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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att bidra med ny kunskap om hur kvinnor som i barndomen utsatts för 

sexuella övergrepp inom familjen definierar sin tidigare verklighet, i relation till deras 

erfarenheter av sexuella övergrepp. Frågeställningarna behandlar kvinnornas definition av 

verkligheten i relation till förövaren samt signifikanta andra, normalisering av sexuella 

övergrepp, utveckling av skam och slutligen olika överlevnadsstrategier. Studiens 

analysmaterial har bestått av sex självbiografier där författarna berättar om sina erfarenheter 

av sexuella övergrepp i barndomen. Teorivalet symbolisk interaktionism i kombination med 

vald metod, narrativ metod, har bidragit med att förståelse för kvinnornas definition av 

verkligheten har skapats. Resultatet påvisar fyra frekvent förekommande teman som hjälper 

läsaren att förstå kvinnornas definition av verkligheten. Uppvisade teman var: relation till 

omgivningen, normalisering, flykt och skam. Tidigare nämnda teman kunde återfinnas i 

samtliga böcker i varierande utsträckning. Till följd av att samma teman och mönster 

återfanns i många av böckerna kunde generella slutsatser dras. Slutsatserna som dragits i 

denna studie har också starkt stöd i tidigare forskning.  
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1. Inledning 
FN:s barnkonvention syftar till att säkerställa alla barns rättigheter och därför har alla barn 

bland annat rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp. Trots denna konvention 

förekommer sexuella övergrepp mot barn dagligen. Till följd av det tabu som föreligger i vårt 

samhälle bryter inte alla barn tystnaden, vilket leder till att de inte får den hjälp de behöver 

och är berättigade (Rädda Barnen, 2014). Sexuella övergrepp förekommer världen över 

oavsett nationalitet, kultur och ekonomisk status och kan te sig på olika sätt (Johnsson-

Latham, 2014). Vad som dock är gemensamt är den allvarliga kränkning av barns rättigheter 

som dessa brott innebär (Unicef, 2015). År 2015 anmäldes 2 440 våldtäktsbrott mot barn i 

åldern 0–17 år i Sverige och 87 % av offren var flickor (Brottsförebyggande rådet, 2016). 

Dessa innefattar även sexuella övergrepp som har skett inom en familjekonstellation vilket 

innebär att offrets relation till förövaren blir mycket komplex. Vad som dock kan antas är att 

mörkertalet är stort till följd av det samhälle vi lever i där skam och skuld tillskrivs offren. 

Denna studie syftar därför till att belysa den problematik som sexuella övergrepp inom 

familjen under barndomen innebär. Genom analys av olika kvinnors berättelser söker denna 

studie förståelse för hur dessa uppfattade sin verklighet i relation till de sexuella övergreppen. 

Därför grundar sig studiens analys i självbiografier där kvinnor berättar om de sexuella 

övergreppen de har erfarit. Barn som erfar sexuella övergrepp, inte minst inom familjen, 

väljer ofta att inte berätta om sina upplevelser. Utifrån det kan det vara svårt för utomstående, 

både privatpersoner men även professionella, att fånga upp barnen som blir utsatta. Därför är 

även förhoppningen att studien ska bidra med kunskap till det sociala arbetets praktik där 

många möter dessa barn i sitt dagliga yrke.  

 

1.1 Barnkonventionen 
Barnkonventionen och dess 54 artiklar syftar till att säkerställa mänskliga rättigheter för barn. 

Samtliga artiklar är viktiga men det finns specifika artiklar som är relevanta för denna studie. 

Sverige har skrivit under och lovar därmed att följa de bestämmelser som barnkonventionen 

förespråkar. Dock är barnkonventionen ännu inte implementerad i svensk lag (Unicef, 2009). 
 

Artikel 19 stadgar att samtliga konventionsstater ska använda alla nödvändiga medel för att 

skydda barn mot våld. Våldet kan te sig psykiskt och fysiskt, och innefattar även sexuella 

övergrepp. Det innebär att alla barn som erfar våld ska få det stöd de behöver samt att staterna 

ska arbeta förebyggande mot våld (Unicef, 2009). 

 

Artikel 34 stadgar att samtliga konventionsstater har ansvar för att skydda barn mot alla 

former av sexuellt våld. Lämpliga åtgärder ska vidtas i syfte att förebygga uppkomsten av: 

 

“a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling. 

b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet. 

c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material” (Unicef, 

2009).   
 

Artikel 39 stadgar att samtliga konventionsstater har i uppdrag att använda nödvändiga medel 

i syfte att befrämja barns fysiska, psykiska samt sociala återanpassning om dessa varit utsatta 

för exempelvis sexuella övergrepp. Återanpassningen ska ske på en plats där barnets hälsa, 

självrespekt och värdighet sätts i första hand. Åtgärder ska ske i enlighet med artikel 3 som 

syftar till att barnets bästa sätts i fokus (Unicef, 2009). 
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Sammantaget syftar dessa tre artiklar i Barnkonventionen till att säkerställa att stöd och hjälp 

ges till de som är utsatta samt att förhindra uppkomsten av sexuella övergrepp på barn i olika 

former (Unicef, 2009). 
  

1.2 Sexualbrott 
I Sverige har sexualbrottslagstiftningen utvecklats under 2000-talet i syfte att bland annat öka 

skyddet för barn mot sexuella övergrepp och trakasserier. Förändringarna har bidragit till att 

straffsatserna har höjts och att sexualbrott mot barn anses som ett mycket allvarligare brott än 

tidigare (Rädda Barnen, 2014). Som barn avses personer under 15 år, men det finns även 

särskilda bestämmelser för ungdomar mellan 15-18 år när det gäller sexualbrott. Sexuella 

kränkningar mot barn återfinns under brottsbalkens (1962:700) sjätte kapitel (SFS 1962:700). 
Lagen föreskriver bland annat att den som genomför samlag med ett barn under 15 år eller 

genomför annan sexuell handling som går att jämföra med samlag, ska dömas för våldtäkt 

mot barn. Detsamma gäller denna gärning om det sker mot ett barn som är mellan 15-18 år 

och står under fostran av eller har ett liknande förhållande till förövaren. Andra typer av 

sexuella kränkningar och sexuellt utnyttjande av barn som genomförs av annan vuxen ska 

dömas för sexuellt övergrepp mot barn (SFS: 1962:700).  
 

1.3 Historisk överblick 
Det var först på 1970- och 1980-talet som de första orossignalerna gällande sexuella 

övergrepp mot barn började framkomma, detta på grund av att kvinnor som tidigare varit 

utsatta för sexuella övergrepp började rapportera detta utifrån sina egna erfarenheter. Det som 

fick primärt fokus var oro för far och dotter incest snarare än för barns generella utsatthet för 

sexuella övergrepp. Först mellan 1980- och 1990-talet började sexuella övergrepp mot barn 

presenteras som ett socialt problem för allmänheten av politiska makthavare, som något 

mycket allvarligt. Det kom att visa sig att en stor del av befolkningen, internationellt, varit 

utsatt för detta någon gång under livet. Den ökade medvetenheten om problematiken ledde till 

ökat professionellt och vetenskapligt engagemang, särskilt när det gällde sexuella övergrepp 

mot barn och uppkomsten av psykisk ohälsa. De uppvisade konsekvenserna av sexuella 

övergrepp ledde till att de utsatta så småningom fick rätt till bland annat terapi och stöd för att 

minska risken för psykisk ohälsa. På senare tid har erkända behandlingsmetoder trätt fram, till 

exempel traumafokuserad beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (Priebe, 2009).  

 

2. Problemformulering 
Utifrån ovanstående kan det konstateras att sexuella övergrepp mot barn är vanligt 

förekommande och många blir utsatta inom en familjekonstellation. Redan under 1970- och 

1980-talet började sexuella övergrepp mot barn anses vara ett socialt problem för 

allmänheten, trots att problematiken belysts under en lång tid är det fortfarande ett tabubelagt 

ämne. Denna tabu medför att barn inte väljer att berätta om sina erfarenheter på grund av 

rädslan för hur omgivningen ska bemöta dem. Som tidigare nämnt har varje barn enligt 

barnkonventionen rätt till skydd mot sexuella övergrepp. Det är därför av ytterst stor vikt att 

professionella inom det sociala arbetets praktik innehar kunskap om vad som kan visa 

karakteristik för barn som blir utsatta för sexuella övergrepp och vilka tecken som kan tyda på 

den utsattheten. Denna studie syftar därför till att synliggöra hur barn, utifrån kvinnors egna 

erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen, kan reagera under en sådan utsatthet. Studien 

önskar även bidra till utvecklandet av förebyggande socialt arbete, i syfte att skydda barnen.  
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur kvinnor som i barndomen utsatts för 

sexuella övergrepp inom familjen definierar sin tidigare verklighet, i relation till deras 

erfarenheter av sexuella övergrepp. I denna studie benämns den tiden då kvinnorna var utsatta 

för sexuella övergrepp som tidigare verklighet. Svar eftersöks på följande frågeställningar:  

 

- Vilken betydelse har offrets interaktionen med förövaren, för de utsattas egen tolkning? 

- Vilken betydelse har interaktionen med omgivningen, för de utsattas egen tolkning? 

- Vad bidrar till att normalisering av de sexuella övergreppen bryts? 

- Hur skapas skamkänslor hos kvinnorna i relation till sexuella övergrepp? 

- Hur visas kvinnornas önskan om en annan verklighet i form av överlevnadsstrategier i 

relation till sexuella övergrepp? 
 

Studien avgränsas till att endast omfatta sex kvinnors erfarenheter av sexuella övergrepp som 

erfarits i familjen under barndomen.  
 

4. Disposition 
Studien är uppdelad i nio olika kapitel med tillhörande underrubriker. Ovanstående kapitel har 

redogjort för bakgrunden för aktuellt ämne, presenterat studiens syfte och frågeställningar 

samt redovisat en problemformulering. Femte kapitlet redogör för tidigare forskning inom 

valt område. Sjätte kapitlet går igenom studiens teoretiska val. Vidare i kapitel sju redogörs 

det för studiens metod innehållande vetenskaplig utgångspunkt, analysmetod, empiriskt 

material samt etiska överväganden. I kapitel åtta återfinns studiens resultat i förhållande till 

syfte och frågeställningar. I studiens slutliga kapitel presenteras först en summering av 

resultatet. Sedan förs en diskussion om resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, 

tidigare forskning och metod. Till sist presenteras studiens slutsatser och implikationer för 

forskning och praktik.  
 

5. Tidigare forskning 
Följande avsnitt kommer presentera tidigare forskning inom området för sexuella övergrepp i 

barndomen. Under forskningsprocessens gång har det framkommit att den mest 

förekommande forskningen på området rör psykiska och medicinska konsekvenser som följd 

av de sexuella övergreppen. Denna studie har varken en medicinsk eller psykologisk 

inriktning men trots det är sådan forskning relevant då symptom kan börja påvisas vid en tidig 

ålder och har påverkan på skapandet av kvinnornas identitet och liv. Forskningen har delats in 

i fyra olika avsnitt som beskriver olika delar av det studerade forskningsfältet. Det första 

avsnittet redogör för emotionell utveckling, eftersom kvinnorna som blivit utsatta ofta 

utvecklar känslor kopplade till skam. Vidare tenderar dessa att få låga värden på tester som 

skattar känsla av sammanhang, även detta kan kopplas till bland annat känslor av skam. 

Nästföljande avsnitt rör relationen mellan offer och förövare och varför denna är komplex. I 

det tredje avsnittet kommer de psykiska följderna av sexuella övergrepp redovisas, för att ge 

en överblick över hur traumat kan resultera i olika psykiska konsekvenser. Det slutliga 

avsnittet presenterar kvinnornas bearbetning av de sexuella övergreppen samt hur 

omgivningens bemötande är av betydelse för vidare bearbetning. 

 

5.1 Emotionell utveckling 
Studier på kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp under barndomen visar ofta på en 

koppling till skam. A study of shame from sexual abuse within the context of a Norwegian 
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incest center skriven av Kaare Torgny Pettersen år 2013 syftar till att försöka förstå skam och 

sexuella övergrepp samt hur skam som grundar sig i sexuella övergrepp kan beskrivas i 

kontexten för ett norskt incestcenter. Studien utfördes på 19 informanter som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp, varav 16 stycken blivit utsatta under barndomen. Genom att koda enkäter 

och transkriberade gruppintervjuer blev sju koder särskilt framträdande. Dessa var följande: 

family, body, emotions, food, self-image, sex och therapy. Samtliga koder var kopplade till 

skam. Bland annat så uppkom en känsla av skam gentemot sig själv snarare än mot förövaren 

då informanterna ofta kände sig ansvariga för övergreppet. Vidare kände vissa informanter 

skam gentemot sina mödrar då dessa inte hade sett till att övergreppen fått ett slut. De 

sexuella övergreppen gav också upphov till att många av informanterna fick en känsla av att 

hela deras kroppar var skamliga och smutsiga. Kontrollen över den egna kroppen förlorades 

under den tid de sexuella övergreppen pågick vilket skapade maktlöshet. Informanterna 

rapporterade att den mest förekommande känslan kopplat till sexuella övergrepp var skam 

(Pettersen, 2013). I en annan studie Disgust, disgust beyond description - Shame cues to 

detect shame in disguise, in interviews with women who were sexually abused during 

childhood skriven av Rahm, Renck och Ringsberg år 2006, var de mest förekommande 

koderna som relaterade till skam alienated, inadequate och hurt. Alienated inbegrep känslor 

av att känna sig sviken, ensam och att känna sig annorlunda. Inadequate innefattar känslan av 

att känna sig maktlös, ovärdig och värdelös. Hurt omfattade känslor såsom känslan av att vara 

överkänslig och stigmatiserad. Andra koder som framkom i studien var confused, 

uncomfortable och ridiculous (Rahm, Renck och Ringsberg, 2006). 
 

I Carlssons (2008) forskning En “dålig” flicka beskrivs åtta kvinnors berättelser om hur de 

blev utsatta för sexuella övergrepp, samt hur konstruktionen av föreställningen om hur könet 

bildas i samband med sexuella övergrepp. Samtliga informanter utom en blev utsatta för 

övergrepp av sina fäder. Detta får en stor betydelse i hur det har påverkat kvinnornas 

självbild. Syftet med studien var att tolka hur social kontroll utövades mot kvinnorna som 

blev utsatta för sexuella övergrepp. Konstruktioner av begreppen flicka och kvinna var 

förknippade med nedvärdering, social avvisning och begränsat utrymme att tala. Papporna 

ansågs vara mycket disciplinerande i sitt sätt att vara. De använde sig av våld, nedvärderande 

uttryck, hot, indirekta och direkta lydnadskrav. Ordet nedvärdering var ständigt 

återkommande i berättelserna, både mot flickan och mamman. De ansågs därför vara dåliga 

personer enligt fäderna samt deras internaliserade jag. I och med denna nedvärdering 

skapades självanklagelse och känsla av värdelöshet hos kvinnorna. Skammen var även 

mycket stor då de var kvinnorna som gjordes till ansvariga för övergreppen. För kvinnornas 

del utvecklade de dåligt självförtroende och självkänsla i och med att de ständigt blev 

nedtryckta som dåliga människor (Carlsson, 2008). 
 

Studien Sense of coherence in women with a history of childhood sexual abuse, skriven av 

Gullbritt Rahm och Barbro Renck år 2005, syftar till att undersöka personliga tillgångar hos 

kvinnor som har erfarit sexuella övergrepp i barndomen. För att kunna skatta i vilken 

utsträckning de personliga tillgångarna utnyttjades gjordes studien i relation till Antonovskys 

KASAM (Känsla av sammanhang). 52,5% av urvalet blev utsatta av en förälder eller 

styvförälder och i 31,3% av fallen var förövaren en annan familjemedlem (Rahm och Renck, 

2005).  
 

De individer som uppvisade lägst värden var de som varit utsatta under en längre period. 

Vidare hade de individer som blivit utsatta i en yngre ålder ett lägre värde än de som blivit 

utsatta i något äldre ålder. Det kunde därför antas att traumatiska händelser i barndomen 

påverkar KASAM mer än händelser som erfarits i vuxen ålder. Sammantaget visade studien 
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att kvinnorna inte hade haft en normal utveckling vad gäller deras känsla av sammanhang. 

Familjemedlemmar har alltså en stark påverkan på en individs utveckling av känsla av 

sammanhang och i detta fall har socialisationsprocessen inte bidragit till en positiv utveckling 

av KASAM. Viktigt att ha i åtanke är dock att andra faktorer spelar in på en individs 

utveckling av KASAM. Studien visade även på en korrelation mellan sexuella övergrepp i 

barndomen och ohälsa i vuxenlivet. De som erfarit sexuella övergrepp tenderar att ha fler 

fysiska och psykiska symptom än de som inte fallit offer för de sexuella övergreppen (Rahm 

och Renck, 2005). 
 

5.2 En komplex relation 
Det har påvisats finnas en större känslomässig relation till förövaren om denne är en 

närstående vilket gör relationen mycket komplex, eftersom dennes ursprungliga syfte är att 

agera omsorgsgivare (Ullman, 2007). Jülich (2005) beskriver i artikeln Stockholm syndrome 

and sexual child abuse hur aspekter av Stockholmssyndromet kan kännas igen hos de som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp i familjen under barndomen. Med Stockholmssyndromet 

menas att en emotionell relation mellan offer och förövare skapas, vilket kan tyckas vara 

paradoxalt men kan hjälpa offret att rädda sig själv (Jülich, 2005). 
 

I artikeln redogörs det för fyra olika aspekter som möjliggör emotionella band när samtliga 

samexisterar. Perceived threat to survival innebär att offret är medveten om konsekvenser om 

denne bryter tystnaden. Konsekvenserna kan vara att förövaren blir åtalad eller förgriper sig 

på någon annan familjemedlem vilket i sin tur kan splittra familjen. Offret känner sig ansvarig 

för eventuella utfall om tystnaden skulle brytas. Perceived kindness handlar om att offret 

upplever någon form av vänlighet från förövaren vilket också leder till att offret själv 

minimerar övergreppens karaktär. Vad som uppfattas som vänligt kan vara att offret får 

uppmärksamhet, känner sig älskad, känner lust eller att övergreppet avslutas. Isolation 

betyder inte att offret isoleras rent fysiskt utan emotionellt och psykiskt. Detta kan tas i 

uttryck då förövaren hotar om ovannämnda konsekvenser, påstår att offrets historia inte är 

trovärdig eller att en internalisering sker vilket kan leda till ytterligare skam. Perceived 

inability to escape innebär att förövaren använder hot i syfte att tysta barnet vilket i sin tur 

försvårar barnets möjligheter att fly förövaren. Att andra inte ingriper förstärker också barnets 

tro på att det inte finns någon möjlighet att fly (Jülich, 2005). 
 

Författaren menar inte på att alla som blivit utsatta för sexuella övergrepp får det så kallade 

Stockholmssyndromet men att de som har blivit utsatta under en längre tid i en familjekontext 

löper större risk för det då tidigare emotionella band troligtvis existerar (Jülich, 2005). 
 

De barn som blivit utsatta för denna typ av våld kan som följd utveckla kognitiva 

förvrängningar vilket kan leda till att barnet skuldbelägger sig själv, ser förövaren som ett 

offer samt tror att om förövaren hade blivit tillräckligt älskad hade övergreppen tagit slut. 

Detta görs i syfte att minimera rädslan, underlätta anknytning och skapa hoppfullhet (Jülich, 

2005). 
 

5.3 Psykiska följder  
Ron Roberts et al (2004) framför i sin forskning konsekvenser i form av psykisk ohälsa som 

resultat av sexuella övergrepp under barndomen. Sexuella övergrepp i barndomen har visat 

sig öka risken för många psykiska sjukdomar. Däribland depression, PTSD, ångest, låg 

självkänsla, tvångssyndrom, fobier, paranoida föreställningar, missbruk, ätstörningar och 

personlighetsstörning. Med detta sagt finns ingen generell form av psykisk ohälsa som kan 

komma ur sexuella övergrepp i barndomen utan det finns snarare många olika former och de 
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är individuella. Det har även visat sig att personer som har blivit utsatta för sexuella 

övergrepp kan få framtida problem med intima relationer och utveckla en sämre 

föräldraförmåga (Roberts et al, 2004). En undersökning av Banyard, Williams och Siegel 

(2004) gjordes i syfte att undersöka huruvida det fanns skillnader i psykiska konsekvenser 

eller ej beroende av kön, vad gäller sexuella övergrepp i barndomen. Det kunde konstateras 

att det fanns skillnader. Kvinnor tenderar att i större utsträckning drabbas av depression, 

ångest och sexuell ångest som följd av sexuella övergrepp. Både män och kvinnor upplevde 

känslan av maktlöshet under den tid övergreppen pågick (Banyard, Williams och Siegel, 

2004). 
 

Det finns flera studier som påvisar en särskilt stark korrelation mellan allvarliga sexuella 

övergrepp i barndomen och negativa psykiska följder i vuxenlivet när gärningsmannen är en 

betrodd släkting. Bland annat ville O'Leary, Coohey, och Eastons (2010) i sin studie avslöja 

förhållandet mellan sexuella övergrepp i barndomen och negativa psykiska följder. Bland 

annat visade resultatet att det finns risk för större psykisk ohälsa i vuxen ålder då 

gärningsmannen var av en biologisk närstående (O’Leary, Coohey och Easton 2010). Risken 

ökar även om övergreppen har pågått under en längre tid vilket även Filipas och Ullman 

(2006) styrker i sin studie Child Sexual Abuse, Coping Responses, Self-Blame, Posttraumatic 

Stress Disorder, and Adult Sexual Revictimization. Författarna av denna studie presenterar 

psykiska följder av sexuella övergrepp mot barn samt de faktorer som kan bidra till 

reviktimisering, att offret blir utsatta för sexuella övergrepp i vuxen ålder. 42 % av de 

tillfrågade hade erfarenheter av sexuella övergrepp både i barndomen och sedan även i vuxen 

ålder. I deras studie finnes resultatet att risken för PTSD-symptom ökar om de sexuella 

övergreppen pågått under en längre tid, om övergreppen är av allvarligare former samt om 

gärningsmannen är någon inom en familjekonstellation (Filipas och Ullman, 2006). 
 

I Ullmans (2007) studie Relationship to Perpetrator, Disclosure, Social Reactions, and PTSD 

Symptoms in Child Sexual Abuse Survivors presenteras forskning som undersöker offrens 

relation till förövaren, omgivningens reaktioner och psykiska konsekvenser i form av PTSD 

hos vuxna överlevande av sexuella övergrepp i barndomen. Tidigare studier har som ovan 

nämnt visat att allvarligare former av övergrepp, under en längre tid av en betrodd förövare är 

förknippat med sämre psykiska hälsa vilket också nämns i denna studie. I aktuell studie 

undersöks även mer specifikt rollerna och relationen mellan offer och förövare, samt hur 

känslomässigt nära offret var sin förövare vid övergreppen. Av de kvinnliga informanterna 

som erfarit sexuella övergrepp hade 89 % blivit utsatta av någon i deras närhet. 40 % av dessa 

blev utsatta av en familjemedlem. Signifikanta resultat visade bland annat att följderna kan bli 

mer omfattande om individen blivit utsatt av någon för individen känd person. Vid sexuella 

övergrepp där förövaren är någon i ens närhet började övergreppen vid en tidigare ålder än vid 

övergrepp som utfördes av främlingar. Varaktigheten av övergreppen var även längre om 

övergreppen utfördes av en individ i ens närhet. De tillfrågade som blivit utsatta av en 

släkting kände en starkare känslomässig relation till förövaren både före och efter utsattheten 

än de som inte blivit utsatta av en individ i sin närhet. Till sist var risken större för PTSD-

symptom om förövaren är en betrodd släkting. Studien visar att det är vanligare med negativa 

reaktioner, såsom misstrohet, när förövaren finns i familjen, vilket innebär att barnet väntar 

med att berätta om händelserna (Ullman, 2007). 
 

Filipas och Ullman (2006) nämner även att antalet maladaptiva copingstrategier ökar efter 

sexuella övergrepp i barndomen. Med maladaptiva copingstrategier menas vilka strategier 

överlevare av övergreppen använder sig av. Exempelvis undvikande beteende, sexuellt 

utåtagerande samt aggressivt utåtagerande men även användning av berusningsmedel (Filipas 
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och Ullman, 2006). I Jackson, Newall och Backett Milburns (2013) forskning framkommer 

även att strategier såsom självskadebeteende och suicidala tankar förekommer till följd av 

sexuella övergrepp (Jackson, Newall och Backett Milburn, 2013). Två begrepp som är 

återkommande i samtliga studier är skam och skuld. Känslan av skuld är vanligare att känna 

vid en yngre ålder samt att offret vanligen såg sig ansvarig för övergreppen (Filipas och 

Ullman, 2006). Skamkänslor hos barnen är särskilt förekommande när förövaren befinner sig 

inom en familjekonstellation (Ullman, 2007). 
 

5.4 Avslöjandets tid 
I Carlssons (2010) avhandling Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp, 

presenteras den bearbetningen kvinnor genomgått efter sexuella övergrepp i barndomen. 

Studien har ett tydligt fokus för hur medvetenheten skapas och förändras efter en sådan 

utsatthet. Utöver det primära syftet har även en undersökning av den politiska debatten kring 

sexuella övergrepp mellan åren 1970-1996 gjorts för att ge en tydligare bild av hur kvinnornas 

handlingsutrymme såg ut under den tid då kvinnorna först började hantera sina erfarenheter 

av övergreppen. Ett gemensamt mönster för samtliga informanter var att det först under den 

andra kvinnorörelsen i början av 1970-talet som deras berättelser kom fram i ljuset. Det i 

samband med att kvinnors och barns rättigheter fick ett offentligt fokus i media. Till följd av 

den mediala spridningen samt att fördömandet av sexuella övergrepp mot barn uppkom, 

kunde kvinnorna börja sätta ord på det som hänt och börja prata om sina erfarenheter 

(Carlsson, 2010). 
 

Andra likheter som urskiljs i avhandlingen är kvinnornas sätt att tala om samhället, om 

kvinnors och barns utsatthet och om ojämlika förhållanden i samhället. Av kvinnorna nämns 

ett gemensamt idealsamhälle där alla är lika mycket värda och ger varandra omsorg. Vidare 

berättar de hur media påverkar dem på olika sätt. De blir ständigt påminda om det som har 

hänt och de får möjlighet till att känna gemenskap med andra som har liknande erfarenheter. 

Deras styrka har varit den bekräftelse som kvinnorna har mött när de har fått tala om sina 

upplevelser. Att de har blivit trodda på och att deras berättelser har fått ett erkännande av 

andra (Carlsson, 2010). 
 

Socialt stöd har överlag en stor inverkan på välmåendet. I Jonzons (2006) studie Child sex 

abuse - Disclosure, Social support, and subjective health in adulthood beskrivs betydelsen av 

socialt stöd som en avgörande del i att få ett bättre välmående efter sexuella övergrepp i 

barndomen. Studiens syfte var att undersöka hur sökandet efter socialt stöd fungerar som en 

copingstrategi för att kunna bearbeta de tidigare händelserna och hur det i sin tur kunde 

resultera i ett bättre välmående. Det sociala stödet kunde till exempel vara olika 

självhjälpsgrupper. Under den tid då övergreppen pågått har det ofta varit under hemliga 

former och under hot vilket därför försvårat offrens möjlighet att våga prata om vad som 

pågår. De ville skydda sin familj, de var rädda för att bli misstrodda av samhället och rädda 

för negativa reaktioner av andra. De som slutligen vågat berätta kände ofta en stor känsla av 

lättnad och befrielse (Jonzon, 2006). Barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp brottas 

ofta med dilemmat om huruvida tystnaden ska brytas eller ej då avslöjandet kan innebära 

oförutsägbara konsekvenser (Gries et al, 2000). Barnen oroar sig ofta för konsekvenser som 

ska förvärra situationen för dem själva eller någon annan närstående (Jackson, Newall och 

Backett Milburn 2013). På samma sätt som barn tvingas ta ställning till dilemman behöver 

också barnets signifikanta andra, betydelsefulla personer runt barnet, göra detsamma. Det är 

av stor vikt att de signifikanta andra alltid anammar barnets perspektiv först i syfte att 

förenkla processen barnet går igenom när tystnaden bryts (Gries et al, 2000).   
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I Jonzons (2006) ovan redovisade studie där 68 % av informanterna blev utsatta av en 

fadersfigur, framkom det att samtliga kvinnor berättat för andra om en specifik händelse eller 

om övergreppen i stort. Tystnaden bröts i två tredjedelar av fallen i vuxen ålder. Under 18 år 

var det vanligast att informanterna först berättade för modern, vilket i hälften av fallen gav 

negativa reaktioner. I vuxen ålder har händelserna oftast först berättats om till en terapeut. Av 

de kvinnor som hade berättat för sin moder i vuxen ålder hade majoriteten fått en negativ 

respons. En stor del av kvinnorna hade valt att berätta under 1990-talet med en kulm år 1994, 

troligen med anledning av att media uppmärksammade sexuella övergrepp i Sverige mot barn 

just under denna tid. Resultatet visade även att det fanns en stor risk med att tala om 

övergreppen som liten eftersom det ofta ledde till ännu fler och allvarliga övergrepp. Att 

berätta i vuxen ålder, för partners, anhöriga eller professionella gav oftast positiva effekter. 

Positiva reaktioner av en närstående kunde kopplas till mindre psykiska symptom och bättre 

välmående. Särskilt indikerar en positiv reaktion av en livspartner på bättre välmående. Det 

sociala stödet och erkännandet har en stor betydelse i steget mot ett bättre liv, oavsett om det 

kommer från en professionell, en förälder, vänner eller partners (Jonzon, 2006). 
 

Sammantaget kan det som ovant nämnt konstateras att forskning som rör medicinska och 

psykiska följder som resultat av sexuella övergrepp finns i större utsträckning än forskning 

som rör känslor och upplevelser hos överlevarna. Alltså finns det ett behov av ytterligare 

forskning rörande känsloupplevelser gällande sexuella övergrepp. Den redovisade 

forskningen är ändock relevant för studien då forskningen redogör för bland annat 

utvecklingen av skam, relationen till omgivningen och copingstrategier.  
 

6. Teori 
Följande avsnitt kommer presentera det teoretiska val som gjorts för studien. Avsnittet 

kommer beskriva den teoretiska utgångspunkten och hur den är ett behjälpligt verktyg i syfte 

att finna förståelse för kvinnornas erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen.  
 

6.1 Symbolisk interaktionism 
Tidigare forskning kan tyckas brista i att lägga fokus vid kvinnors erfarenheter och känslor 

vad gäller sexuella övergrepp. Eftersom självbiografierna beskriver kvinnornas egna 

upplevelser och känslor kan tolkningar, med hjälp av symbolisk interaktionism, bidra till 

förståelse för hur kvinnornas erfarenheter och känsloupplevelser påverkar skapandet av deras 

verklighet. På så sätt ger denna studie en möjlighet att komma nära inpå kvinnornas 

erfarenheter och känsloupplevelser i relation till skapandet av verkligheten.  
 

Den symboliska interaktionismen lämpar sig som teori för denna studie då en förståelse för 

kvinnornas erfarenheter eftersöks. Genom symbolisk interaktionism önskas en förståelse för 

hur det samhälle vi lever i skapas. Den ger oss verktyg som förenklar processen att förstå den 

sociala verkligheten och de sociala fenomen som ständigt är närvarande i den värld vi lever i. 

Det centrala i symbolisk interaktionism blir därför att föra en analys av människan, dess 

beteende och mänskligt gruppliv som en del av samhället (Trost och Levin, 2010, s.13). I 

denna studie kommer analysen, som tidigare nämnt, att grunda sig i empiriskt material i form 

av självbiografier. I dessa självbiografier framgår det hur kvinnorna tolkar sina erfarenheter, 

därmed tolkas även deras definition av verkligheten.  
 

För att kunna, ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, skapa förståelse för det samhälle 

vi lever i finns det vissa faktorer som är fundamentala. Först och främst måste en definition av 

verkligheten skapas. Detta innebär att det som en individ definierar som verkligt även blir 

verklig i dess konsekvenser. Alltså är definitionen av verkligheten något som kommer styra 
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individens sätt att handla, definitionen kommer på så sätt styra individens beteende. På grund 

av ständiga sociala processer kommer även en ständig omdefiniering av verkligheten att följa. 

Därför har individen alltid möjlighet att ändra perspektiv och på så sätt är en förändring av 

beteende möjlig (Trost och Levin, 2010, s. 14-15). Herbert Blumer (1998) menar att den 

forskare som förbiser individens verklighet också ger upphov till forskning som inte är 

sanningsenlig. Det är därför av största vikt att försöka förstå den enskilda individens 

verklighet då detta även skapar förståelse för individens beteende (Blumer, 1998, s.3). I denna 

studie önskas förståelse för hur kvinnornas egna verklighet skapas utifrån tolkningar av deras 

självbiografier. Vidare önskas dessa tolkningar bidra till att förklaringar för deras sociala 

handlingar uppkommer. Definitionen av verkligheten är nära sammankopplat med de andra 

faktorerna som symbolisk interaktionism finner relevanta, definitionen av verkligheten är 

ständigt närvarande (Trost och Levin, 2010, s.19).  

 

En annan utgångspunkt som är av relevans för den symboliska interaktionismen är den sociala 

interaktionen. Med interaktion menas det sättet vi interagerar med varandra, både med det 

talade språket men även med kroppsspråk och minspel. Människan är ständigt i interaktion 

med sig själv eller andra individer (Trost och Levin, 2010, s.19). Genom interaktion med 

andra individer skapas mening och lärdom. Andra individers handlingar påverkar individer 

och dess skapande av deras verklighet (Blumer, 1998, s.8). Självbiografierna kan därför ge 

kunskap om hur kvinnorna tolkar den sociala interaktionens påverkan på deras skapande av 

verkligheten.  

 

Inom svensk våldsforskning är normaliseringsprocessen ett väl etablerat begrepp och blir i 

denna studie relevant då den är en tillämpning av symbolisk interaktionism. Kortfattat innebär 

normaliseringsprocessen i detta fall att offret bryts ned parallellt med att förövarens 

användning av sexuella övergrepp uppfattas vara något normalt. De sexuella övergreppen har 

således normaliserats och offret anmammar förövarens verklighet, de sexuella övergreppen 

har internaliserats. Förövaren erhåller till följd av detta mycket makt och kontroll (Lundgren, 

2004, s.10, 13, 25).  

 

Denna studie fokuserar bland annat på interaktion mellan offer och förövare och hur 

samspelet skapas och förändras. Det går att dela upp självet, individens självuppfattning, 

inom den symboliska interaktionismen i två aspekter: dels självet som handlar och dels andra 

individer som uppfattar och tolkar självet. Dessa andra är de signifikanta andra. De 

signifikanta andra är nära personer som är betydelsefulla för barnet. Inom den symboliska 

interaktionismen har dessa en avgörande betydelse för hur självet skapas. Holmberg (1993) 

tar även upp begreppet den generaliserande andre vilket utgör samhället och dess 

normsystem. Människan och samhället kan inte separeras från varandra utan de utgör 

varandras förutsättningar i skapandet av självet. För barn är ofta föräldrarna de första 

signifikanta andra. Barnen söker kontakt hos dem och utvecklar med hjälp av dessa sin 

självuppfattning. Holmberg (1993) skriver vidare att den sociala interaktionen är avgörande 

för utvecklandet av självet (Holmberg, 1993, s.39-40). Begreppet är relevant för studien då en 

del av fokuset ligger just på hur relationen till signifikanta andra ser ut.  

 

Så kallade symboler har också betydelse för hur en analys förs ur ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv. De vanligast förekommande symboler som används är ord, 

inlärda ljud som skapar mening och därför blir symboler. Vidare blir även minspel och 

kroppspråk symboler då även dessa är inlärda beteenden. Ord skapar mening beroende av 

kontexten, således är definitionen av verkligheten av stor vikt i detta sammanhang (Trost och 

Levin, 2010, s.20-21). 



 
 

14 
 

 

Enligt den symboliska interaktionismen är alla individer ständigt med i en aktiv process där 

fokus läggs vid beteende. En process som inte är statisk då varje individ är föränderlig. Den så 

kallade aktiva processen blir därför också kontextbunden. Till följd av alla individers unika 

sätt att definiera verkligheten samt den ständigt pågående aktiva processen blir det svårt att 

förutspå individers handlande. För att kunna predicera detta krävs det att förståelse för den 

unika individens sätt att definiera verkligheten finns och hur den uppfattar olika symboler. 

Detta sker oftast på enklast sätt i efterhand. Förståelsen visar på empati. Vad som dock är 

förhållandevis enkelt att förutspå är hur individer handlar i vissa specifika situationer. Detta 

till följd av rådande normer i samhället (Trost och Levin, 2010, s.21, 23-24).  
 

Nuet är ett annat centralt tema inom symbolisk interaktionism. Allt människan gör skapas i 

nuet. Människan definierar situationer som verkliga och interagerar med diverse symboler, 

och detta görs i nuet. Nuet förändras konstant och på samma sätt är människan föränderlig. 

Människan förändrar sig hela tiden och är inte samma människa som den tidigare var. Alla 

individer är således med i en ständigt föränderlig process. Trots denna ständigt pågående 

process påverkas människan av det som är bortträngt då detta en gång formade beteende och 

social interaktion. Individens beteende blir på så sätt hur hon tolkar sin historia. Det 

bortträngda tas fram då det är nödvändigt för situationen. Det ligger latent och beroende av 

kontext blir vissa erfarenheter relevanta (Trost och Levin, 2010, s.26-28). Kvinnorna som 

skrivit självbiografierna som analyseras i denna studie har påverkats av sina erfarenheter i 

barndomen och hur de definierar sin tidigare situation har betydelse för hur de definierar nuet. 
 

Kvinnornas definition av sin egen verklighet omdefinieras ständigt likt alla individers. 

Relationen till förövaren och dess funktion kan därför också tänkas ha omdefinierats, från 

familjemedlem till förövare. På samma sätt som familjemedlemmen blir omdefinierad till 

förövare kommer även förövaren att omdefiniera sin egen verklighet. Detta är processer som 

är under ständig förändring, relationen får under denna förändring en annan prägel. Den 

symboliska interaktionismen lämpar sig vidare för denna studie då människan och dess 

beteende inte är något statiskt, hon blir utefter hur hon handlar och agerar, detta skapar 

förståelse. 
 

7. Metod 
Metodavsnittet presenterar de metodologiska val som gjorts för denna studie. Först 

presenteras kort vad kvalitativ metod innebär, sedan följer en kortare beskrivning av studiens 

ansats. Vidare redogörs studiens vetenskapliga utgångspunkt och därefter vilken metod som 

har valts som grund för analysen. Därefter beskrivs tillvägagångssättet för analysmetoden 

samt en beskrivning av empiriskt material där samtliga självbiografier presenteras kort. 

Slutligen redovisas en kritisk granskning av metoden samt reflektioner över etiska 

överväganden.  
 

7.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metodens intresse ligger i att studera människors liv och beteenden i dess 

verkliga form. Människor kan beskriva sina liv på olika sätt, till exempel genom berättelser, 

dagböcker eller anteckningar (Yin, 2013, s.18-19). I studien önskas analysera kvinnors 

erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen utifrån deras egenskrivna berättelser, därför 

lämpar sig en kvalitativ forskningsansats. En annan del som utmärker kvalitativ forskning är 

förmågan att kunna återge informanternas synsätt på livet. Syftet blir att ge en bild av den 

mening som människorna själva tillskriver i sina liv. Forskarens egna åsikter och värderingar 

sätts åt sidan i så stor utsträckning som möjligt. Genom att ta del av människors liv som de 
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uppfattas av dem själva får man även en inblick i de sociala villkor som människorna lever 

under, som kan förklara mänskligt beteende. Kvalitativ forskning bedrivs i önskan om att få 

en förståelse för människors livssituation samt att förklara dessa. Det i sin tur kan leda till att 

nya begrepp växer fram och att nya insikter skapas vilka kan hjälpa till att förklara mänskligt 

socialt beteende (Yin, 2013, s.21). Eftersom studiens syfte är att söka förståelse för hur 

kvinnorna själva beskriver sina upplevelser blir den kvalitativa inriktningen obestridlig. Inom 

den kvalitativa metoden är tolkning central. Det innebär att även om syftet är att få enskilda 

individers perspektiv på livet kommer ändå forskaren vara den som tolkar materialet samt 

väljer ut relevanta delar ur materialet. I denna kontext är forskaren en individ med personliga 

egenskaper vilket kommer prägla forskningen (Yin, 2013, s.25). I största möjliga mån önskar 

denna studie åsidosätta egna värderingar och fokusera på de enskilda kvinnornas perspektiv 

på sina livserfarenheter. Inom den kvalitativa metoden finns en mångfald olika metodologier. 

Nedan följer mer specifikt studiens val av metod, den narrativa metoden. 
 

7.2 Induktiv ansats  
Genom analys av studiens data kommer teman och koder träda fram. Därför har denna studie 

anammat ett induktivt tillvägagångssätt. Den induktiva ansatsen syftar alltså till att genom 

insamling av empirisk data kunna dra slutsatser (Yin, 2013, s.97). Genom att använda en 

induktiv ansats försöker forskaren i så stor utsträckning som möjligt att åsidosätta sina egna 

förutfattade meningar och förståelse i syfte att ta del av verkligheten för vad som undersöks 

(Jacobsen, 2007, s.49). Denna studie kan te sig abduktiv då den symboliska interaktionismen 

är central men trots detta lämpar sig det induktiva tillvägagångssättet då teman inte bestämts 

på förhand samt att teorin tillämpats på dessa i efterhand.  

 
7.3 Vetenskaplig utgångspunkt  
Inom narrativa studier består analysmaterialet av människors berättelser. Ordet narrativ 

betyder i vetenskapliga termer berättelse eller berättande. Intresset för narrativ metod grundar 

sig mycket i att uppfattningen om att den sociala verkligheten är språkligt konstruerad. 

Språket är enligt detta skapare av den värld vi lever i, och saker och ting får mening genom 

språket. Berättelser, förklaringar och beskrivningar av den sociala verkligheten skapar enligt 

denna inriktning våra identiteter, relationer och normsystem. Det innebär att våra liv styrs av 

språket och berättandet samt att vi lever genom dessa (Johansson, 2005, s.17-18). Den 

narrativa utgångspunkten har valts på grund av studiens syfte att belysa kvinnors erfarenheter 

av sexuella övergrepp under barndomen genom analys av självbiografier, vilket innebär 

analys av egenupplevda berättelser.  
 

Den narrativa utgångspunkten belyser följaktligen berättelsen som en vetenskap. Det innebär 

att berättelser kan svara på grundläggande frågor såsom hur den sociala verkligheten skapas, 

som ovan nämnt, genom språket och utifrån det få kunskap om den via analys av språk och 

text. Det svarar alltså på den narrativa inriktningens ontologi respektive epistemologi. 

Berättandet anses därmed vara ett ontologiskt villkor för socialt liv. Inriktningen intresserar 

sig för hur människor genom språket framställer sig själva och skapar sociala identiteter 

(Johansson, 2005, s.83). Vidare beskriver Johansson (2005) om narrativitetens existentiella 

betydelse. Berättelser ger enligt den form åt upplevelsen att vara människa i världen, att 

berättelsen återger historien om människan samt relationen till det förflutna. Begreppet 

emplotment innebär den process som omvandlar erfarenhet till berättelse. Genom att till 

exempel skriva ner berättelser får händelser en mening. Ett annat relevant begrepp är 

narrative-identity vilket innebär att identiteten skapas genom berättandet. Utifrån det kan det 

tänkas att författandet av självbiografierna varit en stor del i kvinnornas skapande av 

identiteten och blir därför relevant i studien när det gäller kvinnornas självbild. Vad som mer 
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djupgående menas med att berättandet är ett ontologiskt villkor för socialt liv är att 

berättelserna helt styr och formar socialt handlande och identitet. Detta innebär att människors 

förståelse av sig själva och sitt liv sker via berättandet. Det är därför av vikt att forskaren så 

långt det är möjligt försöker förstå dessa berättelser (Johansson, 2005, s.84, 94). 
 

Johansson (2005) skriver att en personlig identitet formas utifrån att kunna hålla fast vid en 

berättelse om sig själv, till exempel en självbiografisk berättelse. Med detta innebär att 

identitet ses som ett fenomen som kommer fram i självbiografin, jaget förstås genom en 

människas biografi. En självbiografisk text är exempel på en typ av berättelse som är av 

ontologisk dimension, det vill säga hur personliga berättelser ger mening till individens 

verklighet (Johansson, 2005, s.96). På samma sätt ges mening åt kvinnornas berättelser som 

kommer att analyseras i denna studie.  
 

7.4 Narrativ metod 
Narrativ metod används med fördel till att söka verktyg för att förstå konstruktioner av den 

sociala verkligheten, det vill säga söka förståelse för hur sociala strukturer och identiteter 

skapas och förändras (Johansson, 2005, s.19). Olika komponenter av materialet utgör 

tillsammans en berättelse som kan analyseras (Jacobsen, 2007, s.135). Forskningsfrågan som 

bör ställas är hur berättandet kan bidra till förståelse för det som undersöks. Tolkning är 

således ett centralt begrepp inom denna inriktning och kan ske genom såväl tolkning av texter 

som tal (Johansson, 2005, s.27). 

 

Inom denna forskningsgren finns den livshistoriska metoden. Analys av personliga berättelser 

är enligt denna metod central. Inom metoden finns en forskningstradition där särskilt skrivna 

livsberättelser berörs, till exempel självbiografier, dagböcker och brev (Johansson, 2005, 

s.213). Inspiration för denna studie har tagits från denna metod i och med att analys förs på 

självbiografiska böcker men fokus kommer endast ligga på delar av berättelserna. 

Analysarbetet kommer sedan ske via tematisk innehållsanalys, för att hitta gemensamma 

mönster i berättelserna. Den narrativa inriktningen har ändock valts på grund av studiens 

forskningsintresse att få ökad förståelse för hur kvinnorna orienterar sig i sin tillvaro och hur 

de tolkar sina liv och sig själva.  

 

De som får anses vara föregångsmännen för livshistorisk metod är William I. Thomas och 

Florian Znaniecki som i sitt verk The polish peasant in Europe and America 1918-1922 

studerade personliga dokument från en mans barndom om upplevelsen av att vara utvandrare 

till Amerika. Det är ett exempel på hur denna metod ger en verklig inblick i en människas liv 

och dess komplexitet (Johansson, 2005, s.215). Genom att uppmärksamma livet genom en 

berättelse kommer det fånga frågor om till exempel hur studiens informanter ger sina liv 

mening i skrivna former. En syn inom livshistorisk metod som även är relevant för denna 

studie är livsberättelser som ett slags synliggörande (Johansson, 2005, s.217-218). Det 

innebär att historier från en underordnad grupp av människor, eller utsatt grupp av människor, 

får uppmärksamhet i syfte att synliggöra en social problematik, vilket studien förhoppningsvis 

kan bidra till. 

 

Genom att analysera egenupplevda berättelser är förhoppningen att i studien finna förståelse 

för kvinnornas egen uppfattning om sitt liv under den tid då de var utsatta för sexuella 

övergrepp. Kombinationen narrativ metod och symbolisk interaktionism teori lämpar sig för 

denna studie då syftet är att studera och analysera delar av livsberättelser. Inom båda dessa 

inriktningar eftersöks berättelser och symboler som säger något om de upplevelser kvinnorna 

erfarit. Dessa beskriver en social verklighet som definierats av författaren själv.  
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7.5 Empiriskt material 
I denna studie kommer självbiografiska texter analyseras. Det specifika materialet har valts 

med anledning av att studien vill fånga kvinnornas egna berättelser. Det är lämpligt att 

använda publicerade böcker eftersom det ur etisk synpunkt är fritt att ta del av dessa samt att 

de är lättillgängliga för gemene man. Det är av stor vikt att det är kvinnorna själva som är 

författare till böckerna då deras unika erfarenheter eftersöks. För att kunna garantera det har 

de utvalda böckerna hittats med hjälp av att de är kategoriserade som självbiografier. Därmed 

har urvalet gjorts utifrån en förbestämd population. Genom vald metod, narrativ metod, är 

böcker lämpligt analysmaterial eftersom de kommer att innehålla personliga berättelser där 

studien vill komma åt personliga erfarenheter. Anledningen till att skrivet material har valts 

och inte till exempel personliga intervjuer är på grund av att det valda ämnet är känsligt vilket 

kan leda till svårigheter att hitta informanter som vill delta.  

 

För att hitta material för studien har en eftersökning via Uppsala universitetsbibliotek och 

Stockholms stadsbibliotek gjorts. Detta med hjälp av följande sökord: självbiografi, sexuellt 

våld, sexuella övergrepp, barn, barndom och kvinnor. Genom att begränsa sökandet på detta 

vis samt genom en snabb genomläsning av funna böcker har ett antal böcker valts som 

lämpligt material för denna studie. Följande böcker kommer vara grund för analysarbetet: 

Silverfisken skriven av Sofia Rapp Johansson, Medan han lever författad av Elaine Eksvärd, 

Påtvingat liv skriven av Taina Adolfsson, Trasig skriven av Shy Keenan, Alexandras rum 

skriven av Anna Mattson samt Puppan: aldrig mer en vanlig flicka författad av Kate Östman. 

Nedan följer en kort presentation av samtliga böcker.  

 

Silverfisken  
Sofia Rapp Johansson föddes i Sverige år 1980. Hon växte upp i en missbrukarmiljö där hon 

utsattes för sexuella övergrepp av sin far ända sedan spädbarnsålder. Boken är uppbyggd i 

monologisk diktform där hon har fångat sina upplevelser av att falla offer för sexuella 

övergrepp, på ett mycket detaljrikt sätt. Sofia utgav Silverfisken år 2008 HOS Albert bonniers 

förlag, vid en ålder av 38 år. Boken innehåller 153 sidor. 
 

Medan han lever 
Boken är utgiven av Elaine Eksvärd, år 2016 från bokförlaget Forum, som under sin barndom 

blev utsatt för sexuella övergrepp av sin far. Boken tar sin startpunkt i Stockholm, under ett 

tidigt 80-tal då Elaines föräldrar separerade och de sexuella övergreppen fick en början. 

Under bokens gång får vi följa Elaines uppväxt och se hur hon mer och mer ifrågasätter 

faderns beteende. Elaine anmälde, i vuxen ålder, fadern för sexuella övergrepp och berättelsen 

växlar hela tiden mellan Elaines barndom och domstolen. Boken innehåller 370 sidor. 

 

Påtvingat liv 
Taina Adolfsson, född 1943, förlorade sin familj i Finland och tvingades som sexåring 

adopteras av en svensk familj. Adoptivfadern kom snabbt att utsätta Taina för sexuella 

övergrepp och adoptivmodern stod tyst brevid utan att försöka stoppa det som skedde. Det 

skulle gå åtta år innan Taina vågade säga i från och först då slutade övergreppen. Boken 

utgavs år 2011 hos Recito förlag och är 205 sidor lång.  

 

Trasig  
Shy Keenan har författat boken Trasig som utkom år 2009. Shy föddes år 1963 i Birkenhead 

nära Liverpool. Shy blev under hela sin barndom våldtagen och sexuellt utnyttjad av sin 

styvfar. Hennes mamma misshandlade henne, och hon blev gång på gång misstrodd av 
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omgivningen. Shy berättar om sina fruktansvärda upplevelser i denna bok. I vuxen ålder 

beslutade sig Shy att ställa de skyldiga inför rätta, styvfadern men också hans medhjälpare 

dömdes till långa fängelsestraff. Boken är utgiven av förlaget Bra böcker och innehåller 396 

sidor. 

 

Alexandras rum 
Anna Mattsson föddes  i Sverige år 1966 och har i vuxen ålder utgivit den självbiografiska 

boken Alexandras rum, år 1994 av Wahlström och Widstrands förlag. I självbiografin 

använder Anna namnet Alexandra som symboliserar henne själv. Till en början bodde 

Alexandra tillsammans med sin mamma, mormor, morfar och gammelmormor och hennes 

första år var ljusa. Men allt förändrades när en ny man kom in i hennes värld, vid den här 

tiden var hon fyra år gammal. För att få behålla sin nya pappa var Alexandra tvungen att lyda 

honom. De sexuella övergreppen upptrappades i takt med att Alexandra blev äldre. I boken 

får man följa hennes otroliga utsatthet. Boken är 314 sidor lång. 

 

Puppan - Aldrig mer en vanlig flicka 
Kate Östman, född 1966, blev under tidig ålder utsatt för sexuella övergrepp av farmorderns 

två bröder. Farmodern visste vad som pågick men valde att se mellan fingrarna vilket kom att 

skapa ett hat hos Kate. Kates barndom kom att präglas av sexuella övergrepp och hennes flykt 

från sina känslor är utmärkande. Boken gavs ut år 2004 av Debutantförlaget och är 240 sidor 

lång. 

 

7.6 Analysmetod  
Analysen av materialet kommer att göras via en form av tematisk innehållsanalys eftersom  

användningen av innehållsanalys syftar till att identifiera, analysera och kategorisera teman i 

en text. Denna analysform lämpar sig då studien hoppas finna gemensamma teman i 

kvinnornas berättelser. Med teman menas inte nödvändigtvis det mest förekommande ämnet i 

texten utan det som är mest intressant i relation till studiens frågeställningar. Det finns inga 

rätt eller fel gällande val av teman dock är det av ytterst stor vikt att teman väljs ut på ett 

konsekvent tillvägagångssätt. Det är upp till forskaren att hitta teman av relevans för analysen 

och genom kategorisering av teman i texten skapas förutsättningar för en detaljrik analys där 

gemensamma komponenter uppstår (Braun och Clarke, 2006). Det är dock viktigt att samband 

mellan teman och kategorier uppstår (Jacobsen, 2007, s.139-140). För att skapa klarhet för 

läsaren är det av stor vikt att varje steg i analysprocessen förklaras noggrant så att läsaren 

förstår tillvägagångssättet (Braun och Clarke, 2006). 

 

Processen för en innehållsanalys ser olika ut beroende av vem som utför den. Vad som kan 

vara behjälpligt är att under hela processen föra anteckningar för hur potentiella kodscheman 

och teman ska se ut. Braun och Clarke (2006) menar dock på att det finns ett antal steg i 

skapandet av en innehållsanalys som kan vara till hjälp. Under det första steget i processen 

gör sig forskaren bekant med textmaterialet då det läses om och om igen i syfte att finna de 

första initiala idéerna och mönstren (Braun och Clarke, 2006). I denna studie kommer det 

första steget vara att böckerna läses igenom i sin helhet samtidigt som anteckningar förs under 

tiden, kopplade till erfarenheter i samband med sexuella övergrepp. Enligt Braun och Clarke 

(2006) kan forskaren sedan gå vidare med att börja koda det som tycks vara intressant. Efter 

detta sätts koderna in i olika teman som är relevanta för studien. I nästa steg skapas 

medvetenhet om huruvida alla teman är relevanta eller ej. Vissa teman försvinner, andra flyter 

ihop med andra teman och några förblir så som de skapades (Braun och Clarke 2006). 

Kodningen kommer i denna studie att ske utifrån de anteckningar som förts under lästiden, en 

avvägning kommer sedan att göras huruvida funna koder är relevanta eller ej för studien. 
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Koderna kommer utmynna i kategorier som sedan kommer bilda teman. Braun och Clarke 

(2006) beskriver vidare att funna teman definieras och namnges i näst sista steget.  Analysen 

är här mycket noggrann i syfte att skapa en så detaljrik analys som möjligt. Slutligen 

produceras den avslutande analysen. Denna konstanta pendling mellan analys av hela texten, 

kodad data som har analyserats och analys som produceras ger till slut upphov till en slutgiltig 

analys som förhoppningsvis sprider ny kunskap kring önskat område (Braun och Clarke, 

2006). Genom studiens funna teman kommer kombinationen narrativ metod och symbolisk 

interaktionism vara behjälpliga verktyg i syfte att föra en analys och slutligen kunna svara på 

studiens frågeställningar.  

 

7.7 Kritisk granskning av metoden 
Den valda metodinriktningen och analysenmetoden innebär att tolkning av materialet kommer 

vara centralt. Vad som är en god och mindre god tolkning är svårt att avgöra. Det finns dock 

ett par kriterier som bör tas hänsyn till, bland annat studiens generaliserbarhet, validitet och 

reliabilitet. Vad gäller narrativ metod har en rad olika kriterier lyfts fram i syfte att värdera 

analysens tillförlitlighet. Johansson (2005) menar på att det är av stor vikt att analysen är 

övertygande, vilket innebär hur väl textuella strategier framkommer samt hur god kvalité 

analysen har. För att göra analysen övertygande kan till exempel citat användas som styrker 

analysen. Ett annat kriterium som nämns är överenstämmelse vilket innebär att forskaren 

måste kunna stå till svars för de tolkningar som framkommer i resultatet. Ett tredje kriterium 

för att få ett tillförlitligt analysresultat är insiktsfullhet och med det menas att författaren ska 

komma med ny information som kan leda till att läsaren ser på sitt liv ur ett annat perspektiv 

(Johansson, 2005, s.314-315). 

 

7.8 Validitet 
För all typ av forskning krävs en kvalitetsprövning av forskningens validitet. Det innebär att 

studien bör samla in och tolka data på ett tillbörligt sätt så att slutsatserna avspeglar det som 

studien var avsedd att studera. Studiens slutsatser, tolkningar och beskrivningar ska således 

vara i linje med den del av verkligheten som studeras (Yin, 2013, s.83). Studiens resultat ska 

alltså väl överensstämma med forskningens frågeställningar och syfte. Inom den narrativa 

metoden, som koncentrerar sig på en personlig berättelse, blir det problematiskt att avgöra om 

historierna är riktiga eller inte. Det finns olika tolkningar beroende på vem som gör den. För 

att pröva studiens validitet kan andra kontrollera resultatet samt även själv göra en kritisk 

genomgång av resultatet. En annan viktig del vad gäller validitet är studiens generaliserbarhet. 

Med det åsyftas hur väl resultatet kan generaliseras för en större population. Det är av stor 

vikt att ha i åtanke vid kvalitativa studier att dessa görs på ett mindre antal individer 

(Jacobsen, 2007, s.13, 46, 116, 162). I denna studie kommer därför generella slutsatser dras 

med stor aktsamhet då studien endast avser sex kvinnors erfarenheter. Dock kan slutsatser 

dras om gemensamma nämnare uppkommer i analysen. 

 

7.9 Reliabilitet 
Val av metod påverkar utfallet vilket gör att det är av stor vikt att studien och dess analys är 

tillförlitlig. Eftersom studien grundar sig på självbiografier kan författarna till böckerna inte 

ha påverkats av val av metod då dessa redan publicerat sitt material innan den aktuella studien 

påbörjades. För att denna studie ska kunna bli reliabel är det viktigt att samtliga författare till 

studien kommer fram till liknande resultat samt om studien hade gjorts igen bör liknande 

resultat framkomma. Slutligen är det grundläggande att forskaren är uppmärksam och 

noggrann i analysarbetet för att få en så tillförlitlig studie som möjligt (Jacobsen, 2007, s.13, 

46) 
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7.10 Etiska överväganden 
Forskare har ett stort ansvar vad gäller den egna forskningen och mot vem eller vilka den 

riktas. Området forskningsetik behandlar relationen mellan forskaren och etik, etiska krav på 

forskaren och på forskningens inriktning (Vetenskapsrådet, 2005). Från den 1 januari 2004 

gäller lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Syftet med lagen 

är att skydda den enskilda människan och att det ska finnas respekt för människovärdet vid 

forskning (SFS nr: 2003:460). 

 

När forskning påbörjas är det särskilt tre frågor som väger tungt: om studien är nödvändig, 

vad studiens avsikt är samt om studien medför några eventuella risker. Därefter finns det ett 

antal andra principer att ta hänsyn till. Dessa är bland annat autonomprincipen som innebär att 

visa respekt för människor, godhetsprincipen som handlar om att forskningen ska göra gott 

samt principen att inte skada vilket innebär att risk för eventuell skada bör minimeras. Andra 

viktiga etiska aspekter att ta hänsyn till är att inte stjäla material från annan forskning, att 

forskningen ska vara sanningsenlig och att öppet redovisa tillvägagångssättet i studien 

(Vetenskapsrådet, 2005). 

 

I denna studie kommer data vara av offentligt tryckt material vilket innebär att böckerna får 

användas av vem som helst. Det innebär att informerat samtycke och anonymitet är begrepp 

som studien inte kommer att behöva ta hänsyn till. Det som dock är av vikt att ha i åtanke är 

studiens nödvändighet och avsikt. Studien är nödvändig då den syftar till att bringa ny 

kunskap rörande erfarenheter av sexuella övergrepp inom familjen i en ung ålder vilket kan 

leda till synliggörande av problematiken om sexuella övergrepp på barn. Studien ska vara 

sanningsenlig, vilket innebär att författarna till denna studie inte kommer förvränga sanningen 

utan kommer redovisa resultatet endast utifrån vad som återges i berättelserna. För att styrka 

detta kommer citat ur böckerna att användas. Studien kommer anamma autonomprincipen 

genom att visa respekt för kvinnornas berättelser och erfarenheter. Ämnet är av känslig 

karaktär och därför har textformulering av studien gjorts med stor omsorg i syfte att inte 

kränka någon. En eventuell risk som föreligger är att författarna till självbiografierna inte 

känner igen sig i studiens tolkningar av sina berättelser. 
 

8. Resultat och analys 
Under forskningsprocessens gång skapades koder och teman som var relevanta i relation till 

frågeställningarna. Teman som fick relevans för våra frågeställningar var följande: Relation 

till omgivningen, normalisering, skam och flykt. Inom temat för relationen till omgivningen 

urskiljs två relevanta underkategorier: relationen till förövaren och signifikanta andra. I 

följande avsnitt redovisas först temans innebörd och därefter följer en presentation av hur 

teman framträtt i de olika böckerna. De två första frågeställningarna: Vilken betydelse har 

förövarens definition av verkligheten, för de utsattas egen tolkning? och Vilken betydelse har 

interaktionen med övriga signifikanta andra, för de utsattas egen tolkning? går att koppla till 

det första temat, relation till omgivningen. Den tredje frågeställningen: Vad bidrar till att 

normalisering av övergreppen bryts?, är relevant för temat som rör normalisering. Vidare får 

temat skam relevans för den fjärde frågeställningen: Hur skapas skamkänslor hos kvinnorna i 

relation till sexuella övergrepp?. Slutligen ryms femte frågeställningen inom temat 

flykt:  Hur visas kvinnornas önskan om en annan verklighet i form av överlevnadsstrategier? 
 

8.1 Temans innebörd 
Relation till omgivningen 
Inom temat relation till omgivningen inbegrips både relation till förövaren och relationen till 

signifikanta andra. I flera av böckerna går det att tydligt urskilja hur relationen till förövaren 
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förändras under en tid, enligt den symboliska interaktionismen sker alltså en omdefiniering av 

verkligheten. Vad som dock är viktigt att ha i åtanke är att alla relationer ter sig olika 

beroende av bok då alla kvinnor är unika individer med unika upplevelser och känslor. Därför 

förändras också offrets relation till förövare och signifikanta andra på olika sätt. Vad som 

dock går att fastställa är den oerhörda makt både förövaren och signifikanta andra besitter 

gällande definieringen av offrets verklighet. 

 

Normalisering 
Med normalisering menas de inslag i vardagen som blir accepterade, förväntade och 

försvarbara. Dessa inslag definieras därför som verkliga, och blir en del av individens 

verklighet enligt den symboliska interaktionismen. Processen där dessa inslag normaliseras 

kallas normaliseringsprocess. I böckerna framkom olika typer av reaktioner på 

normaliseringen av de sexuella övergreppen beroende av hur kritisk offret var gentemot 

förövarens beteende.  
 

Skam 
Skam- och skuldkänslor var mycket framträdande i samtligt analysmaterial men har till sist 

utmynnat till temat skam. Resultatet som kommer följa har stort stöd i den symboliska 

interaktionismen och skapande av jaget. Enligt symbolisk interaktionism kan inte samhället 

och människan separeras från varandra utan de utgör varandras förutsättningar i skapandet av 

självet. Det innebär att när signifikanta andra, eller den generaliserade andre anser att något är 

avvikande, kommer det påverka kvinnornas självbild. Om de ständigt får höra att de gör fel 

och inte duger, kommer skamkänslor och en negativ självbild att utvecklas.   
 

Flykt 
Det slutliga temat som studien kommit fram till är flykt. Detta tema kunde urskiljas i flera 

böcker. Att koderna resulterade i temat flykt beror på att nästan samtliga kvinnor använde sig 

av olika typer av överlevnadsstrategier i syfte att kunna utstå vad de blev utsatta för. Dessa 

strategier utvecklades i en del fall till olika maladaptiva copingsstrategier. 

Överlevnadsstrategier såsom självskadebeteende och suicidala tankar förekom även under 

temat. Den psykiska flykten blir enligt symbolisk interaktionism, ett verktyg som syftar till att 

ge kvinnorna en möjlighet att omskapa sin verklighet, även om det bara är för en kort stund.  
 

8.2 Böckernas koppling till signifikanta teman och frågeställningar 
Silverfisken 
Författaren till Silverfisken, Sofia Rapp Johansson, växer som ovan nämnt upp i en 

missbrukarmiljö där sexuella övergrepp sker från mycket ung ålder. För denna bok var 

särskilt tre teman framträdande: relation till omgivningen, skam och flykt.  
 

Relation till omgivningen 

Sofias hat och avsky gentemot förövaren är genomgående i hennes bok. Dock finns det 

stunder då fadern uppträder på ett önskvärt sätt enligt Sofia, stunder då förövaren är på gott 

humör vilket Sofia vill att han ska vara för jämnan. På det sättet som Sofia definierar 

verkligheten i de stunder då fadern uppträder önskvärt, är den definitionen av verkligheten 

som hon vill ska vara konstant.   
 

Skam 

Sofia beskriver hur övergreppen leder till att hon börjar se ned på sig själv och tillskriver sig 

ord som meningslös och värdelös. Hon skriver bland annat att hon är: “den fula och dumma 

lilla flickan med rodnad och förhårdnader” (Rapp Johansson, 2007, s.40). Här handlar det 
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om en känsla av skam gentemot sig själv på grund av de sexuella övergrepp som hon erfar. 

Det var återkommande att Sofia skrev nedvärderande saker om sig själv vilket leder till en 

nedvärdering av självbilden. Sofia känner ofta en känsla av hopplöshet, att hon inte kan 

kontrollera det som händer, vilket också utmynnar i skam. Sofia uttrycker ilska mot 

styvpappan och hon känner skam över vad han gör mot henne, eftersom det anses vara ett 

avvikande beteende. Sofia önskar att hennes mamma ska komma och hjälpa henne, men 

modern verkar inte se vad som pågår. Därför riktas skamkänslor gentemot modern då denne 

inte är kapabel till att se till sin dotters behov av skydd. Den nedvärdering av självet som sker 

hos Sofia leder till att hon skapar självförakt vilket styrks i följande citat: “satt fastklämd 

mellan mardröm och verklighet, med grymhet och självförakt.” (Rapp Johansson, 2007, 

s.130). Citatet styrker att den mardröm hon lever i leder till att hon börjar hata sig själv.  
 

Flykt 

För att Sofia ska kunna överleva sin situation använder hon sig av vissa överlevnadsstrategier. 

Sofia identifierar sig ofta med en silverfisk vilket är något som finns i hennes fantasivärld, en 

annan definition av verkligheten, för att komma bort från de övergrepp hon erfar. Silverfisken 

fungerar på så sätt som en slags vän som Sofia vänder sig till under de tillfällen övergreppen 

sker, “silverfisken flätar mitt toviga hår, hon ser till att jag får plåster på mina sår.” (Rapp 

Johansson, 2007, s.49). Silverfisken är ständigt närvarande och återkommande i boken. Vid 

ett tillfälle berättar hon att det är silverfisken som håller henne levande, genom att bekräfta att 

hon finns till. För att skydda sig själv, troligen i syfte att övergreppen inte ska förvärras, väljer 

Sofia tystnaden som överlevnadsstrategi, “Aldrig sa jag något, aldrig gjorde jag motstånd” 

(Rapp Johansson, 2007, s.61).  
 
Inom temat flykt ryms även självskadebeteende och självmordstankar, något som återfinns i 

Sofias lyriska monolog. Sofia utvecklar ett självskadebeteende genom att skära sig själv med 

rakblad, samt att ta de tillfällen hon får till att dricka berusningsmedel. För henne blir det ett 

sätt att fly smärtan och verkligheten samt att dämpa sin ångest. Genom de två citat som följer 

kan detta styrkas: “får ångest och spyr, jag flyr, jag hittar mitt trygga rakblad.” och “jag 

dricker för att slippa liksom vara närvarande…” (Rapp Johansson, 2007, s.33, s.32). Sofia 

mår så pass dåligt att hon även önskar komma bort från livet. Hon ber om döden och ett annat 

liv, en annan verklighet.  
 

Medan han lever  
Elaine Eksvärd blev utsatt för sexuella övergrepp vid mycket tidig ålder vilket gjorde att hon 

inte ifrågasatte faderns beteende i större utsträckning under tidig barndom. Faderns sexuella 

övergrepp hade på så sätt blivit ett accepterat och väntat inslag i vardagen. Därför är det mest 

utmärkande temat för denna bok normalisering, men även relation till omgivningen och skam 

framträdde.  
 

Relation till omgivningen 

I boken är det tydligt att relationen till förövaren får en annan prägel i takt med ökad ålder 

vilket också bidrar till att en omdefiniering av verkligheten tar plats. Elaine såg sin fader och 

förövare i tidig ålder som: “Världens bästa pappa” (Eksvärd, 2016, s.19) men i och med ökad 

ålder och omdefiniering av verkligheten blev han: “Min äckliga jävla pappa” (Eksvärd, 2016, 

s.141). Till följd av omdefiniering av verkligheten följer nya perspektiv och beteenden vilket 

ovanstående citat har visat. Faderns funktion som omsorgsgivare är tydlig i början av boken 

men övergår, i takt med ökad ålder, till att vara en person som förgriper sig på Elaine, någon 

som äcklar henne. Således har hennes perspektiv på faderns beteende ändrats, omdefiniering 

av verkligheten har därför skett. 
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Interaktionen med omgivningen bidrar till att mening och lärdom skapas. Vidare påverkar 

andra individers handlingar definieringen av verkligheten. På så sätt har individer i 

omgivningen möjlighet att påverka överlevarens perspektiv och beteende. Elaine skriver 

vidare: “Ju mer jag såg honom med andra människor, desto konstigare förstod jag att han 

var” (Eksvärd, 2016, s.102). Detta visar på att social interaktion med andra individer har gett 

henne nya perspektiv som gett upphov till omdefiniering av verkligheten. Ett perspektiv som 

definierar faderns beteende som avvikande.  
 

Normalisering 

Redan under tidig ålder fick Elaine bland annat ta del av faderns porrfilmer och närvara vid de 

tillfällen då fadern besökte prostituerade. Ett beteende som Elaine inte riktigt ifrågsätter till 

följd av hennes ringa ålder och normalisering av faderns beteende. “En ponnyfilm till mig och 

en porrfilm till pappa. Inga konstigheter” (Eksvärd, 2016, s.37), indikerar på en 

normalisering som visar att pappans kontroversiella val att låta dottern ta del av porren blir 

dotterns verklighet. Normaliseringen innebär på så sätt att porren blir ett normalt, accepterat 

och försvarbart inslag i vardagen, och genom normaliseringen skapas verkligheten. Som 

tidigare nämnt blir Elaine mer skeptisk till faderns beteende ju äldre hon blir.  
 

Skam 

Elaine upplever skam i olika kontexter. Skammen är väldigt tydlig i de fall då fadern, 

felaktigt, menar på att Elaine uppträtt på ett avvikande sätt. Elaine blir i dessa fall mycket 

förvirrad och vet därför inte hur verkligheten ska definieras, hur ett normalt beteende ser ut. 

Vidare kan känslor av skam urskiljas vid de tillfällen där Elaine påvisar ett sexuellt beteende 

men själv anser det vara avvikande, “Jag har tagit på mina gosedjur. Det är fel.” (Eksvärd, 

2016, s.64). Skammen tar sig i uttryck när vederbörande definierar beteendet, verkligheten, 

som avvikande.  
 

Påtvingat liv  
Taina Adolfsson blir i tidig ålder adopterad från Finland och kommer till ett adoptivhem i 

Sverige. Taina beskriver erfarenheter av sexuella övergrepp från adoptivfadern under flera år 

innan hon till slut tog mod till sig och hotade om polisanmälan. Samtliga teman kunde hittas, 

mest framträdande var relation till omgivningen och normalisering.  
 

Relation till omgivningen 

Taina har en ständig önskan om att bryta tystnaden, för att kunna omdefiniera sin verklighet, 

men får ständigt uppleva hot från adoptivfaderns sida. “Jag hade ofta tänkt berätta vad som 

hände i mitt adoptivhem men jag vågade inte för min adoptivfar hade sagt att något hemskt 

skulle hända ifall jag gjorde det” (Adolfsson, 2011, s.30) och “Du säger inget till mamma för 

då kommer något hemskt att hända. Det vet du” (Adolfsson, 2011, s.42). Dessa citat visar 

tydligt hur förövaren hotar om en annan situation, verklighet, om barnet bryter tystnaden. 

Offret ställs i denna situation inför ett dilemma om huruvida det är önskvärt att bryta 

tystnaden eller ej. Eftersom offret inte vet hur verkligheten kommer definieras efter att hon 

brutit tystnaden väljer hon att förbli tyst, för att säkerställa att inget hemskt kommer definiera 

hennes verklighet. Den verklighet som definieras i situationer som ovanstående citat tyder på 

maktobalans. Offret definierar sig själv och sin verklighet som någon i underläge medan 

förövarens verklighet visar att denne innehar makt. I och med en ständig omdefiniering av 

verkligheten skapas nya perspektiv och därmed möjlighet till förändrad maktbalans. “Rör du 

mig en gång till, gubbjävel, så anmäler jag dig!” (Adolfsson, 2011, s.48) visar på att en 
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omdefiniering av verkligheten ger upphov till en ny maktbalans där offret tar mer plats och 

visar sig inte maktlös som tidigare.   
 

Normalisering 

Till skillnad från Elaine, ifrågasätter Taina de sexuella övergreppen hon får erfara i större 

utsträckning. Hon visar på skepticism och med hjälp av interaktion med andra individer 

ifrågasätter hon sin verklighet, “Göran låg i samma rum som sina föräldrar och jag undrade 

ibland om någon av hans föräldrar petade på honom mellan benen” (Adolfsson, 2011, s.25). 

Trots denna skepticism uppstår ändå förvirring då män, enligt Tainas verklighet, agerar på ett 

avvikande sätt. Vid ett tillfälle förväntar sig Taina att en man ska förgripa sig sexuellt på 

henne, för att det är så män beter sig enligt hennes verklighet, men till hennes förvåning gör 

han inte det. Förvirring uppstår alltså till följd av att den andre individens agerande inte 

stämmer överens med offrets definition av verkligheten, vad som enligt offret anses vara 

normalt.  
 

Skam 

För Taina var skammen framträdande främst i förhållande till sig själv. Hon skäms över sig 

själv och har ett stort självförakt. De erfarenheter hon har upplevt har bidragit till hur hon 

definierar sig själv, vem hon är enligt hennes verklighet. Det som tydligt går att urskilja med 

hjälp av följande citat är att skam och självförakt tar över Tainas självbild: “Jag började 

skämmas för mig själv och självföraktet bredde ut sig som en tjock smörja över hela mig” 

(Adolfsson, 2011, s.21). Hopplöshet kopplat till skam kan också urskiljas då hon menar att 

hon inte har någon kontroll för vad någon annan gör gentemot henne utan bara får stå och ta 

emot förnedringen hon blir utsatt för. Detta sker bland annat när hon tvingas stå barbröstad 

framför förövaren.  
 

Flykt 

Att fly från den egna kroppen är en typ av överlevnadsstrategi som återfinns i Tainas bok. När 

hon blir utsatt för övergreppen berättar hon om hur hon stänger av sina känslor och försvinner 

in i en dimma. Detta sker som ett slags försvar mot smärtan och gör att hon har möjlighet att 

utstå sin situation. Genom att agera på detta sätt skapas därför en möjlighet att definiera 

verkligheten på ett annat sätt. Taina väljer även att försvara sig själv genom att spela glad och 

inte visa sig sårbar, ”Min överlevnadsstrategi var att spela glad.” (Adolfsson, 2011, s.35). 

Detta blir också ett sätt för offret att omdefiniera sin verklighet.  
 

Trasig  
Shy Keenan blir från mycket tidig ålder utsatt för sexuella övergrepp av sin styvpappa, men 

även av styvpappans kompisar. Shys reaktion på det som händer henne är bland annat att hon 

gång på gång försöker berätta för omgivningen om vad som sker. Men allteftersom hon blir 

avvisad, utvecklar hon ett undvikande beteende i form av att hon slutar att prata. Samtliga 

teman kunde urskiljas i Shys roman, men särskilt framträdande var skam och utvecklandet av 

en negativ självbild.  
 

Relation till omgivningen 

Shy försöker flera gånger att bryta tystnaden men får inte önskad respons, “Jag trodde att allt 

skulle bli annorlunda och att mamma skulle få honom att sluta.” (Keenan, 2009, s.82). Shy 

skriver vidare hur hon känner sig misstrodd när hon bryter tystnaden vilket leder till att 

hoppet om att övergreppen ska sluta till följd av moderns vetskap försvinner. Detta visar på 

att modern besitter en makt att hjälpa dottern att omdefiniera hennes verklighet. Till följd av 
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moderns respons förblir dotterns verklighet oförändrad vilket också leder till att dotterns hopp 

om en förändrad verklighet minskar.  
 

Normalisering  

Förvirring uppstår hos Shy när en konflikt mellan definitionen av verkligheten och ett, enligt 

henne, avvikande beteende strider mot varandra. Denna förvirring, och tecken på att ett 

avvikande beteende har blivit normaliserat, var framträdande i denna bok, “Varför finns inte 

det hemska? Varför vill morbror Ken inte att jag ska skaka honom?” (Keenan, 2009, s.107). 

Det finns fler tillfällen i boken då Shy frågar sig varför inte det hemska sker mot henne när 

hon befinner sig i situationer med andra individer än förövaren. Förvirring sker alltså till följd 

av att handlingar som förekommer strider mot Shys verklighet. I interaktion med andra bidrar 

därför till att normalisering av sexuella övergrepp bryts. 
 

Skam 

“De svär att det är mitt fel och att det är jag som får dem att göra så här mot mig. Är det 

så?” (Keenan, 2009, s.53) och “Ett tag stärkte det min övertygelse om att det måste vara jag 

som var orsaken.” (Keenan, 2009, s.234) är citat som visar på hur Shy tillskriver sig själv 

skuld för övergreppen på grund av hur omgivningen definierar henne som skyldig. Det i sin 

tur bidrar till känsla av skam. Känslan av att göra fel, eller att omgivningen uttryckligen säger 

att hon gör fel, bidrar till känslan av att känna sig ansvarig för att övergreppen sker. På grund 

av att omgivningen tillskriver Shy nedvärderande ord definierar hon sig själv utefter dessa 

ord. En internalisering som sker kan urskiljas i denna roman, tillfällen då förövarens tankar 

om Shy blir en del av hennes person, en del av hennes definition av hennes verklighet. Detta 

sker på grund av den, enligt Shy, auktoritära styvpappans sätt att gång på gång nedvärdera 

henne. Shy berättar att eftersom förövarna tycker att hon är så elak, så anser hon att hon helt 

enkelt måste vara det. I och med den ständiga nedvärderingen börjar Shy definiera sig som 

elak och stygg vilket tillslut får henne att känna sig som att det är hon själv som skapar nya 

förövare, “Jag hade alltid känt att jag var stygg, snuskig, elak, men det hemska var en del av 

mitt vardagliga liv i så stor utsträckning att jag började känna mig som att det var jag som 

skapade perversa typer.” (Keenan, 2009, s.244).  
 

Flykt:  

Shy utvecklar ett undvikande beteende genom att välja att sluta prata och dra sig undan 

människor, hon kallar det för hennes försvarsmekanism, “Tystnaden hade blivit en 

försvarsmekanism.” (Keenan, 2009, s.114). Hon väljer att vara tyst i och med att hon blir van 

vid att bli avvisad av andra vuxna samt att hon ständigt blir nedtryckt. Även utåtagerande 

beteende är en copingstrategi som utvecklas från de sexuella övergreppen som hon blir utsatt 

för. Shy beskriver hur hon går till fysisk attack mot förövaren, men även andra, som ett 

resultat av all den ilska som hon byggt upp till följd av sin eländiga tillvaro, “Innan jag visste 

ordet av hade jag slagit till Stanley med ena handen, gett honom en örfil med den andra och 

hoppat ut ur förarhytten som en skrämd kanin.” (Keenan, 2006, s.146).  
 

När Shy blev äldre väljer hon att flytta långt hemifrån och starta ett destruktivt liv. Hon börjar 

sälja sin kropp och andra utnyttjar henne sexuellt. Detta får anses vara ett självskadebeteende 

som utvecklas. Shys tillvaro får henne senare att inte vilja finnas kvar i livet. Vid slutet av 

romanen finns ett tillfälle då hon är sekunder från att hoppa från ett tak, men blir i sista stund 

avbruten. Hon känner att hon inte längre kan utstå minnen och skulden för det som har hänt 

och vill fly från verkligheten genom att avsluta sitt liv. Hon känner även en önskan om att 

försvinna för att minska risken att inte göra någon annan illa.  
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Alexandras rum 
I Alexandras rum följer läsaren Alexandra, som till en början har en ljus barndom, men som 

snabbt övergår till något mycket mörkare när en ny pappa kommer in i bilden och förgriper 

sig sexuellt på Alexandra. Det temat som var särskilt framträdande var skam, men relation till 

omgivningen och flykt var teman som också framkom.  
 

Relation till omgivningen 

Relationen till förövaren i Annas bok kan te sig annorlunda än de andra böckernas 

beskrivning av relationen till förövaren. Alexandras biologiska far var aldrig närvarande 

under hennes uppväxt men vid fyra års ålder fick hon en styvfar. Hon visar oerhörd 

tacksamhet gentemot styvfadern då han blir den fadern hon aldrig hade. Styvfadern upplevs 

som mycket auktoritär och han missbrukar sin makt genom att utöva sexuellt våld samt kräva 

lydnad vilket slutligen leder till Alexandras internalisering. Utifrån detta definierar Alexandra 

sin verklighet genom interaktion med styvfadern och därmed påverkas hennes tankemönster 

av styvfaderns åsikter och värderingar.  
 
Skam 

“Varför gör han mig ont? Varför vill han mig ont? Den värsta smärtan - det är att jag skäms 

så fruktansvärt.” (Mattsson, 1994, s.117). I Annas berättelse är skammen mycket 

framträdande. Till en början vet Alexandra egentligen inte varför hon skäms, men förövaren 

gör det tydligt att hon borde göra det. Redan vid en mycket ung ålder framkommer 

skamkänslor, ofta kopplat till nyfikenhet. Vid ett tillfälle råkar Alexandra vidröra styvpappans 

könsorgan, varpå hon känner en enorm skam. Skammen framkommer till följd av att det inte 

anses vara ett accepterat beteende, enligt Alexandras definition av verkligheten. 
 

“Det är barnets fel att det händer. Detta är mitt fel. Han tar i mig nu, som om jag var en 

leksak” (Mattson, 1994, s.84) och “Det är alltså mitt fel alltsammans. Det är jag som inte är 

tillräckligt bra, inte tillräckligt lydig” (Mattson, 1994, s.147) är två exempel på citat som 

vidare visar på en internalisering. I dessa fall anammar offret förövarens åsikter och på så sätt 

dennes definition av verkligheten. Att känna sig skyldig för övergreppen förekommer 

frekvent i Annas roman. Hon skriver bland annat att styvpappan blir arg på Alexandra, som 

om det är hon som tvingar honom samt att det är hon som lockar fram hans lustkänslor. Skuld 

och skam blir på så sätt en stor del i Alexandras utvecklande av sin självbild. Skamkänslor 

kopplade till att känna sig smutsig förekommer även då hon vid ett tillfälle känner att hon är 

tvungen att skrubba sig ren från det hemska som händer henne. Den mest genomgående 

känslan i boken är skammen,“Jag vill helst dö av skam.” (Mattson, 1994, s.205).  
 

Flykt 

Även hos Alexandra kunde flykt från egna kroppen urskiljas som en form av 

överlevnadsstrategi. “Min kropp är avstängd. borta från sin egen vilja. Jag tillhör inte mig.” 

(Mattsson, 1994, s.111), att stänga av sin kropp och sina känslor på detta sätt får anses vara en 

typ av strategi för överlevnad för Alexandras del. Denna typ av strategi var återkommande vid 

de tillfällen som hon utsätts för sexuella övergrepp.  
 

När Alexandra blev äldre, likt Shy, flyttar hon långt hemifrån och börjar sälja sin kropp. Det 

får anses vara ett utvecklande av ett självskadebeteende, då hennes tankar om sig själv är att 

hon inte är värd mer än så. 
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Puppan - Aldrig mer en vanlig flicka 
Kate Östman får erfara sexuella övergrepp från sina farbröders sida. De sexuella övergreppen 

sker när Kate och hennes syskon besöker farmodern. Farmodern är medveten om vad som 

pågår men väljer att ignorera det faktum att hennes barnbarn blir utsatta för sexuella 

övergrepp. Kate berättar om övergreppen för sin moder men det får inte önskvärt resultat. 

Kate kommer till en vändpunkt där hon vägrar se sig själv som ett offer och undviker 

farbröderna i största möjliga mån. Det mest förekommande temat var relation till 

omgivningen.  
 

Relation till omgivningen 

Kate får också erfara hot från förövarens sida, “-Kate, inte ett ljud, din mamma kommer att dö 

och Jonatan också om du säger något” (Östman, 2004, s.67). Skulle Kate bryta tystnaden 

hotar alltså förövaren om en annan verklighet, Kate skulle på så sätt behöva definiera sin 

verklighet utan närvaro av sin moder och bror Jonatan.  
 

Vid ett tillfälle bröt Kate tystnaden och berättar om övergreppen för sin moder. Moderns 

reaktion var positiv i den bemärkelse att kärlek och närhet visas gentemot Kate, “Men jag vet 

att hon älskar mig, det kände jag för hon kramade mig så hårt” (Östman, 2004, s.97). Dock 

gör modern inget försök till att få övergreppen att sluta. Vidare finns andra exempel på hur 

överlevaren vet med sig att omgivningen är medvetna om övergreppen men inte gör något åt 

det, “Farmor som blundar för allt det hemska som händer i hennes hus. Hon som med 

skygglappar snabbt går förbi när Sixtens kladdiga fingrar strukit över bröst och stjärt” 

(Östman, 2004, s.62). Omgivningen besitter en makt att hjälpa offret att omdefiniera hennes 

verklighet men i ovanstående fall har samtliga valt att titta mellan fingrarna. På så sätt förblir 

Kates verklighet oförändrad.  
 

Skam 

Även Kate frågar sig själv i sin bok om “det kanske ändå är mitt fel att Kent och Sixten gjort 

som de gjort?” (Östman, 2004, s.125). Detta visar på en internalisering, där Kate anammar 

förövarens åsikter och värderingar och därmed tror att det är hennes fel att hennes farbröder 

förgriper sig på henne. På så sätt definieras hennes verklighet utifrån hennes farbröders åsikter 

och värderingar.  
 

Kate beskriver hur hon ifrågasätter sitt eget värde. Hon beskriver sig själv som en patetisk 

liten horunge och en liten gris som inte förtjänar något förutom hån och förakt. Detta visar 

tydligt på hur Kate nedvärderar självet. Hon berättar vidare hur hon aldrig skulle kunna känna 

sig vacker eller trygg och att vem som helst har rätt att utnyttja henne. Detta tyder också på 

nedvärdering av självet. Bilden av självet skapats därmed genom ett samspel mellan 

självuppfattningen och hur andra tolkar Kates själv.  
 

Flykt 

Kate talar ofta om flykt, dels en psykiskt men likväl fysisk flykt. En ständig önskan om en 

annan definition av verkligheten är därför närvarande. Hon utvecklar ett självskadebeteende i 

syfte att tvinga bort ångest och kontrollera sig själv, på så sätt kan hon kontrollera sin egen 

definition av just den situationen. Kate talar också om hur hon avundas en man som tagit livet 

av sig, något som hon alltid har önskat sig. Detta tyder på att fysisk flykt, genom självmord, 

är ett alternativ av hur verkligheten ska definieras, hur verkligheten ska få sig ett slut.  
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9. Diskussion 
I detta diskussionsavsnitt kommer följande delar redovisas: summering av resultatet, 

diskussion av relation mellan analysen och tidigare forskning, diskussion av relationen mellan 

analysen och teori, diskussion av relationen mellan analysen och studiens metod samt 

studiens slutsatser.  
 

9.1 Summering av resultatet 
Syftet med studien var att, genom ett narrativt förhållningssätt, studera hur förståelse kan 

skapas för hur kvinnorna definierar sin verklighet utifrån de sexuella övergrepp som de erfarit 

under barndomen. Analysen av materialet skedde via en tematisk innehållsanalys där fyra 

teman blev speciellt framträdande. Dessa var följande: relation till omgivningen, 

normalisering, skam och flykt. Utifrån dessa teman har en analys förts i syfta att skapa 

förståelse för hur kvinnorna definierar sin verklighet utifrån den symboliska interaktionismen. 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet kopplat till studiens frågeställningar. 
 

Vilken betydelse har offrets interaktion med förövaren, för de utsattas egen tolkning? och 

Vilken betydelse har interaktionen med omgivningen, för de utsattas egen tolkning? 

Få gemensamma mönster framkom inom temat relation till omgivningen. Detta till följd av att 

alla individer är unika och därför är även deras erfarenheter och känslor unika. Dock kan det 

antas att samtliga kvinnor önskade en annan verklighet. Gemensamt för två av böckerna var 

att hot från förövarens sida om en hemskare verklighet ständigt var närvarande ifall offret bröt 

tystnaden. En annan kvinna upplevde ständigt hat och avsky gentemot sin förövare men 

önskade samtidigt att han skulle förbli så som han var när han var på gott humör. På liknande 

sätt kände en annan kvinna ett växande hat gentemot sin förövare, men detta var i takt med 

ökad ålder. På så sätt bidrar förövarens agerande till offrets definition av verkligheten. En 

kvinna valde att bryta tystnaden och berätta för sin mor om övergreppen, men fick inte önskad 

respons. Slutligen upplevde en kvinna sin far som väldigt auktoritär och skuldbeläggande, 

vilket ledde till kvinnans internalisering. Sammantaget kan det konstateras att förövaren och 

signifikanta andra besitter en oerhörd makt vad gäller offrets definiering av verkligheten. 

Förövaren och signifikanta andra kan få övergrepp att sluta men kan även låta dem fortgå om 

de inte ändrar deras egen verklighet. 
 

Vad bidrar till att normalisering av övergreppen bryts? 

I tre av böckerna var temat normalisering mycket framträdande. I en bok var faderns beteende 

knappt ifrågasatt, detta till följd av att faderns beteende var normaliserat från en tidig ålder. 

Till skillnad från denna bok påvisades större skepticism gentemot förövarens beteende i andra 

böcker. Trots skepticism upplevde dessa kvinnor förvirring i de fall då andra män agerade på 

annat sätt än förövarens vis. Andra mäns agerande stred i dessa fall emot vad kvinnorna 

ansågs vara normalt. Generellt sätt bröts normaliseringen av de sexuella övergreppen när 

kvinnorna fick ta del av och såg att andras verklighet strida mot deras. Interaktionen med 

omgivningen bidrog på så sätt att normaliseringen av sexuella övergrepp bröts. 
 

Hur skapas skamkänslor hos kvinnorna i relation till sexuella övergrepp? 

Vad gäller temat skam kunde det urskiljas i samtligt analysmaterial. Skam kopplat till den 

egna kroppen och individen var särskilt framträdande i fyra av böckerna. Med det innebär en 

ständig nedvärdering av självet genom att till exempel tillskriva sig begrepp såsom smutsig, 

äcklig och elak. Detta kunde göras genom internalisering som sker utifrån förövarens 

värderingar eller bara den egna bilden av att påstå sig själv vara avvikande. Hos två av 

kvinnorna kunde skam kopplas samman med känslan av skuld för att övergreppen sker, vilket 
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också skedde genom internalisering. Hos två av kvinnorna framkom skam kopplat till 

hopplöshet vilket innebär att de kände sig maktlösa inför sin situation. Till sist kunde skam 

över att modern inte gjorde något åt övergreppen uppvisas hos en av kvinnorna. Sammantaget 

var temat skam i olika former ett återkommande inslag i kvinnornas självbiografier och en 

negativ utveckling av självbilden utvecklades hos samtliga. Sammantaget var det som främst 

skapade dessa skamkänslor den internalisering som skedde. Vidare skapades dessa 

skamkänslor i takt med kvinnornas utvecklande av en negativ självbild.   
 

Hur visas kvinnornas önskan om en annan verklighet i form av överlevnadsstrategier? 

Det slutliga temat flykt innehåller bland annat underkategorier såsom självskadebeteende och 

överlevnadsstrategier. De strategier som kvinnorna främst använde sig av i önskan om en 

annan verklighet var flykt från den egna kroppen och genom självskadebeteende. För hälften 

av kvinnorna var självmordstankar en önskan om en annan verklighet. Tystnad, utåtagerande 

beteende och att spela glad var tre andra strategier som påträffades. Att försvinna bort i en 

fantasivärld var också något som fungerade som en flykt från verkligheten för en av 

kvinnorna. Sammanfattningsvis visades dessa överlevnadsstrategier på olika sätt hos 

kvinnorna som svar på de sexuella övergreppen.  
 

9.2 Diskussion av relationen mellan analys och tidigare forskning 
Jülich (2005) forskning beskriver hur barn som blir utsatta för sexuella övergrepp ofta 

tenderar att inte berätta om övergreppen på grund av rädsla för oförutsägbara konsekvenser. 

Hon skriver vidare hur hot från förövarens sida är vanligt förekommande i syfte att tysta 

barnet. Samma typ av beteende går att återfinna i vissa av böckerna. Förövaren har i böckerna 

hotat om en hemskare verklighet ifall tystnaden bryts vilket har lett till att kvinnorna förblivit 

tysta då vetskapen om ytterligare konsekvenser varit skrämmande (Jülich, 2005). I de fall 

offret bestämmer sig för att bryta tystnaden är det enligt Jonzons (2006) forskning vanligt 

förekommande att en negativ reaktion ges som respons på avslöjandet. Detta går att återfinna 

i samtliga självbiografier där tystnaden bryts då offret ofta misstros (Jonzon, 2006). På så sätt 

definierar omgivningen offrets situation och verklighet som felaktig. Jülich (2005) menar 

även på att barn som känner skam som grundat sig i sexuella övergrepp ofta är internaliserade 

(Jülich, 2005). Även detta styrks i denna studie då det var vanligt förekommande att 

kvinnorna anammade förövarens åsikter och värderingar och därför skuldbelade sig själv.  
 

Tidigare forskning om kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp under barndomen 

visar ofta på en koppling till skam, ett resultat som även framkom i denna studie. Det mest 

framträdande temat i denna studie var skam då detta var en känsla samtliga kvinnor fick erfara 

i mycket stor utsträckning. I enlighet med tidigare forskning så är skamkänslor särskilt 

förekommande när förövaren är någon i familjekonstellationen (Filipas och Ullman, 2006; 

Ullman, 2007). Likt Carlssons (2008) studie på åtta kvinnors berättelser kan ordet 

nedvärdering kopplas till skam i aktuell studie. Då kvinnornas självbiografier visade på att de 

ständigt blev nedtryckta, eller tryckte ned sig själva skapade de en bild av sig själva som var 

mycket negativ. I flera av fallen gjordes kvinnorna ansvariga för övergreppen, vilket bidrog 

till självanklagelse och skam. Som ovan nämnt sker ofta en internalisering av förövarens 

värderingar, vilket även var ett resultat i Carlssons (2008) forskning. Även Petterssons (2013) 

studie menar på att skam ofta är kopplat till att offren känner sig ansvariga för övergreppen, 

vilket kvinnorna i denna studie till stor del hade gemensamt. De frågade ofta sig själva om det 

inte var deras eget fel och att de var dem som orsakade övergreppen. Sexuella övergrepp kan 

ge upphov till att de utsatta utvecklar känslan av att hela kroppen är smutsig och äcklig, samt 

att kontrollen över den egna kroppen förloras. Ett resultat som även var framträdande i denna 

studie. Två av kvinnorna kände att deras kroppar förlorades under övergreppen vilket skapade 
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en maktlöshet. Vidare beskriver Pettersson (2013) hur skam riktas gentemot mödrar då dessa 

varit inkapabla till att se till barnets behov av skydd (Pettersson, 2013). Detta framkom i 

flertalet av böckerna då kvinnorna kände skam över att omgivningen inte reagerade på vad 

som försiggick. 
 

I en annan studie av Rahm, Renck och Ringsberg (2006) påvisas att skam när det gäller 

sexuella övergrepp innefattar känslor av att känna sig sviken, annorlunda och ensam. Men 

också känslor såsom ovärdighet och värdelöshet (Rahm, Renck och Ringsberg, 2006). För 

kvinnorna i denna studie var särskilt känslan av känna sig sviken, ovärdig och värdelös tydlig. 

Sviken på grund av den misstrohet som två av kvinnorna fick möta när de ville berätta vad 

som pågick, ovärdighet på grund av den nedvärdering som skedde samt värdelöshet som 

också kan kopplas till den nedvärdering som skedde både från omgivning och den egna 

individen.  
 

Rahm och Renck (2005) beskriver i sin forskning hur familjemedlemmar har en stor inverkan 

på ett barns socialisationsprocess. Socialisationsprocessen i sin tur bidrar till utvecklingen av 

känsla av sammanhang. Forskningen påvisade att de som blivit utsatta för sexuella övergrepp 

i barndomen hade låg känsla av sammanhang (Rahm och Renck, 2005). Vissa av kvinnorna i 

denna studie hade svårt att skilja på vad som ansågs vara normalt eller avvikande, vilket kan 

tyda på att dessa har en låg känsla av sammanhang. Vidare visade det på att de som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp hade en tendens att i större utsträckning drabbas av fysiska och 

psykiska symptom än de som inte fallit offer för sexuella övergrepp (Rahm och Renck, 2005). 

Ron Roberts et al (2004) menar också på att det finns en ökad risk för psykiska sjukdomar till 

följd av sexuella övergrepp. Bland annat ökar risken för ångest, låg självkänsla, missbruk och 

ätstörningar (Ron Roberts et al, 2004). Samtliga konsekvenser återfinns i självbiografierna.  
 

Gällande studie uppvisade resultat som pekar på att kvinnorna kunde utveckla olika 

maladaptiva copingstrategier som konsekvens av de sexuella övergreppen. I denna studie har 

dessa blivit underkategorier under temat flykt. Ullman och Filipas (2006) nämner i sin 

forskning olika maladaptiva copingstrategier som resultat av sexuella övergrepp i barndomen, 

däribland undvikande beteende som en strategi. En strategi som återfanns hos en av kvinnorna 

som valde tystnaden. Ullman och Filipas (2006) nämner även användning av berusningsmedel 

och utåtagerande beteende som två andra (Ullman och Filipas, 2006). Två av kvinnorna 

utvecklade dessa som svar på övergreppen, i studiens resultat. Vidare kan självmordstankar 

och självskadebeteende drabba en person som blir utsatt för sexuella övergrepp (Jackson, 

Newall och Backett Milburn, 2013). Under temat flykt var även dessa underkategorier i 

enlighet med tidigare forskning.  

 

Det går att konstatera att den forskning som finns gällande aktuellt område ofta lägger fokus 

vid psykiska och fysiska följder. Vidare finns det mycket forskning på hur skam utvecklas i 

relation till sexuella övergrepp. Detta fokus är självklart legitimt men även andra aspekter bör 

belysas. Vid genomgång av tidigare forskning har bara ett fåtal studier påträffats vad gäller 

kvinnors egna berättelser av sexuella övergrepp, särskilt vad gäller barns 

normaliseringsprocess samt upplevda känslor utöver skam. Vidare kan det konstateras att 

studiens resultat har bekräftat tidigare forskning då resultaten är påfallande lika.  
 

9.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 
Den symboliska interaktionismen lämpade sig som teori då en förståelse för kvinnornas 

erfarenheter vad gäller sexuella övergrepp i barndomen eftersöktes. Den symboliska 

interaktionismen har gett en förståelse för hur samhället och den enskilda individen samspelar 
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i skapandet av den enskildes verklighet. Genom analys har större förståelse skapats kring 

kvinnorna och deras beteende.  
 

Enligt symbolisk interaktionism är det individen själv i interaktion med omgivningen som 

skapar sin egen verklighet utifrån olika perspektiv. Det som individen definierar som 

verklighet kommer därför också bli verklig i efterföljande handlingar. I och med olika 

perspektiv och synsätt på verkligheten kan verkligheten förändras. Således är verkligheten 

föränderlig, inte statisk. Ständiga omdefinieringar av verkligheten leder därför till förändrat 

perspektiv på verkligheten men också ändrade beteenden (Trost och Levin, 2010, s.14-15). 

Genom detta teorival har därför förståelse för kvinnornas verklighet skapats. Förståelsen för 

ändrade beteenden och perspektiv har också utvecklats. I resultatet framgick det tydligt att 

beroende av ålder och perspektiv skedde en omdefiniering av verkligheten. Exempelvis 

påvisade ett antal av självbiografierna på hur ökad ålder och medvetenhet bidrog till andra 

perspektiv. Ju äldre dessa individer blev desto mer förstod de att de sexuella övergreppen som 

erfarits inte var acceptabla i någon mening. Samtliga kvinnors relation till förövaren var 

mycket komplex då dessa har omdefinierat förövarens funktion. Till en början definierades 

förövaren som en omsorgsgivare men kom senare att definieras som en förövare. Relation har 

således fått en annan prägel.  
 

Interaktionen är en central del i den symboliska interaktionismen vilket har varit tydligt i 

samtliga självbiografier. Genom den sociala interaktionen har kvinnorna skapat en verklighet 

kring uppfattningen av dem själva samt omgivningen. I självbiografierna kunde det i vissa fall 

påvisas hur interaktionen med omgivningen gav insikt om hur förövarens beteende inte var 

accepterat eller norm. Således har den symboliska interaktionismen underlättat förståelsen för 

upplevda känslor och normaliseringsprocessen blir en tillämpning av den symboliska 

interaktionismen.  
 

Denna studie har bland annat fokuserat på interaktion mellan offer och förövare samt offer 

och omgivningen och hur samspelet skapats och förändrats genom berättelsernas gång. Enligt 

Holmberg (1993) kan individen och omgivningen inte skiljas från varandra då samspelet 

mellan dessa skapar individens uppfattning om sig själv, självet (Holmberg, 1993, s.39). Ett 

genomgående mönster i resultatet visade hur omgivningens handlande bidrog till kvinnornas 

internalisering. På så sätt har samspelet mellan individ och omgivning bidragit till individens 

syn på sig själv.   
 

Vi har tagit del av sex kvinnors berättelser, och även om vi har funnit gemensamma mönster 

har vi upptäckt att kvinnornas sätt att definiera sin situation ändå skiljer sig från varandra. 

Detta beror på att alla individer är unika och definierar sin situation på olika sätt samt handlar 

på olika sätt enligt den symboliska interaktionismen (Trost och Levin, 2010, s.21, 23-24). Till 

exempel har olika handlingsmönster och överlevnadsstrategier framkommit. Exempelvis 

valde vissa kvinnor att bryta tystnaden i tidig ålder medan andra förblev tysta. Vidare 

utvecklade en del av kvinnorna olika självskadebeteenden för att kunna utstå sin situation 

medan andra försökte överleva på andra sätt.  
 

Sammantaget har den symboliska interaktionismen bidragit till att förståelse för kvinnorna 

och deras beteende har uppkommit. Vidare har den gett förståelse för hur en ständig 

interaktion med omgivningen bidrar till skapandet av självet. 
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9.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod  
Det metodologiska val som gjorts för denna studie var den narrativa inriktningen med 

inspiration från den livshistoriska metoden. Framställningen av studiens olika teman har 

gjorts via en tematisk innehållsanalys, som varit fokus för analysarbetet. Inom den narrativa 

inriktningen ses språket som kunskapsbärare och används med fördel till att söka verktyg för 

att förstå hur den sociala verkligheten konstrueras genom språket (Johansson, 2005, s.17-18). 

För aktuell studie eftersöktes förståelse för hur kvinnor som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp under barndomen orienterade sig i sin tillvaro under tiden övergreppen pågick samt 

hur de tolkade hela sin verklighet. Genom att ha använt den narrativa metoden har förståelse 

för hur kvinnorna själva tillskriver sin sociala verklighet genom berättandet skapats. Den 

livshistoriska metoden har fungerat som inspirationskälla för analysen då den fokuserar på 

skrivna livsberättelser, dock har denna studie endast fokuserat på delar av berättelserna utifrån 

funna teman.  

 

Genom att använda narrativ metod och tematisk innehållsanalys skedde analysarbetet genom 

subjektiva tolkningar av materialet. Kombinationen av dessa två metoder har visat sig lämplig 

då båda eftersöker en bärande mening i texterna. Vad som är en sann tolkning kan dock vara 

svårt att avgöra då den alltid är subjektiv. Trots detta kan det antas att tolkningarna delas 

mellan böckernas författare och studiens författare då citat har styrkt analysen.Vidare står 

studiens författare till svars för de tolkningar som framkommit i resultatet i och med att den 

analys som gjorts redovisats på ett utförligt sätt. Resultatet har påvisat hög validitet då 

resultatet är i linje med studiens ursprungliga syfte och frågeställningar.  

 

Tematisk innehållsanalys syftar till att analysera och kategorisera teman i en text (Braun och 

Clarke, 2006). Att använda sig av innehållsanalys kan innebära att andra teman kan ha sållats 

bort samt att viktig information kan ha kommit i skym undan. I denna studien har löpande 

anteckningar av koder gjorts i syfte att minska risken för att förbise relevant information och 

teman. Sedan har en sammanfattning av dessa gjorts för att inte gå miste om relevanta 

underkategorier som sedan bildat olika teman. På detta sätt kan studien garantera att det, så 

långt det har varit möjligt, tagit vara på varje steg i analysprocessens olika delar. Resultatets 

upplägg har varit att redovisa relevanta teman varje bok för sig, detta har gjorts eftersom vissa 

teman var mer framträdande i en del böcker.  
 

När det gäller kvalitativa studier bör generella slutsatser dras med försiktighet. Studiens 

analysmaterial har bestått utav sex olika kvinnors berättelser, vilket får anses vara en liten 

andel av den totala mängden som har blivit utsatta för sexuella övergrepp under barndomen. 

Det har uppvisats en del gemensamma mönster i kvinnornas berättelser, vilket är ett resultat 

som skulle kunna generaliseras. Vid en analys av flera böcker hade möjligen ett annat resultat 

kunnat uppkomma, trots detta har denna studie uppvisat gemensamma mönster utifrån de sex 

böcker som har analyserats. Vidare kan det tänkas att analysen skulle kunna ha frambringat 

ett annat resultat om författarna hade varit män då dessa förväntas leva upp till andra normer i 

samhället.  

 

Om studiens analys hade grundat sig på intervjuer kan det antas att annan information och 

teman hade kunnat framkomma. Detta till följd av att intervjuer ger möjlighet till mer 

djupgående information och om otydlighet finns kring erfarenheter så kan intervju som metod 

vara fördelaktig då denna tillåter följdfrågor. Vidare hade intervjuer kunnat nå en bredare 

grupp av individer då alla som har erfarit sexuella övergrepp i barndomen inte har skrivit 

självbiografier. Dock anser vi att valet av analysmaterial har varit fördelaktigt då detta 

material inte gett någon möjlighet att styra informationsinnehållet. Därför har analys av 
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självbiografier tagit fram kvinnornas egna berättelser utan att ha använt styrande intervjuer 

som kan ha påverkat deras svar. 
 

9.5 Implikationer för socialt arbete och forskning  
Det går att konstatera att sexuella övergrepp likt andra erfarenheter påverkar individens 

skapande av jaget. Vad som dock kan anses vara problematiskt är hur samhället ser på dessa 

erfarenheter. Sexuella övergrepp är tabubelagt i dagens samhälle vilket bidrar till 

skuldbeläggande och minskar chanserna för offren att bryta tystnaden. Det är därför av största 

vikt att vidare forskning fokuserar på individers erfarenheter vad gäller sexuella övergrepp i 

barndomen.  

 

Forskning som finns tillgänglig idag har en tendens att lägga fokus vid hur psykiska och 

fysiska följder blir ett resultat av sexuella övergrepp. Skam till följd av sexuella övergrepp är 

också väl beforskat. Denna studie har påvisat bristen av forskning som rör 

normaliseringsprocessen hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Kunskap om 

normaliseringsprocessen är av stor vikt för yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn. 

Denna kunskap hjälper dessa att förstå processen där offret normaliserar förövarens beteende, 

den yrkessamma får därför förståelse för hur offret resonerar och agerar. Förståelse för till 

synes avvikande beteende får därför en förklaring (Lundgren, 2004, s.66). Det kan även vara 

av intresse att studera ytterligare på vilka avvikande beteenden som är mest förekommande 

när det gäller sexuella övergrepp. Vidare behövs forskningen för att yrkespersonal inom 

socialt arbete ska kunna utföra sitt arbete på ett lämpligt sätt då bearbetning av sexuella 

övergrepp genomförs.  

 

En majoritet av självbiografierna visar på omgivningens medvetenhet om de sexuella 

övergreppens existens, trots detta väljer omgivningen ofta att se mellan fingrarna. Detta anser 

vi vara mycket problematiskt då detta är en kränkning av barns rättigheter och en situation 

inget barn ska behöva utstå. Därför bör de individer som möter barn ta sitt ansvar och skydda 

dem från sexuella övergrepp. Signifikanta andras betydelse för barnet i relation till sexuella 

övergrepp är på grund av detta ett område där mer forskning behövs. Detta i hopp om att 

ytterligare kunskap kan bidra till förståelse för den oerhört komplexa relationen till 

signifikanta andra som kan uppstå i relation till sexuella övergrepp.  

 

Det som kan anses vara problematiskt gällande existerande forskning är att den tenderar att 

fokusera på kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp och därför exkluderas mäns 

erfarenheter. Även om sexuella övergrepp är ett trauma oavsett kön pekar Banyard, Williams 

och Siegels (2004) forskning på att skillnader finns vad gäller psykiska följder samt att 

skillnader gällande rådande normer i samhället finns (Banyard, Williams och Siegel, 2004). 

Således kan forskning som fokuserar på mäns erfarenheter bringa ny kunskap som kan vara 

behjälplig i arbetet att minska tabut. Kunskapen kan hjälpa yrkesverksamma inom socialt 

arbete att uppmärksamma eventuella olikheter vad gäller reaktioner på sexuella övergrepp 

beroende av kön.  

 

9.6 Slutord 
Sexuella övergrepp mot barn innebär en mycket allvarlig kränkning mot barns rättigheter och 

enligt barnkonventionen ska samtliga konventionsstater använda alla nödvändiga medel för 

att skydda barn mot alla former av våld och övergrepp. Med det innebär även att alla barn 

som erfar våld och övergrepp ska få det stöd de behöver. Vidare ska staterna arbeta 

förebyggande i syfte att eliminera våld och övergrepp gentemot barn. Sexuella övergrepp mot 

barn är vanligt förekommande och eftersom mörkertalet är stort är det många barn som lever i 



 
 

34 
 

tystnad. Därav är även statistik över barn som blir utsatta för sexuella övergrepp begränsad. 

Stiftelsen allmänna barnhus har under mars 2016 publicerat en enkätundersökning som visade 

på att var femte barn som deltog i studien hade blivit utsatt för sexuella övergrepp (Stiftelsen 

allmänna barnhuset, 2016). Det går att konstatera att resultatet är mycket oroande. Gällande 

studie har bringat fram resultat såsom stora skamkänslor hos barnen och normalisering 

gällande sexuella övergrepp. Det innebär att barn kommer fortsätta vara tysta, på grund av 

skamkänslor och det tabu som föreligger i samhället, om inte problematiken fortsätter att 

belysas. Inom socialt arbete där yrkesverksamma möter barn dagligen är denna medvetenhet 

avgörande för barns framtid. Inte minst har de yrkesverksamma enligt barnkonventionen 

skyldighet att skydda barnen så långt det är möjligt. För att kunna göra det är det av stor vikt 

att ha kunskap om hur bemötandet av utsatta barn bör te sig samt hur kommunikation och 

interaktion med dessa bör se ut. Denna studie har kunnat påvisa att det förmodligen inte 

kommer vara barnet som väljer att prata först.  

 

Genom bearbetning av självbiografierna som varit grund för studien har empati och förståelse 

för kvinnornas erfarenheter och känslor utvecklats. Detta har lett till en större insikt i hur 

kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp lyckas orientera sig i sin situation och 

överleva ett sådant trauma. Det har även lett till insikt om hur särskilt omgivningen besitter en 

stor makt i att kunna förändra ett barns situation. Studien har lyft fram kvinnors erfarenheter 

av sexuella övergrepp, i relation till förövare, omgivning och utvecklandet av självbilden samt 

synliggjort en problematik som tål att uppmärksamma vidare. Slutligen är förhoppningen att 

studien ska bidra till minskat tabu, ju fler som talar om det desto fler barn kommer kunna 

räddas.  
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