspel mellan helheten och delarna till 
helheten igen. 
 
Grunden till hermeneutiken bygger på att tolka och förstå (Nyström, 2008). Viktigt att veta är 
att dessa tolkningar inte presenteras som en sanning utan förhoppningsvis som en möjlighet 
att förstå exempelvis känslor och andra essentiella mänskliga processer. Hermeneutiken syftar 
således till att analysera och samla in data vilken skall utgå från varje enskild människas 
förståelse och dess villkor. 
 
Detta vidimeras utav Patel och Davidsson (2011) som beskriver att hermeneutiken syftar till 
att förstå den mänskliga existensen och varje individs livsvärld. De beskriver också att 
hermeneutiken har sitt ursprung i en forskning som representeras utav en förståelse och ett 
tolkningssystem. Forskarrollen inom denna vetenskapsteori skall präglas utav öppenhet, 
”subjektivitet” och engagemang. 
 
Som grund för studiens utförande antas ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv där 
kvinnors upplevelser av att ha blivit sexuellt utnyttjade som barn skall belysas. För att uppnå 
detta krävs att ett livsvärldsperspektiv antas. Genom detta perspektiv läggs tonvikten på 
människors enskilda erfarenheter och upplevelser utav händelser (Dahlberg, Segersten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
 
Vårdvetenskap beskrivs enligt Wiklund (2003) vara en vetenskap vilken framställer kunskap 
angående vårdandet utifrån ontologiska ställningstaganden. Detta är en kunskap som används 
utav flera yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. Vårdvetenskapen syftar till att besvara 
vad god vård innebär genom att knyta an till olika fenomen i vården som exempelvis lidande 
och den vårdande relationen. 
 
Ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv präglas utav en öppenhet och följsamhet för 
patienternas subjektivt upplevda värld, den så kallade livsvärlden (Dahlberg et al. 2003). 
Människors erfarenhet är essensen i livsvärldsperspektivet. 
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Livsvärlden är vår grund till allt vi lär oss enligt Ekeberg (2009). Hon menar att all innebörd 
och mening som människor erfar har sin grund i livsvärlden. Lärandet är individuellt och 
baseras på våra tidigaste erfarenheter vilka utgör grunden för individens förståelse, dessa skall 
alltid ses i relation till varandra. 
 
Livsvärlden är grunden till vårdvetenskapen och beskrivs enligt Dahlberg och Segesten 
(2010) vara en högst subjektiv upplevelse utav varje enskild individs situation och 
upplevelser. Således beskrivs livsvärlden vara hur människan upplever sin samvaro och 
världen runt omkring sig genom sin kropp. 
 
Då författarna valt att studien skall präglas utav ett livsvärldsperspektiv kommer vissa 
begrepp innefattas under detta perspektiv och vara centrala samt återkommande i 
sammanhanget. Begreppen som författarna anser är relevanta i förhållande till syfte samt 
frågeställningen och har valt att lägga fokus på genom studien är; levd kropp, trygghet, 
välbefinnande samt lidande. 

Levd kropp 

Ekebergh (2009) framhäver att det som definierar en levd kropp är att den ständigt är i 
samspel med sin omvärld, andra människor och odelbar från dessa. Detta möjliggör ett 
ytterligare klarläggande av helhetsperspektivet av en människa. 
 
Det är genom kroppen som människor har tillgång till livet (Dahlberg et al. 2003). Kroppen 
kan ses som essensen i människans existens. När den levda kroppen förändras innebär detta 
även en förändring i tillgången till världen och livet. En levd kropp kan beskrivas framträda i 
en mängd olika dimensioner på samma gång. Dessa är psykisk, fysisk, andlig samt 
existentiell. 
 
Kroppen kan beskrivas som ett subjekt, den beskrivs innehålla egna erfarenheter vilket i sin 
tur gör den till ”levd” (Dahlberg & Segesten 2010). Den innehåller exempelvis erfarenheter, 
minnen, upplevelser samt känslor. Det är genom den levda kroppen som människan når ut till 
världen, allt vi erfar samt hur vi betraktar oss själva. 

Trygghet 

Människans självkänsla kopplas till trygghet (Asp & Ekestedt 2009). En känsla av trygghet 
kan uppstå genom att människan upplever att den är älskad för sitt verkliga jag och inte för 
sina handlingar. Att vara trygg kan också definieras som lugn, harmoni, tillit samt känsla av 
balans. Trygghet kan också innebära att det finns en tillit inför att andra människor agerar 
utefter en eget bästa. 
 
En positiv barndom kan vara grunden till trygghet i livet (Dahlberg & Segesten 2010). 
Begreppet trygghet kan sammanfogas med olika yttre faktorer som exempelvis 
förtroendefulla relationer, kontroll samt samvaro med andra människor. 

Lidande 

Beroende på varje människas existens och naturens gång uppstår lidande (Ekebergh, 2009). 
Det finns också ett dynamiskt samspel mellan lidande och välbefinnande. Vid eller trots 
lidande strävar människan efter att skapa förutsättning för välbefinnande. 
 
Lidandet beskrivs som en grundkategori inom vården (Wiklund, 2003). Viktigt att förstå är att 
lidande inte enbart handlar om observerbara symtom utan också om en slags inre process hos 
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varje människa. Att vara lidande kan beskrivas på olika sätt. Ofta beskrivs det som en form av 
förnärmelse, hot eller förlust av något. Lidande kan också beskrivas som en känsla av att 
förlora kontrollen över något i samklang med skuldkänslor. I relation med lidande upplevs 
svårigheter att tala om detta och dela upplevelsen med medmänniskor. Detta kan göra att 
personen som lider känner en ännu högre grad av lidande. 

Välbefinnande 

Hälsa och välbefinnande beskrivs ofta som ett samspel som interagerar med varandra 
(Dahlberg & Segesten 2010). 
 
”Hälsa innebär att ”må bra” och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara av 
värde i livet, både i stort och i smått” (Dahlberg & Segesten 2010, s. 52). 
 
Välbefinnande beskrivs som att ha ett välmående och att vara i stånd till att genomföra 
väsentliga livsprojekt trots exempelvis svår sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Wiklund (2003) beskriver begreppet välbefinnande som en känsla hos varje enskild individ 
som utgår från deras subjektiva livsvärld. Då välbefinnande har att göra med inre upplevelser 
så uppkommer svårigheter med att objektivt definiera begreppet då det är högst personligt och 
unikt för varje person. 

PROBLEMFORMULERING 
Författarna finner det viktigt att göra en studie kring människor som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp i barndomen. Detta då de träffat på dessa människor på sin arbetsplats inom 
rättspsykiatrin och fått en viss insyn i vad det kan göra med en människa. Studier har visat att 
det är tämligen vanligt förekommande att människor har blivit sexuellt utnyttjade i 
barndomen. Flickor utsätts för övergrepp i större omfattning än vad pojkar gör. Det är 
vanligast att övergreppen sker inom familjen och i dysfunktionella sådana. Många utav offren 
får symtom som liknar de vid PTSD. De som blir utsatta löper en större risk att få psykiska 
och fysiska besvär i vuxen ålder. Har det varit upprepade övergrepp, övergrepp under längre 
tid, penetration och våld inblandat så ökar risken för psykisk ohälsa. Det är större risk att 
kvinnorna hamnar i social utsatthet med arbetslöshet och ett liv utan stabilitet. Känslor av 
bland annat svek, maktlöshet, ilska och skam är signifikativt för övergreppens offer i vuxen 
ålder. Många väljer att inte berätta om övergreppen på grund av bland annat skam och rädsla. 
De är också överrepresenterade inom den psykiatriska vården. Kvinnor som blivit sexuellt 
utnyttjade som barn löper större risk att få psykiska och sociala svårigheter. 
 
Det finns många kvantitativa studier om sexuella övergrepp mot barn. Mindre har skrivits om 
själva upplevelsen av dem. Detta kan bidra till stigmatiseringen som barnen råkar ut för på 
grund av övergreppen då det talas för lite om dem. Sjuksköterskan kommer med största 
sannolikhet att möta människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Detta 
oavsett inom vilken verksamhet sjuksköterskan än väljer att arbeta. Det är också bevisat att 
flickor utnyttjas i högre grad samt att de i vuxen ålder far mer illa än män som varit utsatta för 
liknande övergrepp. Därför beslutade författarna att detta ämne skulle belysas utifrån 
kvinnoperspektivet. Många utav de kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp väljer att 
inte berätta om dem. Vikten av en studie kring ämnet blir därför än större för att om möjligt 
minska den stigmatisering som ofta följer av övergreppen. Således vill författarna med denna 
studie ur ett livsvärldsperspektiv belysa kvinnors upplevelser och genom detta uppnå en högre 
förståelse kring denna patientgrupp och det som de varit utsatta för. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR 
Hur påverkas kvinnor psykiskt utav att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn? 
 
Hur påverkas kvinnors relationer till andra människor utav att ha blivit utsatta för sexuella 
övergrepp som barn? 

SYFTE 
Syftet med studien var att ur ett livsvärldsperspektiv belysa kvinnors upplevelser av att ha 
blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. 

METOD 
Studien sattes i verket med en kvalitativ ansats och med ett induktivt tillvägagångssätt. Till 
grund för resultatet har biografier använts. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att 
fokus för en kvalitativ ansats är att skapa mening, tolka samt få förståelse. Således att 
fokusera på subjektiva upplevelser. I och med detta kommer kvinnors upplevelser att betonas 
i förhållande till deras förståelse. Friberg (2012) framställer att med en kvalitativ ansats 
försöker författarna i bästa mån förstå exempelvis vad lidande innebär samt förstå kvinnors 
subjektiva förväntningar, upplevelser och erfarenheter. 
 
Ett induktivt synsätt innebär kortfattat enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att 
analysen utav texten sker förutsättningslöst, exempelvis vid människors berättelser angående 
livserfarenheter eller upplevelser. Segesten (2012) framhäver att biografier kan vara viktiga 
källor för inhämtning av kunskap. Biografier förmedlar vad som erfars inuti huvudet på 
författaren. Via biografier eller så kallad upplevelselitteratur förtäljs en viss persons 
upplevelser samt livshistoria. Även om biografier baseras på egna tolkningar av varje 
författare kan dessa anses ha en viss form av trovärdighet. 
 
En kvantitativ studie uteslöts då författarna ansåg att det inte var i linje med det valda syftet. 
Lundman och Hällgren Graneheims (2008) innehållsanalys användes vid framställandet av 
resultatet i studien. 

Datainsamling 

En litteratursökning gjordes i databasen Libris, Växjö stadsbibliotek samt Linnéuniversitetets 
bibliotek. Sökorden var sexuella övergrepp mot barn och biografier. De slutgiltiga sökorden 
valdes ut med hjälp av svenska Mesh (http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm). 
Sökorden blev biografi, sexuella övergrepp och barn. Sökningar genomfördes i de tre 
databaserna (se bilaga 1). Urvalet av de biografier som sedan användes gjordes endast i 
Libris. Biografierna beställdes efter att urvalsförfarandet hade genomförts från 
internetbokhandeln bokus.com. 

Urvalsförfarande 

Då studien baserades på biografier gjordes det vissa avgränsningar i databaserna för att svara 
an på syftet samt frågeställningarna och för att materialet skulle bli greppbart. 
Urvalsprocessen, exklusionskriterier och inklusionskriterier, genomfördes utefter mallen av 
Forsberg och Wengström (2008). 
 
Boken skulle vara skriven utav en kvinna som blivit sexuellt utnyttjad som barn. Motsvarade 
biografin syftet uteslöts dock inte biografier med medförfattare. Då detta fenomen inte är av 
sin tid obunden utelämnades böcker utgivna före år 2003. Sökningen gjordes med hjälp av 
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kategorisystemet SAB (Sveriges Allmänna biblioteksförening). Klassifikationen Lz användes 
då det står för biografier. Med klassifikationen Lz uteslöts dock även biografier som var 
skrivna år 2011 och 2012. På grund av detta avsynades biografierna som var utgivna 2011 och 
2012 för sig själva. De som mest svarade an på syftet och frågeställningarna utav dessa (fyra 
stycken biografier) inkluderades senare inte heller i studien. Detta därför att andra böcker från 
andra årgångar bedömdes mer intressanta för syftet och frågeställningarna. Biografierna som 
låg till grund för resultatet var skrivna på svenska eller översatta till svenska. 
 
Var personen som skrivit boken under 18 år så exkluderades boken. Studien hade inte någon 
övre åldersgräns gällande urvalet av författare. Talböcker exkluderades också. När nyutgåvor 
av biografier också hade sållats bort så återstod det endast 17 böcker i sökningen på Libris. 
Efter att dessa 17 böcker hade sökts fram på den angivna databasen och omslagets 
sammanfattning avsynats så valdes tio böcker ut för vidare granskning. Detta på basis av att 
biografin främst skulle behandla kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. 
Alltså inte andra stora huvudspår som exempelvis uppväxt i sekter eller på institutioner, som 
ett par av biografierna lade stort fokus på. Vartefter översiktsläsning hade genomförts på 
samma premisser återstod det fem böcker (se bilaga 2) som utgjorde underlag för studiens 
resultat. 

Analys 

Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys valdes till följande 
studie för att granska biografierna. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver att 
denna typ av analys oftast används för att hantera stora mängder data. Den kvalitativa 
innehållsanalysen används främst inom forskning där fokus ligger på granskning och tolkning 
av texter. Denna typ av analys utgår från ett induktivt synsätt, vilket innebär att författarna 
kommer att anta en förutsättningslös analys av texten i biografierna.  
En kvalitativ innehållsanalys skall enlig Polit och Beck (2012) syfta till att organisera, 
strukturera samt framhäva meningsfullheten från data. I en kvalitativ studie sker ofta detta 
fortlöpande under studiens gång. Essensen av meningsfullheten samt utformningen av 
kategorier träder då fram kontinuerligt. I och med detta är Lundman och Hällgren Graneheims 
(2008) innehållsanalys i högsta grad lämpad för att användas vid denna typ av studie. 
 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) läses biografierna igenom för att skapa sig 
en känsla för helheten, samtidigt som likheter och skillnader plockas ut. Sedan framhålls 
information som är relevant gentemot frågeställningen, så kallade meningsbärande enheter. 
Dessa kondenseras och abstraheras för att sedan kodas så att de reflekterar innebörden i 
texten. Koderna jämförs i avseende att finna likheter och skillnader för att sedan bilda 
underkategorier. Slutligen formas huvudkategorier utifrån underkategorierna som speglar 
kontentan från originaltexten. 
 
Dahlborg Lyckhage (2012) beskriver vikten av att försöka vidmakthålla ett öppet och följsamt 
tillvägagångssätt gentemot texten eller berättelsen vid analysen. Öppenheten och följsamheten 
gjorde att läsaren genuint försöker förstå, ha tålamod samt tillåter ovisshet. Denna öppenhet 
har begräsningar i form av analyspersonernas förförståelse. Sammantaget ges ändå goda 
förutsättningar för att berättelsen verkligen ska få möjligheten att visa sin ursprungliga 
mening. 
 
Innan biografierna började analyseras var syftet och frågeställningarna klarlagda. Författarna 
diskuterade kring dessa så att uppfattningarna överensstämde och de tolkades enhetligt. 
Biografierna lästes sedan igenom utav båda författarna var för sig. I samband med att 



 9 
 

materialet lästes igenom gjordes understrykningar löpande i texten utav varje enskild 
författare, dessa var tvungna att vara i linje med syftet eller frågeställningarna. Efter detta 
plockades meningsbärande enheter ut från varje biografi av varje författare. Dessa granskades 
sedan tillsammans av båda författarna så att de enligt båda författarna överensstämde med 
syfte och frågeställning. De meningsbärande enheterna förkortades sedan utan att essentiell 
och värdefull information föll bort. De kondenserade meningsenheterna mynnade sedan ut i 
ytterligare en förkortning, nämligen koder. Koderna jämfördes gemensamt med fokus på 
skillnader och likheter. Utifrån detta framträdde underkategorier. Efter jämförelse av 
innehållet i dessa underkategorier bildades huvudkategorier som speglade kontentan från 
originaltexten i biografierna (se bilaga 3). 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen (2008) är inriktad på en god etik inom all forskning. Detta innebär 
att forskning ska kunna genomföras med en respekt för mänskliga rättigheter och att 
människovärdet är grundläggande. Samhällets och vetenskapens behov får aldrig gå före 
människors välfärd. Forskningen ska vara frivillig från informanternas sida och deras 
samtycke kan dras tillbaka när som helst. Enligt Dahlberg Lyckhage (2012) kan biografier ses 
som livsberättelser. Det handlar om människors upplevelser som innefattar bland annat hälsa, 
ohälsa och lidande. 
 
I denna studie som utgick från biografier ansågs det inte nödvändigt med samtycke då 
biografierna var publicerade och fanns tillgängliga för allmänheten. Det ska också poängteras 
att analysen och presentationen av resultatet genomfördes med största respekt för de levda 
berättelserna. 

Förförståelse 

Enligt Nyström (2003) kan förförståelse förklaras som en viss typ av tankar och känslor som 
uppkommer inom varje människa när ny eller redan kända företeelser beskådas. 
Dahlberg (1997) beskriver att förförståelsen är ett hinder för forskarens öppenhet. En vanlig 
begränsning som förförståelsen står för är fördomar eller förutfattade meningar, som forskare 
kan det också finnas känslomässiga bindningar till fenomen. Detta kan slutligen innebära att 
forskningen inte blir objektiv. Viktigt att beakta är att förförståelse inte alltid skall ses som 
negativ. 
 
Författarna tog ställningstagande till sin förförståelse eftersom det är viktigt i en kvalitativ 
studie (Forsberg och Wengström, 2008). Detta för att det skall finnas en medvetenhet att 
förförståelsen kan komma att påverka det slutgiltiga resultatet. 
Författarnas förförståelse var präglad utav deras arbetslivserfarenheter inom den 
rättspsykiatriska vården. Den bild som fanns innan studien påbörjades var att människor som 
blivit utsatta för sexuella övergrepp ofta kännetecknades utav att ha svårigheter eller problem 
i det fortsatta livet. Författarna har varit medvetna om detta och försökt utmana denna 
förförståelse genom att anta ett objektivt synsätt genom studien. 
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RESULTAT 
Till resultatet uppenbarades sex huvudkategorier och sjutton underkategorier. Dessa 
åskådliggörs i tabellen nedan. 
 

Huvudkategori Underkategori 
Lidande 
 

Varför just jag? 
Rädsla 
Ilska och besvikelse 
Skuld och skam 
Övergivenhet 

Konsekvenser Minnen och återupplevelse 
Tomhet 
Psykiskt och fysiskt 

Strategier 
 

Berätta om övergreppen 
Missbruk 

Välbefinnande Familj och vänner 
Stolthet och lycka 
Minnen 

Otrygghet gentemot trygghet 
 

Tillit och Otrygghet 

Relationer Kärlek och vänskap 
Sexuella relationer 
Rädsla 

 
”Din självkänsla, dina relationer, ditt sexliv, ditt arbete, ditt föräldraskap och din fysiska och 
psykiska hälsa påverkas” (Östman, 2004). 
 
Ur ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv framkom det att ha blivit utsatt för sexuella 
övergrepp påverkar den subjektiva kroppen och hela livsvärlden hos varje individ. 

Lidande 

Varför just jag? 

En känsla som framkom i hög frekvens i biografierna var oförståelse. Många utav de utsatta 
frågade sig i vuxen ålder, varför? Dock fanns det generellt en vilja att förstå varför hos 
kvinnorna. Det framkom att det fanns en stor oförståelse kring varför just de blivit utsatta för 
dessa övergrepp samt varför ingen hjälpt dem under denna tid. Genomgående ställde sig 
författarna frågan, hur kunde förövaren göra så här mot mig? Det fanns också övergripande 
frågor angående uppväxten och varför de kände sig annorlunda gentemot andra barn. En av 
författarna beskrev att hon inte fullt ut i början utav sitt vuxna liv förstod hur stor skada hon 
tagit av övergreppen. 
 
”Jag har tusen frågor i mitt huvud. Men det blir endast ett stort; ”VARFÖR!” Det är så svårt 
så svårt” (Denneros 2007). 

Rädsla 

Dessa människor lever i en ständig rädsla för en mängd företeelser. Denneros beskrev att när 
minnena kommer över henne så känner hon samma rädsla som hon gjorde som barn. Keenan 
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beskrev att det ofta fanns en rädsla för människor i stort hos sig själv, samtidigt som hon var 
rädd för att bli utnyttjad på nytt om hon visade välvilja. Denneros och Keenan menade att 
rädslan inte syns utanpå då de ger sken av oberördhet. Keenan beskrev dock också en slags 
känslomässig avkläddhet vilket gjorde att hon kände sig helt naken. Ibland visste de inte 
varför de hade en känsla av rädsla, alltemellanåt fanns det även en rädsla för sina egna 
känslor. Denneros beskrev sitt lidande med att hon var rädd att förlora sina nära på grund av 
övergreppen då hon inte vågar ta till sig någon fullt ut.  
 
”Jag insåg snabbt att om man öppet visar att man är god eller snäll blir man måltavla för all 
världens skithögar” (Keenan, 2010). 

Ilska och besvikelse 

Det framkom en ilska gentemot förövaren och flera av författarna fann det svårt att förlåta 
sina gärningsmän. En förlorad barndom gav upphov till ilska då kvinnorna hade tvingats 
lämna den alltför tidigt. En av kvinnorna beskrev att hon ständigt kände en ilska och att hon 
inte visste hur hon skulle hantera denna känsla. En annan författare menade att hon behövde 
få utlopp för sin ilska som vuxit på sig under en lång tid. Det bidrog till lidande samtidigt som 
hon beskrev en stor besvikelse över att aldrig få en ursäkt. Flera av författarna upplevde en 
avundsjuka gentemot andra människor och familjer som var lyckliga och trygga. Olson 
beskrev en ilska över att förövaren alltid kommer att vara hennes pappa, hur oönskad han än 
är. Hon kände en ilska och ett lidande över att han förstört hennes liv. Östman ansåg att 
hennes förövare objektifierade henne för att hon inte skulle vara ett barn under tiden då 
övergreppen pågick. Detta ledde till en besvikelse då hon ej tilläts att vara ett barn. Fowley 
beskrev en besvikelse över att mamman inte brydde sig om henne, varken då eller i det vuxna 
livet. Östman vidimerade detta genom att jämföra de vuxna hon hade i sin närhet som liten 
med djur, där enligt henne djuren troligen hade gjort ett bättre jobb. Denneros kände en stor 
besvikelse och ilska över att ingen vuxen människa i hennes närhet gjorde något då hon ansåg 
att det var tydligt vad som försiggick. Fowley talade om en besvikelse och ilska gentemot sin 
mamma och att hon inte kan förlåta men att hon fortfarande älskar henne trots övergreppen. 
 
”Det blir i första hand när jag tänker på mamma, som ilskan kommer över mig. Hur kunde du 
göra så här mycket ont emot mig? Jag var ju bara ett litet barn (Denneros, 2007). 

Skuld och skam 

Denneros och Keenan berättade att de känner stor skam över att ha blivit utsatta för 
övergreppen. Denneros beskrev skammen som hon kände som en känsla av skitighet eller 
äckel. Keenan poängterade att med stigande ålder steg också känslan av skam. Fowley talade 
om en enorm skuldkänsla som hon fått efter att hon berättat om övergreppen. Hon har också 
ofta ångrat att hon berättat sin hemlighet. Keenan upplevde att människor i hennes omgivning 
skuldbelade henne eftersom de antog att hon skulle bli likadan som förövarna efter 
övergreppen. De verkade tro att det var smittsamt och att alla offer senare förgriper sig på 
barn. Hon nämnde också en stigmatisering från omgivningen som begränsade henne i livet. 
Skuldkänslorna hon själv hade över det som hänt kunde hon hantera. 

 
”Hela tiden tänkte jag: Åh, gode gud, det här är mitt fel. Jag skulle inte ha berättat för 
någon” (Fowley, 2011) 

Övergivenhet 

Denneros och Fowley berättade att de fortfarande bär med sig samma känsla av övergivenhet 
som de hade som barn. Fowley menade att hon alltid fick lida i ensamhet. Keenan beskrev att 



 12 
 

hon under hela sitt liv upplevt ensamhet. Hon beskrev olika sorter av ensamhet, där den värsta 
typen var att känna sig hopplös och snuskig. Denna ensamhet gjorde att hela hennes tillvaro 
blev till ett kaos. Fowley menade att sveket från hennes förälder som förgrep sig på henne är 
långt värre än själva övergreppen. Då detta svek ledde till känslor av ensamhet och 
hopplöshet. Känslan var att hon inte hade någon i hela världen att vända sig till. 
 
”Hennes svek förblir det allra värsta som hänt mig, mycket värre än alla fysiska övergrepp 
som hon och de andra utsatte mig för. Det var den känslan av hjälplöshet, att inte ha en enda 
människa i världen att vända sig till, som dominerade min barndom och det var hon som fick 
mig att känna så” (Fowley, 2011). 

Konsekvenser 

Minnen och återupplevelse 

Denneros och Östman berättade att deras minnen från övergreppen gör dem otroligt ont. 
Östman menade att vad hon än gjorde kom hon inte undan minnena och de har starkt påverkat 
henne till att bli den människa som hon blev i vuxen ålder. Denneros skrev att minnena ger 
upphov till så mycket känslor att hennes medvetande inte räcker till. Fowley beskrev en viss 
normalitet i sin uppväxt, men att hon på grund av övergreppen tryckt undan dessa minnen. 
Hon framhöll att minnen och ord som förknippas med övergreppen kan få henne att 
återuppleva precis de känslor hon kände som barn. Keenan upplevde samma känslomässiga 
återupplevelse vid speciella röster och platser. Hon beskrev även förnimmelser av lukter, 
hunger, rädsla och ångest som den subjektiva kroppen utsatts för. Östman tyckte inte bara att 
det är minnena som får henne att återuppleva barndomen. Hon lämnade aldrig riktigt känslan 
av lidande som hon hade som offer. Det blev en del av hennes personlighet. Denneros 
berättade om intryck från barndomen som är förknippade med övergreppen, till exempel en 
speciell tvål som en av förövarna använde. Doften av den gav henne även i hög ålder en 
känsla av att vilja kräkas. Minnena av övergreppen gjorde också att hon kan känna ett tryck 
över halsen och bli alldeles stum. 
 
”Tänk om Kent och de andra kunde förstå hur mycket jag lider av det som hänt. Hur jag 
antagligen aldrig kommer undan de frätande minnen som gjort mig till den jag är i dag” 
(Östman, 2004)  
 
Keenan har ibland försökt att förtränga avsnitt av sin barndom men menar att det inte går fullt 
ut. Dessa minnen är väldigt smärtsamma och skrämmande. Östman klargjorde att minnena 
gör att det inte finns någonstans att gömma sig ifrån övergreppen. Det kändes som att hon var 
förföljd, vilket i sin tur innebar en stor påfrestning och ett lidande för henne. Hon nämnde 
också att hon återupplevde övergreppen på nätterna i form av mardrömmar. Fowley upplevde 
också minnena som mycket påfrestande då hon ville fly från dem och till och med fly från sig 
själv. Hon menade att under all hennes vakna tid var hon tvungen att återuppleva övergreppen 
genom minnen. Keenan talade även om en hopplös smärta i samband med viljan att minnas. 
Hon tvingades minnas inför rättegångar mot förövarna, detta gjorde att hon kände sig som ett 
offer och barn på nytt. Genom att minnas och återuppleva tog hon ett ansvar gentemot sin 
familj. För henne var det viktigt att försöka glömma det gamla livet bakom sig och satsa på 
det nya och framtiden. 
 
”Jag har ägnat stor del av mitt liv åt att försöka glömma det som hände sedan att det har 
påverkat min förmåga att medvetet komma ihåg det. Vissa minnen från den här tiden är 
ofullständiga eller så smärtsamma att jag inte kan tänka på dem, medan andra är 
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skrämmande klara och intensiva. Mina minnen är i alla fall röriga, som pusselbitar som inte 
ligger kvar där man har lagt dem så att det aldrig går att se hela bilden” (Keenan, 2010). 

Tomhet 

Denneros och Olson menade att de inte haft möjlighet att ta till sig eller älska sina män och 
barn fullt ut. Denneros trodde att detta berodde på att det fanns en rädsla att de hon älskade 
skulle tas ifrån henne. Olson kände alltid sig avtrubbad när det gällde stora livsprojekt som 
exempelvis hus och jobb. Detta då hon inte haft förmåga att känna verklig glädje inför dessa 
företeelser, detta härleder hon till övergreppen. Hon beskrev också en tvetydighet i den 
subjektiva kroppen då hon menade att hennes yttre visade en känsla som inte överensstämde 
med hennes verkliga. Hon gav sken av att vara glad men bakom denna fasad beskrev hon en 
stor tomhet. Fowley ansåg i motsats till ovanstående att okänsligheten hon utsattes för som 
barn har gjort henne än mer sensitiv och överbeskyddande. Hon uppmärksammade detta när 
till exempel hennes barn for illa. Hon beskrev en form av överreaktion som resulterade i att de 
fick extra kärlek och omtänksamhet. 
 
”Jag vill leva! Men förmår inte. Jag vill älska! Men kan inte. För kärleken finns, men inte för 
mig” (Denneros, 2007). 

Psykiskt och fysiskt 

Keenan och Olson beskrev att de haft ångestproblematik på grund av övergreppen. Olson ville 
framhäva att ångesten kom över henne vid inaktivitet i det vardagliga livet, exempelvis efter 
en arbetsvecka med mycket stress och jäkt. Ångesten hade en förmåga att utmynna i 
rastlöshet, rädsla och panikattacker. Denneros och Keenan skrev om djupa depressioner som 
konsekvenser av övergreppen. Denneros menade att i samband med depressionerna 
framträdde en känsla av mindervärde samt låg självkänsla. Hon beskrev också en uppgivenhet 
och en vilja att bli omhändertagen. Olson nämnde även kvarstående fysiska skador som 
åsamkats den levda kroppen i samband med övergreppen. Detta visade sig i att hon 
alltemellanåt var urin- och tarminkontinent. 
 
”Hon sitter i soffan och slötittar på teve när ångesten slår till. Den gör det med en styrka som 
hon inte känt förut. Den kommer med en kraft som tar andan ur henne. Ångesten är en tromb 
som slår ner i vardagsrummet och suger in henne och suger henne med sig” (Lytsy & Olson, 
2008). 

Strategier 

Berätta om övergreppen 

Keenan och Olson såg berättande som en hjälp i läkningsprocessen. Olson började berätta om 
övergreppen då hennes dåliga mående tvingade henne till detta. Hon nämnde att berättandet 
gjorde att hon fick möjlighet till en försoning med barnet i sig själv som blivit utsatt för 
övergreppen. Keenan fann en rädsla i att berätta om övergreppen men förstod ändå vikten av 
det, så hon inte återgick till förnekelse. Värdet i att berätta fanns också i att skydda andra 
barn, sätta stopp för sina gärningsmän och avskräcka andra pedofiler. Konfrontationen med 
gärningsmännen vid rättegångarna var svåra men värda obehaget. Fowley hade svårt att 
berätta om övergreppen, hon lyckades till slut med hjälp utav sin man och andra som blivit 
utsatta för liknande omständigheter tala om händelserna. Denneros hade ett behov att prata 
om övergreppen, men fick inte fram allt. Detta eftersom det fanns barriärer inom henne och 
dåligt mående som hindra henne. Östman valde att tala om övergreppen bland annat eftersom 
det är av vikt att belysa ämnet för andra barns skull. 
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”Okej, världen, jag har varit osynlig för dig i många år och utkämpat den här striden ensam 
och mot alla odds. Jag vet att du tycker att jag är en representant för något hemskt, men jag 
vill verkligen inte gå in bland skuggorna igen” (Keenan, 2010). 

Missbruk 

Olson använde sig utav missbruk i ett försök att fly övergreppen som hon blivit utsatt för, 
missbruket kunde te sig genom shopping. Oron och rastlösheten hon kände lättade när hon 
handlade mycket eller för stora summor. Missbruket och oron bevektes av att hon faktiskt 
hade råd med shoppandet. Ytterligare missbruk hon använde sig utav var träning, sex samt 
alkohol vilket bidrog till ytterligare en nivå av lidande. Hon strävade hela tiden efter att hålla 
sig sysselsatt om det så var via missbruk, arbete eller olika typer av arrangemang. Även 
Keenan beskrev promiskuöst beteende i vuxen ålder. 
 
”Oron ligger som ett tryck över bröstet. Har legat där för länge nu. Flera dagar. För länge 
för att den ska vara möjlig att stå ut med. Det går inte, och absolut inte under en hel helg. 
Hon orkar inte med den här sortens rastlöshet så hon börjar gå längs gågatan, förbi 
skyltfönster efter skyltfönster. Hon vet inte vad det är hon vill ha, vad det är hon vill köpa, 
men hon vet att hon kommer att handla nu. Att det är det hon ska. Måste göra” (Lytsy & 
Olson, 2008). 
 
Denneros och Keenan skrev båda om självmordstankar. Keenan tog tankarna till nästa nivå i 
form av ett försök till självmord. För övrigt hade hon som strategi att inte bli som hennes 
förövare och utvecklas och lära av egna erfarenheter. 

Välbefinnande 

Familj och vänner 

Keenan och Olson berättade att när de själva fick barn och fick uppfostra dem gjorde det att 
de fann välbefinnande. Keenan nådde självförverkligande när hon fick ge sina barn en trygg 
och kärleksfull uppväxt jämfört med sin egen. Olson menade att med mammarollen infann sig 
ett lugn, en slags frid och en ny känsla för henne som var lycka. Keenan och Fowley beskrev 
båda att familj och kärlek har hjälpt båda i rätt riktning mot hälsa och välbefinnande. Keenan 
upplevde välbefinnande när hon fick reda på att människor i hennes närhet var känslomässigt 
engagerade i henne. 
 
”Jag har alltid drömt om barn och att få ge dem den barndom jag själv aldrig fick uppleva” 
(Fowley, 2011). 

Stolthet och lycka  

Keenan och Fowley fann en stolthet av att ha klarat sig igenom övergreppen och processen av 
läkning. När Keenan såg tillbaka på sig själv som det känslomässigt skadade barn hon var 
insåg hon en dag att som vuxen kvinna var hon en starkare människa. Hon beskrev att resan 
för att komma dit var hård men väl värt besväret. Hon poängterade stolt att hon idag starkare 
tack vare sin självdrift och alla betydelsefulla människor runt omkring henne. Denna 
metamorfos berodde inte på grund av förövarna. Den känslan som kom efter hennes 
förändring var starkare än de känslor av lidande hon tidigare känt, denna känsla var lycka. 
Olson förundrades över att kunna känna lycka trots sin svåra barndom. Denneros upplevde 
dock att hon hade svårt att känna lycka, men hon hade förhoppningar om att en dag få känna 
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det. Fowley kom stolt underfund med att hennes förövare hade underskattat hennes förmåga 
att ta sig ur övergreppen. 
 
”Efter lång tid och hårt arbete lyckades jag komma ut på andra sidan, och när jag var runt 
trettiofem år var jag en lyckligare och mer balanserad människa” (Keenan, 2010). 

Minnen 

Keenan hade också lyckliga stunder i barndomen vilka hon har kommit ihåg. De har hjälpt 
henne att känna hopp om ett bättre liv. Även Denneros värderade de fina barndomsminnena 
högt, hon menade att minnena har räddat hennes liv. Minnen av goda människor valde hon att 
använda som goda förebilder för sitt fortsatta liv. 
 
”Jag kommer än idag ihåg hur lycklig jag var och hur bra det gick när jag sjöng solo inför 
hela skolan. Det är dessa ljusglimtar som räddade mig och som jag har kommit ihåg under 
alla dessa år” (Denneros, 2007).  

Otrygghet gentemot trygghet 

Tillit och otrygghet 

Denneros skrev att hon alltid känt ett behov av att ha alla sina sinnen på helspänn. Hon 
menade att hon hade svårt att lita på andra människor och fann den största tilliten inom sig 
själv. Keenan berättade att hon var fast besluten om att upprätthålla en fasad kring sin 
barndom, hon ville inte dela med sig till någon då hon fann en otrygghet i att inte ha full 
kontroll. Hennes avsaknad av tillit och otrygghet gjorde att hon inte ens kände sig trygg i att 
berätta för sin närmsta, sin partner. Även Fowley talade om denna form av otrygghet i 
samband med att hennes mor alltid vänt henne ryggen när hon försökt tala med henne om 
övergreppen. Detta hade bidragit starkt till hennes avsaknad av tillit gentemot andra 
människor under sitt vuxna liv. Östman framhävde att hon till stora delar känt en otrygghet 
hela sitt liv. Hon beskrev det som att hon levt i en mardröm och haft en känsla av att denna 
aldrig skulle upphöra. Detta bidrog till att hon haft lite tillit även gentemot sig själv. 
 
”Men jag kunde inte berätta för honom om min verkliga rädsla: att övergreppen jag hade 
blivit utsatt för hade skadat mig och att jag aldrig skulle kunna få barn” (Fowley, 2011). 
 
Fowley framhävde hur hennes man var ett stort stöd för henne. Att hon fann tillit hos honom 
gjorde att hon mådde mycket bättre under de stunder som hon kände otrygghet. Det var hans 
styrka som gjorde att hon mådde bättre och i samband med detta inträdde även en känsla av 
trygghet. Hon berättade även om svårigheter att finna tillit och trygghet gentemot övriga 
världen. Det tog långt tid men slutligen överkom hon även detta hinder och mycket tack vare 
att hon fann tryggheten hos sin man. I samband med att Keenan fann tillit beskrev hon att hon 
blev trodd för första gången i livet. Även hon berättade om det stora stöd som hon fått från sin 
egen familj. När hon senare i livet började förstå och begripa mer angående övergreppen 
bidrog detta till utvecklingen av trygghet. Att uppnå styrka och självständighet samt att få visa 
det ut mot sina förövare gav en stor känsla av trygghet gentemot henne själv.  
 
”Förtjust och lättad, och för första gången i mitt liv kände jag att man trodde på mig” 
(Keenan, 2010). 
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Relationer 

Kärlek och vänskap 

Keenan hade svårt att lita på människor och när hon väl hade förtroende för någon visade sig 
den personen vara skadlig för henne. Hennes oförmåga att lita på människor ledde till att hon 
långa perioder i sitt liv var ensam. Det ledde också till att hon ljög om sig själv och sitt liv 
inför andra människor. Ett förhållande kunde hon över huvud taget inte tänka sig att ha med 
någon. Hon träffade dock flertalet män, och hade sex med dem om hon fann en attraktion, 
trots detta fanns svårigheter i att utveckla en kärleksrelation. Hon insåg själv att för att skapa 
en ömsesidig konstruktiv relation till någon människa var hon tvungen övervinna problemen 
själv, vilket hon också gjorde.  
 
”I slutet av 80-talet, när jag närmade mig trettio, var jag fortfarande väldigt förvirrad och 
tom. Eftersom jag inte var bra på förhållanden kunde jag inte få kontakt eller kommunicera 
med någon ordentligt. Jag hade ingen tillit över huvud taget och jag hade ljugit så mycket om 
mig, mitt liv och min smärta att jag inte ens visste hur gammal jag faktiskt var. Jag var 
fullkomligt vilsen” (Keenan, 2010). 
 
Olson hade inga svårigheter att inleda kärleksrelationer men efter en tid tog hon alltid 
känslomässigt avstånd ifrån sina partners. Hon visste inte varför däremot var hon övertygad 
om att det berodde på de sexuella övergreppen som skett i barndomen. Detta var inte önskvärt 
hos henne, trots det accepterade hon faktum. Även Fowley berättade att i ett av hennes 
förhållande försökte hon ta känslomässigt avstånd från sin partner. Detta eftersom hon kände 
sig oren och icke värd att älska. Denneros nämnde inget om svårigheter med att skapa 
relationer, hon framhävde dock att hon ibland kände sig ensam även när hon var omgiven av 
sina nära. Östman berättade att hon hade svårt att känna en gemenskap även bland sina 
vänner.  
 
”Men efter ungefär ett halvår tillsammans med Martti kunde Ulrika inte vara nära honom 
längre. Hon förmådde inte längre ta i honom utan blev känslomässigt avstängd i nära och 
framför allt sexuella relationer. Hon ville det inte och förstod det inte men kunde inte stoppa 
det” (Lytsy & Olson, 2008). 

Sexuella relationer 

Olson såg inte sex som något kärleksfullt utan som en nödvändig beståndsdel i ett 
förhållande. Hon kunde förmå sig att ha sex men fick inte ut någon njutning av det. Keenan 
nämnde samma oförmåga att förena sex med kärlek. Hon härledde sin snedvridna syn på sex 
till övergreppen i barndomen. Då övergreppen alltemellanåt gav njutning istället för smärta 
gav detta upphov till motstridiga känslor i samband med sex i vuxen ålder. 
 
”Sex i sig är inget kärleksfullt och fint för mig. Det var aldrig det. Det var ett verktyg. Ett 
redskap. En slags arbetsuniform för att utföra ett jobb” (Lytsy & Olson, 2008). 

Rädsla 

Keenan uttryckte en rädsla inför att skaffa barn och själv bli förälder. Detta då hon var rädd 
för att bli som sina förövare. För att bemästra denna rädsla levde hon länge enligt livsfilosofin 
”ensam är stark”. Hon levde helt efter sina egna normer och värderingar. Detta i sin tur gav 
upphov till ökad rädsla gentemot andra människor. Både Fowley och Keenan trodde att alla 
män var likadana och att de därför skulle förgripa sig på dem. Östman utvecklade en rädsla 
emot inte bara människor i allmänhet utan också sina vänner. 
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”Jag började också utveckla en starkare rädsla för människor, till och med de som i praktiken 
var mina vänner” (Östman, 2004). 

DISKUSSION  
Syftet med studien är att ur ett livsvärldsperspektiv belysa kvinnors upplevelser av att ha 
blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. I resultatet framkommer det att dessa kvinnor 
upplever olika typer av negativa och positiva konsekvenser relaterat till övergreppen de 
utsatts för under sin uppväxt. Det framkommer vilka känslor och konsekvenser lidandet gett 
upphov till, vilka strategier kvinnorna använde sig av för att hantera övergreppen. Vad som 
även framkom av resultatet är vad som ger upphov till välbefinnande, ökad trygghet samt hur 
övergreppen påverkar deras relationer. Enligt författarna till studien besvaras både syfte och 
frågeställningar på ett godtagbart sätt kontra de begrepp som tidigare framställts i den 
teoretiska referensramen som studien presenterat. 

Metoddiskussion  

Då syftet med denna studie är att belysa subjektiva upplevelser är det lämpligast att grunden 
utgörs av en kvalitativ ansats. Detta då subjektiva upplevelser inte kan mätas i variabler därför 
uteslöts också en kvantitativ ansats. 
Vid kvalitativ forskning beskriver Friberg (2012) att studiens slutliga mål syftar till att skapa 
ökad förståelse för ett fenomen. Forsberg och Wengström (2008) vidimerar detta och lägger 
till att vid kvalitativ forskning undersöks människors subjektiva upplevelser av omvärlden. 
Exempelvis kan ett fenomen i sitt sammanhang studeras. 
Resultatet grundar sig på biografier, då varje författare beskriver sitt liv och sina upplevelser 
genom berättelser (Dahlborg Lyckhage, 2012). Biografier utgör källan för analysen som i sin 
tur åsyftar till hur människor erfar och upplever sin livsvärld. 
Detta bidrar till en ökad trovärdighet inför metodvalet då varje kvinna har författat eller fått 
hjälp att författa sin egen bok. Författarna till denna studie är medvetna om att biografierna 
kan vara skrivna i olika syften, exempelvis kommersiellt eller upplysande syfte. Detta kan 
påverka resultatet även om de biografier som utgör grund för studien inte upplevs vara 
skrivna i sådana syften. 
 
Metodvalet upplevs högst relevant till denna studie då en litteraturstudie baserad på enbart 
artiklar uteslöts. Detta för att det finns få studier gjorda utifrån ett kvinnoperspektiv som 
belyser deras subjektiva livsvärld och erfarenheter efter övergreppen i vuxen ålder. En 
intervjustudie uteslöts också då det inte finns möjlighet att få etiskt godkännande på denna 
studienivå (SFS 2003:460) samt att denna grupp människor kan anses vara mycket utsatt. 
Författarna är trots sitt metodval väl medvetna om att det resultat som framställts kunde blivit 
annorlunda beroende på informanterna och metodvalet. 
 
Vid urvalet av biografierna använder sig författarna av inklusions- respektive 
exklusionskriterier med mål att avgränsa sig väl mot syftet. Biografierna är endast skrivna av 
kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Detta kan anses vara en svaghet 
då mäns upplevelser eventuellt kan skilja sig ifrån kvinnornas, vilket innebär att resultatet inte 
är överförbart. Talböcker exkluderades bland annat eftersom att analysen av en sådan skiljer 
sig från analysen av de skrivna biografierna och resultatet hade kunnat påverkas. 
Författarna anser dock att graden av överförbarhet ökar då det endast är kvinnor som deltagit i 
studien samt att det endast är biografier som låg till grund för resultatet. 
Det gjordes en litteratursökning i databasen Libris, Växjö stadsbibliotek samt 
Linnéuniversitetets bibliotek. Dessa databaser valdes ut av författarna då de anses täcka 



 18 
 

området på ett tillfredsställande sätt. Det är också svenska databaser vilket gör det enklare för 
studiens författare att förstå eftersom båda har svenska som första språk. Sökningen grundas 
på sökord som bedöms väsentliga i förhållande till det valda syftet. Dessa sökord 
kontrollerades och fastställdes via svenska Mesh för att få de mest relevanta träffarna vid 
sökningstillfället. Sökningar genomfördes i tre olika databaser men urvalet av de biografier 
som sedan användes gjordes i Libris då den ansågs som fullt tillräcklig. Detta därför att Libris 
är en nationell bibliotekskatalog i Sverige som innehar i stort sett alla titlar från år 1866 och 
framåt som finns på svenska (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Biografierna beställdes 
från internetbokhandels bokus.com då författarna önskade ha möjlighet till att föra 
anteckningar och göra överstrykningar direkt i böckerna samt att de inte är begränsade av 
någon lånetid. Biografierna är skrivna på eller översatta till svenska. Detta därför att 
författarna vill göra biografierna rättvisa och inte förvanska dess innehåll.  
 
Författarna till studien använder sig av Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa 
innehållsanalys för att de anser att denna analys är lämpligast vid behandling av det stora 
material som plockats ut från biografierna. Denna typ av analys ger författarna en god 
överblick av materialet samt möjliggör en god strukturering av insamlad data. Författarna till 
studien antar en förutsättningslös analys av texten i biografierna, detta är för att inte förvanska 
datainnehållet och således resultatet.  
 
Analysprocessen genomfördes av båda författarna tillsammans. Varje bok lästes enskilt och 
understrykningar gjordes löpande för att minska risken för bias, att betydelsefull information 
glöms bort. Samtidigt som böckerna studerades hade författarna frågeställningarna nära 
tillhands för att enkelt se om de meningsbärande enheterna motsvarade dessa. Då båda 
författarna inte använt sig av denna typ av analysmetod innan kan deras oerfarenhet anses 
som en svaghet. Om de istället varit bekväma och erfarna kanske resultatet framställts 
annorlunda. Studien genomsyras av att författarna tydligt beskriver hur arbetet realiseras, de 
använder sig utav bilagor för att tydliggöra och åskådliggöra sin analysprocess. Ovanstående 
utföranden och tankesätt anser författarna leder till att studiens trovärdighet och resultatets 
tillförlitlighet ökar. 
 
Författarna till studien anser att resultatet inte är överförbart till alla människor som har blivit 
utsatta för sexuella övergrepp som barn, då det är kvinnor som berättat sina subjektiva 
erfarenheter och upplevelser kring fenomenet. Vad gäller överförbarheten av resultatet till 
andra kvinnor som utsatts för liknande övergrepp framkom i resultatet likasinnade upplevelser 
och känslor hos kvinnorna. Författarnas förhållningssätt gentemot denna studie har präglats av 
öppenhet och följsamhet för att i bästa mån vara mottagliga för hur fenomenet framställs. 

Resultatdiskussion 

Oförståelsen vad gäller övergreppen är utmärkande i studien trots att viljan till förståelse 
fanns. Detta gav upphov till lidande. Frågor som varför de hade blivit utsatta och varför det 
inte fanns någon som hjälpte dem var vanliga. Draucker, Martsolf, Ross, Benson Cook, 
Warner Stridham och Mweemba (2009) menar att offer för sexuella övergrepp ofta har en 
vilja att förstå övergreppen och att det hjälper dem i sitt lidande att söka svar och nå 
förklaringar. 
 
Lidandet som uppkommer vid sökandet av svar är därmed eventuellt nödvändigt för att 
många av de utsatta ska kunna gå vidare och nå välbefinnande. Om fullständig hänsyn till 
studien gjord på biografier tas skulle en del av offren för de sexuella övergreppen som barn 
möjligen må bättre om övergreppen förblev oreflekterade. 
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Till skillnad från Dorahy och Clearwaters (2012) studie där informanterna finner en stor 
rädsla i att deras historia skulle bli exponerad för omgivningen var rädslorna mer fördelade på 
andra faktorer. Detta har troligtvis att göra med att i och med publiceringen av biografierna 
blir författarnas övergrepp offentliga varför eventuell oro för exponering har beaktats och 
tagits ställning till. Tänkbart är också att det eventuellt råder mindre rädsla för exponering 
bland kvinnor än män då Dorahy och Clearwaters (2012) studie genomfördes med enbart män 
som informanter. 
 
Männen i Dorahy och Clearwaters (2012) studie uppger att de ibland inte kan kontrollera sin 
ilska och att den kan triggas av triviala ting. Detta står i kontrast till kvinnorna som i denna 
studie också kände stor ilska men sällan fick utlopp för den eller visste hur de skulle hantera 
den. 
 
Skammen över att ha blivit utsatta för övergreppen var mest framträdande i studien på 
biografierna. Samma resultat fick också Whiffen och MacIntosh (2005). I Dorahy och 
Clearwaters (2012) och Isely, Isely, Freiburger och McMackins (2008) studier upplevs också 
känslor av skam bland informanterna. De upplever sig själva i stort som skamsna människor 
(Clearwater (2012). En del känner sig därför inte värda andras stöd och hjälp. En informant 
nämner en känsla gentemot medmänniskor och vad de ska tycka och tro kring övergreppen. 
Dorahy och Clearwater (2012) beskriver att deras informanter upplever stor skuld och skam 
och därför också är stigmatiserade. 
Detta styrker överfarbarheten vad gäller det som en av kvinnorna i denna studie berättar om 
vad gäller stigmatiseringen från omgivningen.  
 
Deltagarna i studien av Sahaa, Chungb och Thornec (2011) beskriver att skammen gett 
upphov till en ovilja att tala om övergreppen. I samband med denna skam berättar kvinnorna 
om att de känt skuldkänslor för att övergreppen skedde.  
 
Känslan av skam är därmed genomgående för flertalet av de utsatta, män som kvinnor. Det är 
potentiellt också därför den vanligaste formen av lidande bland de utsatta. Insatser för att 
bearbeta skammen borde vara av vikt. 
 
Enligt Dorahy & Clearwater (2012) kan svåra minnen triggas lite när som helst. Detta 
inkräktar på deras liv. Ett par av kvinnorna i denna biografistudie beskrev en slags betingad 
reflex vid exempelvis ord och lukter som gav upphov till att minnen kom och framkallade 
känslor likt de i barndomen. Detta fenomen med triggande av minnen kan ses tämligen 
vanligt bland de människor som blivit utsatta. Draucker et al. (2009) menar att många 
undviker triggers eller tankar som de vet ger obehagliga minnen av övergreppen. Många av 
övergreppens offer kommer inte undan de påträngande minnena och detta ger upphov till 
svårt lidande. Detta i likhet med vad en informant i denna studie också uttryckte. 
 
Minnena av övergreppen är flerdelat vad gäller lidande och ger upphov till många strategier 
för att undvika dem eller möta dem. Hur de bäst ska konfronteras eller icke konfronteras är 
oerhört komplext.  
 
Sahaa et al. (2011) berättar att alla deltagare i studien upplever att de har orealistiska 
förväntningar på sig. Detta leder till att de har svårt att vara tillfredsställda med vilka 
framgångar de än når. De är ofta besvikna på sig själva. Detta delvis i likhet med vad en av 
biografiförfattarna upplevde när hon inte kunde känna glädje över stora livsprojekt.  
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I likhet med kvinnorna i biografierna tyckte även männen att självkänslan påverkas negativt 
av övergreppen i studier av Dorahy och Clearwaters (2012) och Isely et al. (2008). Draucker 
et al. (2009) menar att depressioner inte är ovanliga hos offren. Depressioner har också 
ingående beskrivits som en konsekvens av övergreppen hos två av biografiförfattarna.  
 
Isley et al. (2008) berättar att flera av männen i deras studie ständigt återupplever händelser av 
övergrepp från barndomen i bilder och känslor. De beskriver också en stegrande ilska hos 
männen och en nedsättning vad gäller sociala funktioner. Dorahy och Clearwater (2012) 
berättar om åtskilliga symtom, bland annat återupplevelser av övergreppen, som är vanliga 
vid PTSD. Draucker et al. (2009) berättar också att en långvarig negativ psykisk effekt kan 
vara PTSD. Detta i likhet med vad flera kvinnor i biografierna berättade. Slutsatsen att det är 
vanligt med PTSD-liknande symtom är därför inte svår att dra. 
 
Sahaa et al. (2011) visar att återupplevelser av övergreppen kan leda till en stor stress och 
självmordstankar. Det har tidigare framgått i biografierna att sådana tankar var vanliga hos ett 
par av författarna.  
 
Draucker et al. (2009) berättar om att bestående somatiska besvär förekommer i de nedre 
regionerna av kroppen. I biografierna framkom det att en av kvinnorna hade besvär av 
inkontinens. 
 
Draucker et al. (2009) berättar att många av de rapporter som de tagit del av stödjer det 
faktum att läkningsprocessen aldrig slutar utan fortsätter livet ut. Några av de vanligaste 
strategierna som användes i deras studie som också inbegrep både män och kvinnor var att få 
förståelse för övergreppen och att rättvisa skipades. Jämförelsen med studien är inte helt 
självklar då den fokuserar på både vuxna och barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. 
Den vidimerar inte det som denna studie kom fram till det vill säga att berättandet i sig 
underlättar lidandet vilket också Isley et al. (2008) beskriver. Författarna framställer också 
rädslan för att berätta men att begäret att få tala om övergreppen övervinner rädslan (ibid). 
Samma fenomen beskrevs också utav en av biografiförfattarna. 
 
Sahaa et al. (2011) framställer en positiv och ömsesidig trygghet som uppstår vid 
interaktioner med andra människor som också blivit utsatta. En av kvinnorna i biografierna 
upplevde samma trygghet i en liknande situation. Det kan därför vara av värde för utsatta 
personer att utbyta erfarenheter med människor som befunnit sig i likartade belägenheter. 
 
Dorahy och Clearwaters (2012), Draucker et al. (2009) och Whiffen och MacIntosh (2005) 
nämner missbruk som en form av strategi för att inte behöva konfrontera övergreppen. 
Whiffen och MacIntosh (2005) nämner framför allt alkohol som ett vanligt missbruk bland de 
utsatta. 
Då en av kvinnorna i studien baserad på biografier berättade om olika former av missbruk 
som hon använt sig av, kan missbruk antas vara ett potentiellt symtom på övergrepp i 
barndomen. Detta när övrig helhetsbild tagits i beaktande. 
 
Deltagarna i en studie av Sahaa et al. (2011) utvecklar en strategi som går ut på att undvika att 
tänka och reflektera över övergreppen. Några utav kvinnorna använder sig därför utav en 
strategi av att vara ständigt aktiva. Precis detta fenomen behandlas i en av biografierna där en 
kvinna också håller sig ständigt aktiv för att komma undan tankeverksamheten kring 
övergreppen. 
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I de biografier som resultatet baseras på använde sig kvinnorna inte nämnvärt av något 
beteende som tillfogade dem smärta eller skada, ett par av dem hade däremot 
självmordstankar. Dorahy & Clearwater (2012) visar att studiens män ofta har 
självskadebeteende som strategi. En del i studien tror inte de skulle undgå minnena förrän de 
avlider. Självskadebeteendet som visar sig vanligt hos männen i nyss nämnda studie kan inte 
heller uteslutas generellt hos kvinnor. Kvinnorna i denna studie kan inte ses som typiska för 
kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Bara att de har skrivit biografier 
som givits ut i ämnet gör dem icke representativa då det inte kan ses som vanligt 
förekommande. 
 
Draucker et al. (2009) menar i allra högsta grad att välbefinnandet påverkas och att det är av 
vikt att finna vägar för att åter nå välbefinnande och hälsa. Sahaa et al. (2011) berättar att en 
väg till välbefinnande är att konfrontera det som hänt samt hitta en förståelse för det. Flera av 
författarna till biografierna fann det av vikt att konfrontera övergreppen och en av dem 
nämnde en slags försoning med sig själv efter det. Dessa fynd tyder på att en förståelse av 
övergreppen kan vara av vikt för känslan av välbefinnande. 
Sahaa et al. (2011) menar att människor som blivit utsatta kan läka och leva ett normalt med 
rätt stöd och hjälp. Draucker et al. (2009) berättar att deras informanter känner sig älskade och 
upplever välbefinnande i meningsfulla relationer. 
 
När en av kvinnorna i biografierna blev trodd på ledde detta till tillit. I Dorahy och 
Clearwaters (2012) studie finns en besvikelse i att inte bli trodd på av hälso- och 
sjukvårdsinstanser. Båda studierna visar att misstro mot övergreppens offer leder till mer 
besvikelse och lidande. Samtidigt som tilltro till hälso- och sjukvården eventuellt kan leda till 
trygghet. 
 
Människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp ser världen som en otrygg plats i högre 
grad än övriga i en studie av Draucker et al. (2009). De menar dessutom att denna otrygghet 
kan leda till isolering och ensamhet. Detta framkom inte i denna biografistudies resultat. 
Eventuellt står de människor som skriver en biografi för en egenskap som är en ytterlighet 
bland dem som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Det kan antas att de som 
människor är företagsamma och kanske därmed också mer sociala än det typiska offret. Det 
skulle i så fall förmodligen göra att de i mindre grad tenderar att vara ensamma. 
 
Isely et al. (2008) berättar att alla männen i deras studie kände sig avskärmade från övriga 
människor i omgivningen. Många av dem undviker alla sorts relationer med andra män. En av 
deras informanter berättar om en svårighet att skapa hälsosamma och varaktiga 
kärleksrelationer. Whiffen och MacIntosh (2005) drar slutsatsen att människor som råkat ut 
för sexuella övergrepp kan vara väldigt osäkra i nära relationer. De menar också att dessa 
människor kan ha svårigheter över huvud taget etablera nära och kärleksfulla relationer. Två 
av biografiförfattarna nämnde en svårighet i att ta till sig sina partners i kärleksrelationer fullt 
ut. Whiffen och MacIntosh (2005) nämner i likhet med detta att kvinnor som blivit utsatta kan 
distansera sig från sina nära. 
 
Att människor som har blivit sexuellt utnyttjade som barn har svårt att upprätthålla nära 
relationer finns det därför belägg för. Anknytningsteorin stödjer också kvinnornas oförmåga 
att knyta an då biografiförfattarna också beskriver deras föräldrars oförmåga att skapa 
trygghet för dem. Det i sin tur kan leda till svårigheter och oförmåga i alla typer av 
konstruktiva relationer. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att uppmärksamma dessa 
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anknytningsproblem tidigt då de kan ge upphov till lidande för återstoden av livet för 
individen. Det kan exempelvis vara att ställa en extra fråga för att få mer information när 
föräldrar uppvisar ett beteende som är negativt för barnets anknytning eller att kontakta 
socialtjänst. 
 
Sahaa et al. (2011) berättar att kvinnor som blivit utsatta absolut kan skapa meningsfulla 
relationer. De beskriver dock att kvinnorna i deras studie har en förmåga och vilja att anpassa 
sig efter det som de uppfattar att människor ville ha ut av dem. 
 
I studien gjord på biografier framgår att två av kvinnorna i långa perioder levde promiskuöst. 
I studien av Isley et al. (2012) så framgår det att det är ett vanligt fenomen bland männen i 
deras studie. Whiffen och MacIntosh (2005) menar att kvinnor som varit utsatta löper större 
risk att få sexuella problem eller svårigheter jämfört med andra kvinnor. 
Detta tyder på att övergreppen kan leda till en förvriden bild av sexualiteten eller problem 
med densamma. 

Förslag till fortsatt forskning 

Som förslag till vidare forskning kan en liknande studie som utgörs av enbart manliga 
deltagare vara av intresse då deras upplevelser och erfarenheter kan skilja sig åt jämfört mot 
kvinnorna. Även en studie om hur människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp kan 
ges hjälp inom vården på bästa sätt genom att jämföra olika tillvägagångssätt. Detta då denna 
grupp människor som blivit utsatta för denna typ av övergrepp kan anses sårbara då det 
framkommer mycket negativa känslor och upplevelser i resultatet av denna studie. Det är 
viktigt att som vårdpersonal förstå att dessa människor kan förekomma inom alla typer av 
sjukvård, somatisk som psykiatrisk. Författarna anser att vikten av fortsatt forskning kring 
dessa utsatta människor är betydelsefull för att öka sjuksköterskans kunskap i fenomenet. 
Detta för att också eventuellt påverka handläggandet och omhändertagandet av dessa 
människor. Det kan handla om hur sjuksköterskan bemöter patienter som uppvisar tecken på 
övergrepp. Detta genom att exempelvis våga ställa frågan vid upprepad misstänksamhet eller 
vara mer beredd att hantera att en patient berättar om övergrepp. 

Slutsats 

Resultatet visar att kvinnor upplever en mängd olika känslor som ger upphov till lidande. 
Dessa känslor av bland annat oförståelse, skam och ilska är allmänsjuksköterskan nödgad att 
bemöta. Konsekvenserna av lidandet som framgått i resultatet kan användas som ett verktyg 
för sjuksköterskan, så att hon kan uppmärksamma kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som 
barn. Detta när hänsyn tagits till helhetsbilden av människan. I studien framkommer att det 
finns både destruktiva och konstruktiva strategier som kvinnorna använder sig av för att 
minska lidandet eller uppnå välbefinnande. Kvinnorna i denna studie beskriver att det finns 
olika faktorer som enligt dem bidrar till välbefinnande. Detta kan exempelvis vara familj, 
vänner och minnen. De här kvinnorna har även svårt att frambringa tilltro gentemot andra 
människor. Som sjuksköterska är det således viktigt att betona och framhäva de ting och 
beteenden som bidrar till människans välbefinnande och trygghet. Kvinnorna beskriver att de 
har en förvrängd bild av sexualitet. De har även bland annat svårigheter i att skapa 
meningsfulla relationer, då de finner en rädsla i att låta människor komma allt för nära inpå 
sina liv. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en meningsfull relation som bygger på 
förtroende, tillit och äkthet gentemot dessa människor för att de ska känna sig trygga i 
vårdsammanhang.
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Mina barndoms tårar (2007) Nina Denneros 
Nina berättar om sin uppväxt på 1960-talet i en familj med en frånvarande fader och en mor 
som inte bara fysiskt och psykiskt misshandlar henne utan också förgriper sig på Nina 
sexuellt. Större delen av uppväxten sker i misär i en lägenhet med ett rum. Också män kring 
familjen utnyttjar henne sexuellt, särskilt efter att hennes pappa helt har avlägsnat sig ifrån 
familjen. Några av de känslor hon uttrycker i samband med författandet av boken är lidande, 
ensamhet, ledsamhet, ilska men också välbefinnande i samband med de få fina minnen hon 
har. Hon avslutar biografin med åtskilliga egenkomponerade dikter som visar på ett stort 
mörker i hennes själ men också inslag av ljus i skepnad av hopp. 
 
Puppan Aldrig mer en vanlig flicka (2004) Kate Östman 
Biografin skildrar Kates överlevnad av en barndomstid som präglas av sexuella övergrepp av 
framför allt en farbror och hennes farmors bror. Kates mamma som är kärleksfull men 
negligerande gentemot sin dotter lever ihop med Kates alkoholiserade pappa i större delen av 
dotterns unga år. Kate blir mobbad i skolan och har ytterst få vänner. Mardrömmar om 
övergreppen förföljer henne genom hela uppväxten. Att kräka upp maten och träna tills hon 
nästan faller ihop blir vardag för henne. Hon utvecklar en låg självkänsla med emotioner av 
bland annat skuld, skam och ensamhet. 
 
Den tusende gången En berättelse om sexuellt utnyttjande (2008) Anna Lytsy och Ulrika 
Olson 
Biografin är skriven av Anna Lytsy men den bygger helt och hållet på de samtal hon haft med 
Ulrika. Inledningen utspelar sig i Ulrikas vuxna liv där hon lever ett högst destruktivt liv med 
mängder av sexuella kontakter, bulimi, alkohol och ett maniskt tränande av kroppen. Detta  
fortgår under lång tid av hennes vuxna liv Levernet beror på vad hon blivit utsatt för som 
barn. Övergreppen som hennes far utsatte henne för traumatiserade henne så svårt att hon 
långt upp i vuxen ålder förträngde dem. Hon märker under början av sitt vuxna liv att hon har 
svårt att känslomässigt engagera sig i någon över en längre tid. Hon beskriver hur hon ofta 
känt en tomhet inom sig och att kroppen bara fortsatt av sig själv. 
 
Trasig (2010) Shy Keenan 
Det är en skildring om en liten flickas inhumana uppväxt i England. Hennes familj lever i 
misär och har dåligt med mat och pengar. Till slut träffar Karens mamma en till synes bra 
man, Stanley. Kort därefter visar sig denne man ha en annan sida. På nätterna när mamman är 
ute och stjäl tvingar han sig på Karen och utsätter henne för sexuella övergrepp. Stanley säljer 
henne också till grannar och kompisar. Karen lyckas slutligen rymma från Stanley, hon börjar 
leva utanför samhället. Hon bestämmer sig för att hjälpa andra barn som också blivit utsatta 
av pedofiler genom att avslöja sin uppväxt. Med hjälp av sin syster och media lyckas detta 
uppdagas och blir snabbt Englands största nyhet. 
 
Hur kunde hon? (2008) Dana Fowley 
När Dana är fem år börjar hennes styvfar våldta henne. Under sina barnaår blir hon och 
hennes yngre syster misshandlade och våldtagna upprepade gånger utav deras mor, vänner till 
familjen och släkt. Utåt mot samhället ter sig familjen inte alls dysfunktionell. Hennes yngre 
syster börjar prata om övergreppen i vuxen ålder. Dana som hela tiden velat hemlighålla att 
även hon blivit utnyttjad då hon tror att alla skall ta avstånd från henne berättar också om 
övergreppen hon blivit utsatt för. Detta blir snabbt Skottlands största nyhet och det blir en 
svår tid för familjen med förhör och trakasserier från inblandade familjer. 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

När jag blir rädd stänger 
jag av känslomässigt. När 
jag gör det ser jag ut att 
vara fullkomligt oberörd 
av vad som händer runt 
omkring mig, trots att 
sanningen är den motsatta. 
(Keenan, 2010 s. 347) 

När jag blir rädd, visar jag 
oberördhet. Trots 
sanningen och min inre 
känsla är den motsatta. 

Känsla av oberördhet trots 
det motsatta. 

Rädsla Lidande 

Under många år kände 
även jag att jag hellre ville 
begrava de fasansfulla 
minnena från barndomen 
än att konfrontera dem 
som hade begått brotten. 
Men med hjälp och stöd av 
min partner Paul lyckades 
jag till slut uppbringa 
modet att utkräva rättvisa. 
(Fowley, 2010, s. 10) 

Jag ville begrava mina 
minnen från barndomen. 
Tillslut kunde jag utkräva 
rättvisa. 

Jag ville glömma allt och 
utkräva rättvisa. 

Berätta om övergreppen Strategi 

Mardrömmen fortsatte, det 
skulle aldrig ta slut, det 
skulle alltid vara så här. 
Aldrig någonsin och aldrig 
någonstans skulle jag 
känna mig trygg. (Östman, 
2004, s.171) 

Mardrömmen av otrygghet 
skulle alltid fortsätta. 

Otrygg resten av livet. Tillit och otrygghet 
 

Otrygghet gentemot 
trygghet 
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Sex i sig är inget 
kärleksfullt och fint för 
mig. Det var aldrig det. 
Det var ett verktyg. Ett 
redskap. En slags 
arbetsuniform för att 
utföra ett jobb. (Lytsy & 
Olson, 2008, s. 53) 

Sex är bara ett verktyg för 
mig som jag utför ett jobb 
med. 

Sex som verktyg Sexuella relationer Relationer 

Jag känner än idag lukten 
av nybakat bröd och 
sperma, blandat med 
tvålen som både vi och 
farbror Kalle och tant 
Augusta hade. Det var en 
tvål med liljekonvalj i och 
den lukten ger mig 
kväljningskänsla än idag, 
50 år senare. Jag har 
aldrig tyckt om att baka 
bröd och inte känna lukten 
av liljekonvalj heller. 
(Denneros, 2007, s. 39) 

Förnimmelser av lukten av 
bröd och sperma känns än 
idag. Jag tycker inte om att 
baka bröd. Doften av 
liljekonvalj gillar jag inte 
på grund av tvålen som vi, 
Kalle och tant Augusta 
hade. 

Betingade negativa 
reflexer 

Minnen och återupplevelse Konsekvenser 

Efter lång tid och hårt 
arbete lyckades jag komma 
ut på andra sidan, och när 
jag var runt trettiofem år 
var jag en lyckligare och 
mer balanserad människa. 
(Keenan, 2010, s. 319) 

Jag lyckades komma ut på 
andra sidan tillslut som 
mer balanserad. 

Mer balanserad människa Stolthet och lycka Välbefinnande 

 


