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Abstract  
Author: Henrik Karlsson and Torgny Johansson 

Title: Child sexual abuse – feelings and cocequenses för the victim 

Supervisor: 

Assessor: 

 

The aim of this study was to increase the awareness of the feelings that are described in 

autobiographies written by people that were victims of child sexual abuse and the role 

that these feeling have in the victims youth, self image and their later life. The empirical 

base of the study was eight autobiographies. The result of the study shows that feelings 

och shame, guilt and  stigmatisation were prevalent among the examined 

autobiographies. The study concluded that these feelings were found to have affected 

the individuals self image and that were present and had consequences for the victims in 

their later life. I addition were theories regarding shame and stigma applied to the study 

to allow a further analysis of the feelings. 
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Förord 
Tack till våra handledare för de värdefulla återkopplingar ni gett oss. Ni har svarat på 

våra mail sena kvällar som helger. Vi vill även passa på att tacka de 

handledningsgrupper och kollegor som gett oss värdefulla råd under skrivprocessen. Vi 

vill också tacka våra familjer och våra vänner (ni vet vilka ni är) för att ni har stått ut 

med att vi har socialt exkluderat oss under hösten 2017.  

 

Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
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1 INLEDNING 
  

Hela min barndom bestod av att dölja saker och att inte visa vad jag kände 
(Lytsy & Olson 2005 s.  45). 

  

I Sverige har barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp länge varit ett viktigt ämne i 

samhällsdebatten (Nilsson 2013 s. 17). Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 

och blev bland de första länderna i världen som bundit sig till att förverkliga den. 

Barnkonventionen fastställer att barn ska skyddas från alla former av våld, däribland 

sexuellt våld (Unicef 2017). I forskningssammanhang och den offentliga debatten är det 

först under de fyra senaste decennierna som problemen med sexuella övergrepp mot 

barn uppmärksammats (Shannon och Törnqvist 2011 s. 19). Under 70-talet spelade 

kvinnorörelsen en stor roll i att uppmärksamma problemet med sexuella övergrepp mot 

barn. Att lyfta fram sexuellt utsatta barns livssituation blev en bidragande faktor till att 

belysa de sexuellt utsatta barnens behov av stöd från samhället (Carlsson 2011 

ss.26,27).  Sexuella övergrepp mot barn har därefter varit ett aktuellt ämne i 

samhällsdebatter (Nilsson 2013 s.18). 
  
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden verka för att barn växer upp 

under goda och trygga förhållanden. Det är således socialtjänstens uppgift att se till att 

de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp får det stöd och den hjälp de behöver, 

för att barn ska kunna växa upp under goda och trygga förhållanden (ibid). Vår studie är 

således relevant för socialt arbete. Dock är det bara en liten del av de barn som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp som kontaktar socialtjänsten för hjälp och stöd (Jackson, 

Newall & Backett-Milburn 2015 s. 327). 
 

1.1 Problemformulering 
  

Sexuella övergrepp mot barn beskrivs ofta som ett globalt hälsoproblem. Det finns 

forskning som påvisar sambandet mellan barnet som blivit utsatt för sexuella övergrepp 

och dess mående och hälsotillstånd, både under ett kortare och längre tidsspann 

(Jackson m.fl. 2015 s. 323). McElvaney, Greene & Hogan (2013 ss. 943-944) belyser 

att sexuella övergrepp mot barn även är ett socialt problem, då de känslor som barnet 
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upplever till en följd av de sexuella övergreppen kan få en stor påverkan för barnets liv. 

De beskriver bland annat att känslorna kan påverka om barnet berättar eller inte berättar 

för omgivningen om vad de utsatts för. Författarna skriver vidare att det är 

problematiskt om barn inte berättar om vad de upplevt av rädsla för att inte bli betrodda 

av omgivningen. Därför är det viktigt att studera hur känslor beskrivs av personerna 

som utsatts för sexuella övergrepp.  
  
Genom att få en förståelse för de känslor som barn som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp har, får socialarbetare en möjlighet att ge ett bättre stöd till personer som  

utsatts (jmf. Holm 2001). Holm skriver att grunden i ett människobehandlande yrke, 

som socionomyrket, är att ha en empatisk förmåga. Genom att ha en förståelse för 

andras känslor kan man bygga upp en tillit hos personen och göra det lättare att prata 

om saker som inte annars skulle uppmärksammas (Holm 2001 ss. 23-24, 47, 67-70). 

Genom förståelse kan man även lättare nå fram till personen (Ciaramicoli 2000 ss. 89-

90). Om inte övergreppen uppmärksammas kan konsekvenser för barnet bli att 

övergreppen fortsätter och att stöd till barnet uteblir. Konsekvenser för en som utsatts 

för sexuella övergrepp kan leda till en förändrad självbild (Kim, Park & Parks 2017 

ss.374-375) och övriga konsekvenser för ett framtida liv (McElvaney m.fl 2013 s.526). 

Att uppskatta bredden på problemet är svårt då forskning konstant påvisar att de flesta 

barn som utsatts för sexuella övergrepp inte kommer socialtjänsten till känna. Barn 

riskerar därmed att inte ta del av det stöd och hjälp som myndigheter kan erbjuda barnet 

(Jackson m.fl. 2015 s 323). 
  
I vår studie väljer vi att studera självbiografiska berättelser där vuxna berättar om de 

sexuella övergrepp de utsattes som barn. Anledningen till att självbiografiska berättelser 

om ämnet är viktiga att undersöka, är den kunskap som berättelserna kan bidra med för 

socialarbetare. Om socialarbetare som arbetar med barn är observanta över vilka känslor 

utsatta kan känna samt vilken självbild som barn som utsätts för sexuella övergrepp kan 

få, kan socialarbetare arbeta på ett sätt  som gör det lättare för dem att upptäcka och 

uppmärksamma sexuella övergrepp mot barn. (Jmf  Holm 2001 ss. 23-24, 47, 67-70).  
 
Genom vår studie vill vi bidra med kunskap om dels känslorna som upplevs och dels 

hur känslorna påverkar de sexuellt utsatta barnens självbild och senare liv. Vi anser att 
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det finns en kunskapslucka att fylla då tidigare forskning inte undersöker känslornas och 

självbildens roll hos de sexuellt utsatta barnens fortsatta liv. Vår förhoppning är att vår 

studie ska leda till att yrkesverksamma snabbare ska förstå de sexuellt utsatta barnen 

och kunna erbjuda lämpligt stöd till dem. 
 

  

1.2 Syfte:   
 
Vårt syfte är att genom en innehållsanalys av självbiografier nå en förståelse för de 

känslor, den självbild och känslornas roll i det fortsatta liv för barn som sexuella 

övergrepp kan ge ett barn. 
  
1.3 Frågeställningar 
 

1.   Hur beskrivs känslorna hos personer som utsattas för sexuella övergrepp under 

barndomen i självbiografier? 
2.   På vilket sätt beskriver personerna i självbiografierna som utsatts för sexuella 

övergrepp som barn, sig själva under barndomen? 
3.   Vilken roll spelar känslorna som kan uppstå efter ett sexuellt övergrepp för 

personer som utsatts fortsatta liv? 
 

  

2 Begreppsdefinitioner: 
  

2.1 Definition av sexuella övergrepp mot barn 
I arbetet använder vi oss av det som i gällande lag benämns som ett sexuellt övergrepp. 

Justitiedepartementet (2013 ss-38-39) skriver att 2005 års sexualbrottsreform införde 

nya straffbestämmelser för sexualbrott mot barn. De skriver att sexuella övergrepp mot 

ett barn består av att en person genomför en handling som bedöms vara av sexuell 

karaktär. Handlingarna som bedöms som sexuella övergrepp mot barn kan benämnas 

som antingen våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn eller sexuella övergrepp 

mot barn. Åldersberämmelserna för brottsrubriceringarna i reformen beskriver barn 

under 15 och i vissa fall barn under 18 år. Justitiedepartementet skriver att en gemensam 
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nämnare i bestämmelserna är att det inte finns ett krav på tvång, det vill säga, att hot 

eller våld inte behöver ha använts för att handlingen ska klassificeras som ett sexuellt 

övergrepp. Våldtäkt mot barn klassificeras som att ha samlag med barn under femton år 

eller att genomföra en annan, enligt domstol, jämförlig handling. För den som är över 

femton år men inte arton år benämns det som våldtäkt mot barn som när 

gärningsmannen har samlag med en person som de har fostran över, eller har ett 

liknande förhållande mellan förövaren och barnet. De skriver att sexuellt utnyttjande av 

barn är när gärningen benämns som mindre allvarlig än våldtäkt mot barn 

(Justitiedepartementet 2013 ss. 38-39). Justitiedepartementet (2013 ss.38-39) skriver att 

en gärning som benämns som, sexuellt övergrepp mot barn är till för sexuella 

handlingar som inte klassificeras som våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av 

barn. De beskriver att rubriceringen gäller då barnet är under femton- eller under arton 

år då personen som utsatts är i beroendeställning till förövaren, likt som klassificeringen 

av våldtäkt mot barn.    
   

2.2 Barn 
Socialtjänstlagen (2001:453) står fast att ett barn är en människa som är under 18-års 

ålder. 
 

 

3 Tidigare Forskning 
  

Den tidigare forskning vi valt att använda oss utav har vi valt ut av relevans till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Författarna till artiklarna har forskat kring 

sexuella övergrepp mot barn, känslomässiga aspekter hos sexuellt utsatta barn och hur 

känslomässiga aspekter kan påverka barn hur- och när de berättar om vad de blivit 

utsatta för.  
 
Vi har tematiserat tidigare forskning i tre delar. Delarna behandlar tre olika aspekter av 

de känslor som barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp kan uppleva. Känslor 

avgörande för barns berättelse behandlar olika aspekter av hur barn hanterar känslor 

efter sexuella övergrepp. I Barnets självbild beskriver vi forskning som hanterar hur 
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barns självbild kan påverkas av att bli utsatt för sexuella övergrepp. I Att komma vidare 

ligger fokus på hur de som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn kan bearbeta 

de känslor som övergreppen fört med sig. 
 

3.1 Känslornas roll i barnets berättelse 

Jackson et al. (2015 s. 326) belyser att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp har 

olika sätt att berätta för omgivningen vad de upplevt. Barnen kan berätta vad de upplevt 

för omgivningen på ett direkt, indirekt, utförligt eller underförstått sätt. Det råder 

en  tystnad kring sexuella övergrepp i samhället i stort, vilket gör det svårt för barn att 

berätta om vad de upplevt av rädsla för att bli stämplade och skambelagda av 

omgivningen. Då sexuella övergrepp är ett mycket känsligt ämne för barnen är det 

problematiskt är prata med barn under barndomen om deras upplevelser (s.322).  På 

grund av ämnets känsliga karaktär är mycket av den forskning och självbiografiska 

berättelser som existerar gällande sexuella övergrepp mot barn berättelser som 

återberättas av barnen när de vuxit upp (s. 322). 

Goodman, Edelstein, Goodman, Jones och Gordon (2003 s. 533) menar att äldre barn 

som utsatts för sexuella övergrepp tenderar att börjar prata om upplevda sexuella 

övergrepp senare än vad yngre barn gör. Genom sin teori menar Goodman m.fl.  att 

äldre barn har en syn på sexuella akter som stigmatiserande och potentiellt straffbart. 

Författarna pekar på att äldre barn känner mer eget ansvar för de sexuella övergreppen 

än vad yngre barn gör. De barn som var äldre uttryckte känslor som att de hade kunnat 

stoppa övergreppet eller kunnat fly ifrån det. Barn som kände eget ansvar för 

övergreppen tog längre tid på sig att berätta om dem än vad andra barn gjorde (s. 536). 

Författarna menar även att barn som utsätts för sexuella övergrepp av 

familjemedlemmar tenderar till att berätta senare om vad de blivit utsatta för än om 

gärningsmannen inte var en familjemedlem. Barn tenderar till att vilja skydda 

föräldrarna. De beskriver även att känslor som skam, skuld och känslan av att de varit 

delaktiga i övergreppen var vanligt förekommande hos barnen. Författarna skriver även 

att de känslorna kan påverka barnet till att inte berätta om övergreppen (s. 537). 
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Vidare skriver Irgens & Moqvist (2002 s.58) att barnet ofta känner ett ansvar för 

förövaren. Barn berättar att de kan skilja på personen som förgriper sig på dem och 

personen som är deras far, om förövaren är samma person. Barn ser ofta två sidor av 

förövaren, den snälla fadern och den otäcka gubben. Barn kan i dessa situationer känna 

ansvar för förövaren då denne är samma person som den nära familjemedlemmen. 

 

Till skillnad från Goodman m. fl. (2003) studie belyser Foster (2017 s. 853, 854) de 

barn som inte berättar om vad de blivit utsatta för. Barn som inte berättar om att de 

blivit utsatta för sexuella övergrepp löper en större risk att skuldbelägga sig för 

händelsen än de barn som berättar om övergreppen (s. 853). Självmordstankar, drog- 

eller alkoholmissbruk och posttraumatiskt stressyndrom var vanligt bland de barn som 

inte berättade om vad de upplevt (s. 854). Dahlström-Lannes (1990 s.53) menar därför 

att sexuellt utsatta barn riskerar att leva hand i hand med en livslögn där övergreppen 

sker mot barnet, samtidigt som övergreppen inte avslöjas. Barn som berättar om att de 

blivit utsatta för sexuella övergrepp tenderar att förminska händelsen snarare än att 

förstora den (ibid). 

 

3.2 Barnets självbild 
 
Känslan av skam är det tillstånd som är svårast att förändra hos barnen. Om ett barn 

känner skam över att det identifierar sig med förövaren, hur kan barnen komma till tals 

med en självbild där barnet ser sig som värdelös (Jmf Svensson 2000 s.10)? Barnet som 

genom skamkänslorna känner sig sämre och mer annorlunda än andra barn får en 

självbild som förändras till det sämre (Svensson 2000 s.10). Dahlström-Lannes (1990 s. 

63) skriver att ett sexuellt övergrepp mot ett barn ofta kan ge personer som utsatts för 

sexuella övergrepp en dålig självbild. Den dåliga självbilden kan i sig ge påtagliga 

känslor av skuld och stigma. Barn som blivit utsatta för övergrepp kan vara rädda för 

yttre kroppskontakt då en skadad självbild påverkar barns självförtroende. Vidare 

skriver Dahlström-Lannes att barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp kan utveckla 

ett destruktivt beteende i form av ett självskadebeteende. De kan skära sig, bränna sig, 

utsätta sig för onödiga risker och faror. Barnen riskerar genom sin utsatthet att utveckla 
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ett aggressivt beteende. Dålig självbild där påtagliga stigma och skuldkänslor är andra 

känslor som påverkar barn efter sexuella övergrepp (Dahlström-Lannes 1990 s.63). 

Förövaren kan även få barnet att inte berätta om övergreppen genom att utöva 

utpressning och påtryckningar, eller utlova belöningar. Att bli ”belönad” efter 

övergreppen kan således innebära att barn upplever sig att vara i en maktposition där de 

genom att övergreppen fortlöper, får saker eller pengar av förövaren. Förövaren kan till 

och med gå så långt i sin manipulering av det utsatta barnet, att barnet som befinner sig 

i psykiskt underläge kan känna sig medansvariga i det som skett (Dahlström-Lannes 

1990 s.78).  

 

3.3 Att komma vidare 
 
Jackson m.fl (2015 s 327) menar att barns strategier för att hantera och stå ut med de 

sexuella övergreppen är olika. Strategierna innefattar bland annat: berätta om 

övergreppen för någon annan, rymma hemifrån, flytta till fosterhem eller annat boende, 

förnekande och att göra motstånd. Självmord och självskadebeteende rapporterades när 

övergreppen var bestående och under lång tid. Modern var den person som barnen oftast 

berättade om de sexuella övergreppen för. En mycket liten del av de som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp kontaktade socialtjänsten (ibid). 

Sigurdardottir och Halldorsdottir (2013 ss.427-428) belyser hur personer som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp under barndomen, kan drabbas av ett psykologiskt trauma 

som kan ge allvarliga konsekvenser för personerna i vuxen ålder. Flera av individerna 

som studerades uppgav att de som till en följd av övergreppen utvecklade 

inlärningsproblem eller blev utsatta för mobbning under barndomen. Under pågående 

vuxenliv beskrev flera av deltagarna att de hade drabbats av sjukdomstillstånd som 

depression, men även svårigheter att lita på andra personer (s.422, 427-428). Studien 

visade att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp av en vuxen ofta får en skadad 

tillit till personer i sin omgivning, då övergreppen ofta begåtts av någon som barnen 

litade på (s. 427). En del individer som deltog i studien upplevde att avsaknad av 

bekräftelse när övergreppen avslöjades, kändes värre än övergreppen i sig (ibid). 
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Newsom och Myers-Bowman har i sin studie fokuserat på ett annat perspektiv än enbart 

de negativa följder och svårigheter som ett sexuellt övergrepp kan medföra för personer 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Newsom och Myers-Bowman (2017 s. 4) 

belyser att studier under de senaste årtiondena har varit centrerade på de svårigheter och 

negativa aspekter som de som varit utsatta för sexuella övergrepp upplever. Författarna 

menar att det finns lite forskning som uppmärksammar hur de personer som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp som barn, på lång sikt lyckats att återhämta sig och vända 

det sexuella övergreppet från något som tynger ned personerna till något och stärkande 

för sig själva. Personerna som studerades var tvungna att arbeta sig igenom traumat 

över att ha varit utsatta för sexuella övergrepp för att nå en viss nivå av 

självmedvetande. När självmedvetheten hos personerna som utsatts ökade fick de 

förmågan att distansera sig från traumat som övergreppen innebar för dem, att 

övergreppen inte definierar dem som individer och vilka de är nu  (s. 9). De som deltog 

i studien fick känslomässigt rannsaka sig själva på en daglig basis för att känna efter 

vilka gränser de har för att bli mer sammankopplade med verkliga känslor och behov. 

På det sättet upplevde de att samtidigt som deras inre styrka ökade, kunde de på ett 

konstruktivt vis bearbeta de negativa känslor och trauma som övergreppen fört med sig, 

i syfte att återhämta sig (s. 17). Cvetkovich (2003 s. 17) menar att ett trauma inte 

nödvändigtvis behöver innebära att man har varit utsatt för fysiskt våld, utan de besvär 

som kan uppkomma efter ett trauma, som till exempel att ha varit utsatt för sexuella 

övergrepp innebär, kan likväl vara av psykisk karaktär. Det är  viktigt att belysa 

skillnader mellan fysiska och mentala-, sociala och psykiska- och det inre och yttre som 

potentiella orsaker till smärtan som personer som utsatts för sexuella övergrepp kan 

känna (s. 18). 
 

3.4 Sammanfattning 
 
Något som vi i studien måste ta i beaktande är att vår studie bygger på självbiografier 

från vuxna som blivit utsatta som barn. Då vår studie inte involverar intervjuer av barn 

är det möjligt att informationen som framkommer i vår studie skiljer sig från tidigare 

forskning. Merparten av den tidigare forskning som vi använder oss av har baserats på 

intervjuer med barn eller med vuxna som utsatts för sexuella övergrepp som barn. Vår 

förhoppning är att vår studie kommer tillföra ny empiri till den redan existerande kring 

hur barns känslor, men även hur begrepp som skam och stigma kan bidra till förståelse i 
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självbiografiska verk som behandlar sexuella övergrepp mot barn. Genom en sådan 

ansats kan vi tillföra en ökad förståelse för hur emotioner beskrivs i självbiografiska 

verk, där vuxna som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn berättar om vad de 

upplevt.  
 

4 Teori 
I det här kapitlet redogör vi för de teorier som vi använder oss av för att analysera den 

insamlade empirin utifrån våra frågeställningar. Vi använder oss utav Scheffs teori om 

skam samt Goffmans teori om stigma. Allt eftersom att vi har gått igenom den tidigare 

forskningen såg vi ett mönster som förekom i forskarnas beskrivning av ämnet.  Skam 

och stigma användes ofta som begrepp med koppling till personers erfarenheter av 

sexuella övergrepp. På grund av den relevans som begreppen hade för ämnet väljer vi 

att använda skam och stigma som teori för att analysera vårt material. Då skam och 

stigma handlar om en individs syn på sig själv och att den tidigare forskningen belyst 

teoriernas relevans för ämnet har teorierna relevans för att tolka en individs känslor, 

självbild och deras fortsatta liv. 

 

4.1 Skam 
 

Scheff (1990) anser att de emotioner som en individ har är biologiskt förankrade. En 

individ förändras i liten utsträckning mellan då en person är barn tills dess att denne är 

vuxen. Scheff menar att de erfarenheter som en individ upplever under barndomen 

bildar ett band till individens medfödda emotioner som sedan påverkar i vilka 

situationer som känslor uppstår. Han skriver även att känslorna förekommer i alla 

kulturer och att de har likheter med varandra (Scheff 1990 ss. 71-77). Brodin och 

Hylander (2002) skriver att känslor har en stor betydelse för barnets utveckling och 

inlärning. De skriver att känslor hör ihop med ett barns utveckling och omsorg (Brodin 

& Hylander 2002). 

  

Leppänen (2006) beskriver, likt Scheff, att känslor är något som finns inom varje 

individ. Han skriver att en syn på känslor är att de inte beror på de sociala förhållanden 

eller på rådande normer som en individ har utan att känslor är något som sker på en 

personlig nivå. Leppänen beskriver även en annan bild av känslor. Han skriver att ett 
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interindividuell syn på begreppet känslor är att det uppstår i förhållande till normer och 

rollförväntningar som finns i samhället. 

  

Scheff (1990) beskriver människor som socialt beroende av varandra. Han skriver att en 

persons mest grundläggande drivkraft är att ha en emotionell och intellektuell 

sammankoppling med andra. Denna sammankoppling mellan individer beskriver Scheff 

som ett i stort sett oavbruten process som ständigt påverkar och utvecklar en individ. 

Scheff skriver att skam är en av människans två grundemotioner. Skam står i motsats till 

den andra av Scheffs grundemotioner, stolthet. Han skriver att dessa känslor är 

utmärkande för det sociala bandet mellan människor. Skam och stolthet påverkar 

människans självbild mer än andra känslor och påverkar hur människor interagerar med 

varandra (Scheff 1990 ss. 71-77). Scheff och Starrin (2002) definierar skam som en 

samling av olika emotioner. De skriver att känslan av skam uppstår när en person ser 

negativt på sig själv utifrån andras ögon.  De skriver att det ofta bara krävs att personen 

föreställer sig att andra ska se negativt på personen för att känslan av skam ska uppstå. 

Scheff och Starrin refererar till att Goffman anser att alla människor är känsliga för den 

uppfattning som man har eller inbillar sig att andra har på sig själv. Författarna skriver 

att det gör skam till en av de viktigaste emotionerna i sociala sammanhang. 

  

Scheff och Starrin skriver att skam kan innebära att en individ känner sig mindervärdig, 

otillräcklig eller att denne inte är  betydelsefull. En person som känner skam kan även få 

förändringar i individens somatiska uttryck. Exempel på somatiska uttryck kan vara 

nedslagna ögon, rodnad eller en frånvänd blick. Känslan av skam kan även påverka 

individens kommunikation med andra. De skriver att när en individ känner skam blir 

dennes kommunikation med andra onaturlig och kantig . Brodin och Hylander (2002) 

skriver att känslor av skam kan leda till att barn blir mer tillbakadragna och att de får en 

sämre självkänsla. 

  

Scheff och Starrin (2002) skriver att det sociala band som finns mellan två individer 

påverkar vilka känslor, däribland skam, som kan uppstå mellan individer. De beskriver 

att det kan påverka hur öppen individer är med varandra. Scheff (1990) skriver att de 

sociala relationerna inte är något som är statiskt utan att de konstant prövas i sitt sociala 
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sammanhang. Han skriver att en stabil relation ofta har en historia där förtroende och 

tilltro har påverkat under en lång tid (Scheff 1990 ss. 80-92). 

 

4.2 Stigma 
  

Goffman (2014 s. 9) skriver att varje samhälle delar in individer i kategorier och avgör 

vilka egenheter som ska uppfattas som naturliga och vanliga för individerna inom varje 

grupp som sådan. I de möten med- och observationer av individer som avviker ifrån det 

som vi i samhället anser vara normalt, fastställer och kategoriserar vi individer utifrån 

våra normativa förväntningar ( s.10). Individer i vår närvaro kan därför karaktäriseras 

och kategoriseras utifrån om de har någon mindre önskvärd egenskap som gör dem 

olika den kategori de inplaceras i (s. 9). Individer blir nedvärderade genom att vi 

förminskar dem i vårt medvetande, nedsatta ifrån normala och fullvärdiga människor, 

till utstötta och märkta (s.10). De märkta och utsatta människorna blir således 

påtvingade en social identitet utifrån det första intryck som observeras av övriga 

medborgare och därefter omformas intrycken till normativa förväntningar. Vi tillskriver 

på det här sättet den märkta individen föreställningar om hur denne borde vara (s.10). 

 

Goffman (2014 s.12) menar att de som inte avviker på något negativt sätt från de 

förväntningar som vi har kallas för de normala. Och det är de normala som omedvetet 

på ett oreflekterat sätt tillämpar de normer och förväntningar på den avvikande 

individen. Genom våra intryck tillskriver vi den märkte en karaktär som kallas för 

virtuell social identitet (s.10). Den märktes faktiska sociala identitet är således den 

kategori och egenskaper som den märkte faktiskt är förbunden med. Det är avvikelsen 

mellan den virtuella och den faktiska sociala identiteten som skapar ett stigma. Men 

avvikelsen mellan den virtuella och den faktiska sociala identiteten behöver inte alltid 

vara negativ. Vi kan, genom att omklassificera en individ faktiskt omvärdera den 

märkte individen i positiv mening. På så vis omklassificeras den märkte utifrån sina 

faktiska egenskaper från negativ till positiv (Goffman (2014 s.10). 

 

Enligt Goffman (2014 s. 12) finns det tre typer av stigman:  Fysiska stigman är 

kroppsliga missbildningar av olika slag. Psykiska stigman innefattar olika fläckar på den 

personliga karaktären där viljesvaghet, udda böjelser, onaturliga lidelser, bristande 
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hederlighet, men även erfarenheter, egenskaper och händelser som kan tillskrivas 

individen i dess förflutna som fängelsevistelse, självmordsförsök, trosföreställningar, 

psykiska rubbningar och politisk läggning. Tribala (stambetingade) stigman innefattar 

attribut som ras, religion och nationalitet. Den här typen av stigma kan drabba alla 

medlemmar i en familj och förmedlas över generationer (Goffman 2014 s.12). 

  

Goffman (2014 s.28) berättar att den stigmatiserade kan genom att befinna sig mellan 

den virtuella och den faktiska identiteten avskärmas från samhället och sig själv. Den 

stigmatiserade står själv inför en hel värld som misskrediterad. Den stigmatiserade kan 

tro att hen är ensam i sitt slag, att hen är unik och att hela världen är emot hen. Det finns 

dock individer som ställer sig sympatiska mot den stigmatiserade som godtar den 

stigmatiserades inställning till omvärlden. På så vis kan den stigmatiserade genom att 

bli sympatiskt bemött, känna sig fullt mänsklig trots egna känslor av tvivel. Goffman 

(2014 s. 28, 36 ) menar att det finns två grupper av sympatiskt inställda individer. Dessa 

kallar Goffman för de visa och de egna. De som själva har ett stigma och de som kan 

relatera till det den stigmatiserade känner och upplever. Den stigmatiserande kan 

således få handledning av dessa över hur hen ska klara sig i sin utsatthet för ökad 

acceptans av de normala. 

  

Termen stigma är således en benämning på en egenskap som till viss del är försvårande. 

Stigma är en term som inte berör egenskaper utan relationer människor emellan 

(Goffman (2014 s.11). En individ som blir utsatt för sexuella övergrepp kan således 

utifrån oro för att bli rituellt brännmärkta och kategoriserad utav omgivningen välja att 

inte berätta för omgivningen om vad hen blivit utsatt för. På så vis kan individen dölja 

vad den blivit utsatt för i syfte att undvika att bli misskrediterad och ifrågasatt om det 

sexuella övergreppet verkligen ägt rum i syfte att skydda sig själv. 

 

  

4.3 Sammanfattning av teori 
 
Som en sammanfattning av teorierna kan vi se att de båda begreppen skam och stigma, 

hanterar känslor som baseras i hur en individ uppfattar samhällets syn på en handling. 

Den tidigare forskningen visade att skam och stigma har en framträdande roll hos 

personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Teorierna handlar även om 



 

 

 

17 

hur personen ser på sig själv. På grund av det anser vi att skam och stigma är relevanta 

för att analysera självbiografiska beskrivningar av hur sexuella övergrepp i barndomen 

påverkade känslor, självbild och känslornas inverkan på barnens senare liv. 

 

 

5 Metod och material 
 
I det här kapitlet presenterar vi den arbetsmetod som vi använder oss av i studien. Vi går 

igenom de urval som vi gjort samt de steg som gjorts i arbetet med studien. 

  

5.1 Kvalitativ metod 
 
För att nå en förståelse kring våra frågeställningar väljer vi att använda oss av en 

kvalitativ metod. Thomassen (2007) skriver att en kvalitativ metod syftar till att få en 

förståelse för ett fenomen och därmed få fram en möjlig orsak till  fenomenet. Inom en 

kvalitativ metod är förståelse en central del (Thomassen 2007 ss. 178-182). Genom att 

använda oss av en kvalitativ metod gör vi en tolkning av den empiri som samlats in ur 

självbiografierna. Vi kan därmed göra en tolkning om varför någon gör som de gör. 

Ahrne och Svensson (2011a ss. 11-14) menar att genom en kvalitativ metod får forskare 

en mer flexibel kontakt med det material som är relevant för studien. 

      

I studien använder vi oss av en kvalitativ metod. Det möjliggör att vi kan göra 

tolkningar och skapa en förståelse för den empiri som framställs i självbiografierna. 

Svensson (2011) skriver att i studier som baseras i en kvalitativ metod måste forskare 

inta ett perspektiv där de väljer vilka aspekter av problemet som ska studeras (Svensson 

2011 s. 189). I vår studie studerar vi självbiografier för att nå en förståelse för de 

känslor, den självbild och känslornas roll i det fortsatta liv för barn som sexuella 

övergrepp kan ge ett barn. Svensson (2011) beskriver att kvalitativ forskning ser 

analysen som subjektiv. Med det menar han att den analys av empirin som studien 

består av är beroende av forskarens subjektiva tolkning av empirin. Han  skriver att 

forskare därmed inte kan vara helt objektiv i en analys utan att de själva påverkas av sin 

egen subjetiva tolkning av materialet. Enligt Svensson  är objektivitet i en kvalitativ 

studie således svår att uppnå (Svensson 2011 s.189). I och med det måste vi även vara 

medvetna och även kritiskt inställda till vår egen subjektiva tolkning av övergreppen. 
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Berättelserna om de sexuella övergreppen personerna berättar om kan ha påverkats och 

ändrats från tiden övergreppen skedde tills det då boken skrivits. 

 

Då vi i studien väljer att använda självbiografier som empiri kommer den kvalitativa 

metod som studien består av vara en kvalitativ innehållsanalys. Hsieh och Shannon 

(2005) skriver att en innehållsanalys syftar till att studien ska kunna dra en slutsats av 

empirin. I en innehållsanalys går en forskare igenom materialet för att sedan välja ut 

information som anses relevant för studien (Hsieh & Shannon 2005 ss.1277-1278). I 

den här studien kommer vi att använda oss av en typ av innehållsanalys som kallas en 

styrd deduktiv ansats (se 5.3.1). Genom att använda en kvaltativ metod i form av en 

innehållsanalys får vi i studien möjlighet att leta upp information som är relevant för 

frågeställningarna. Vi kan därefter tolka den empiri som valts ut. 

 

5.2  Urval 
Vi har i studien valt att använda oss av ett ändamålsenligt urval i vår studie för att finna 

den kunskap vi söker efter. Då vi inte är ute efter ett stort antal variabler som kan ge oss 

en generalisering eller ett sambandsbelägg, har vi valt ut ett antal självbiografiska verk 

som vi anser vara lämpliga för vår studie (Jmf Hartman 2004 s. 284). Hartman menar att 

genom att använda ett ändamålsenligt urval letar forskaren medvetet upp empiri som 

berör det studien handlar om för att på så sätt få fram en slutsats i studien (Hartman 

2004 s 284). 

  

Denscombe (2014 s. 65) skriver att ett urval som inte baserar sig i slump är användbart i 

studier vilket undersöker fenomen som är baserade i händelser som inte samhället i stort 

har erfarenhet av. För att i sådana fall få fram empiri till studien behöver forskaren 

medvetet välja ut empiri som berör ämnet för att kunna genomföra studien (Denscombe 

2014 s. 65). Då syftet med studien är att nå en förståelse för de känslor, den självbild 

och deras roll i ett fortsatt liv som sexuella övergrepp kan ge ett barn har studien ett 

behov av att ta del av empiri som behandlar ämnet. För att få fram empirin har vi valt ut 

tre urvalskriterier enligt med ett ändamålsenligt urval. De kriterier som valts ut är: 

  
1.      Självbiografierna ska beröra vuxna som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. 

2.      Självbiografierna ska på något sätt beröra känslor som personer som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp kände efter övergreppen. 
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3.      Självbiografierna ska på något sätt ta upp personens liv efter det att övergreppen upphörde. 

 

Kriterierna har valts då de ansågs vara relevanta för att få fram ett svar på studiens 

frågeställningar. Empirin består av åtta självbiografier som valdes ut av tolv. 

  

När vi valde ut de böcker vi ville samla in vår empiri ifrån började vi i ett första steg 

med att söka på internet. Vi använde oss utav sökord som ” självbiografi sexuella 

övergrepp barn”, ”sexuellt utsatta barn”, ”självbiografier barn” m. fl. I ett andra steg 

rådfrågade vi bibliotekarier på bibliotek i våra hemkommuner samt på 

Linnéuniversitetet om förslag på böcker som kunde behandla vårt ämne. Redan här hade 

vi fått flera likartade förslag på böcker. I ett tredje steg valde en av oss författare att 

rådfråga kollegor och inom en socialtjänst i södra Sverige. Vi såg ett mönster då flera av 

böckerna vi haft som förslag frekvent återkom i både i bibliotekariernas och 

socialsekreterarnas rekommendationer. Utifrån de rekommendationer vi fått hade vi tolv 

böcker att inhämta vår empiri ifrån. Vi valde bort fyra titlar utav dem då ämnet de 

behandlade inte var relevant sett till vår studie. Anledningen till att åtta självbiografier 

valts är den tid som ges till uppsatsen kontra studiens omfattning. 

 

När vi letade efter artiklar till kapitlet tidigare forskning använde vi oss utav sökmotorer 

som Onesearch, Libris, Artikelsök, Google scholar och SwePub. Sökorden vi använde 

oss av var: ”sexuella övergrepp mot barn”, ”sexuella övergrepp”, ”child sexual abuse”, 

”sexual abuse survivor”, ”child abuse”. Sökresultaten genererade tusentals träffar. 

Därför applicerade vi olika filter i sökmotorerna som möjliggjorde att vi fick upp färre, 

men mer relevanta artiklar. Därefter valde vi ut den forskning som sågs som relevant till 

vår studie. 

 

5.2.1 Urvalsbeskrivning 
 
I det här kapitlet presenterar vi den empiri som vi använder oss av i studien. Den empiri 

som vi har valt ut består av åtta självbiografier. Bakom stängda dörrar (2003), Den 

tusende gången (2003), 14 år till salu (2008), Flickan som slutade ljuga (2016), 

Skuggbarn (2013), Det du inte såg (2011), Medan han lever (2016) och Snälla pappa, 

nej (2007) . Flera av böckerna som används är skrivna med stöd av medförfattare och att 

flera personers berättelse förekommer i en biografi. I studien analyserar vi många 
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berättelser för att få en bättre bredd på studien. Nedan följer böckerna vi inhämtat vår 

empiri ifrån tillsammans med en kort sammanfattning om vad boken behandlar. 

 

Det du inte såg (Lutteman & Sjöberg 2011) är den svenske höjdhopparen Patrik 

Sjöbergs biografi som förutom att belysa Patriks framgångsrika höjdhopparkarriär och 

vilda leverne, även handlar om hur Patrik frekvent under sin ungdom blev utsatt för 

sexuella övergrepp av hans personlige tränare. Tränarens sexuella övergrepp mot Patrik 

började i unga år för att med tiden öka i omfattning. 

Bakom stängda dörrar (Hansen, Cras & Cras 2003) är en självbiografi som handlar om 

Kristina Hansens uppväxt och liv där hon som barn utsattes för sexuella övergrepp av 

sin far. Boken beskriver hur Kristina levde med sin far under barndomen sedan fadern 

försökt mörda Kristinas moder. Övergreppen som fadern utsätter Kristina för pågår 

under fyra år och resulterar till att hon föder två av faderns barn. 

  

Skuggbarn (Engvall 2013) är en samling av tre personers berättelser, Linda, Johanna 

och Sara. Berättelserna handlar om hur personerna under barndomen utsattes för 

sexuella övergrepp och hur de sedermera började sälja sex till äldre män. Boken 

beskriver övergreppen och personernas hjälpsökande. 

  

14 år till salu (Engvall 2008) är 14-åriga Tessans egen historia som berättas genom 

författaren Caroline Engvall. Tessan lever i en välanpassad familj bestående av mamma, 

pappa och syskon i en medelstor svensk stad. Det går bra för henne i skolan och hon 

sysslar med hästar på sin fritid. En kväll när Tessan är på väg hem från stallet blir hon 

våldtagen. Hon tar sig hem, men berättar inte för någon om vad som hänt henne. Tessan 

mår allt sämre och tar på sig all skuld för den våldtäkt hon blev utsatt för. En vän till 

Tessan föreslår att de ska börja sälja sex via internet för att tjäna snabba pengar och 

Tessan dras in i en värld av prostitution och självförnedring genom att vid upprepande 

tillfällen sälja sin kropp i sitt sökande efter bekräftelse, men förlorar kontrollen över 

situationen och sitt liv. 

  

Den tusende gången (Lytsy & Olson 2003) är Ulrikas biografi där hon genom 

författaren Anna Lytsy berättar om hur hon som barn fram till tidiga tonår blev utsatt för 

grova sexuella övergrepp av sin pappa. Dessa erfarenheter av hjälplöshet och kränkning 
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ledde till att Ulrika började leva ett självdestruktivt liv där missbruk av pengar, olika 

berusningsmedel och substanser, men framför allt sex tillhörde Ulrikas vardag.  

  

Flickan som slutade ljuga (Kjellin 2016) är Desirée Kjellins självbiografi som hon själv 

är författare till. Desirée, i boken kallad ”Lotta”, växte upp i en familj där allt såg bra ut 

på ytan. Familjen hade gott anseende i samhället och hade det bra ställt. Men i det egna 

hemmet blev Desirée som barn under flera års tid frekvent utsatt för sexuella övergrepp 

av pappan i familjen. Desirée berättar att hennes pappa kunde vara snäll och väldigt 

kärleksfull, som en pappa ska vara till sin dotter. De sexuella övergreppen som pappan 

utsatte Desirée för var komplexa att hantera för henne. 

  

Medan han lever (Eksvärd 2016) är Elaine Eksvärds självbiografi där hon berättar om 

hur hon  frekvent blev utsatt för sexuella övergrepp av fadern under barndomen. Hon 

berättar och beskriver de känslor hon upplevt både under och efter övergreppen hennes 

far utsatte henne för. Elaine skaffar make och barn som vuxen, men den skam, ilska och 

sorg hon känner över faderns övergrepp mot henne har märkt henne. Hon är 

stigmatiserad och hon kämpar för tvätta bort de äckelkänslor, skuld och skam som hon 

känner efter de sexuella övergreppen hennes pappa utsatte henne för som barn. 

  

Snälla pappa, nej (Howarth, Crofts & Prytz. 2007) handlar om historien bakom Stuart 

Howarth liv. Under sin barndom blev han och hans systrar utsatta för sexuella 

övergrepp av styvfadern. Faderns övergrepp mot Stuart och hans syster pågår tills dess 

då övergreppen mot systrarna upptäcks och fadern hamnar i fängelse, dock avslöjas inte 

övergreppen som fadern begått mot Stuart. Boken beskriver hur Stuarts uppväxt 

kantades av förtvivlan och de men som övergreppen gett honom. 

 

5.3 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011 s.16) ska personer som medverkar i forskning skyddas 

från kränkningar och att utsättas för men. De skriver även att forskare ska vidta åtgärder 

för att skydda forskningspersonernas personliga integritet och rätt till att bli skyddade 

mot insyn i privatlivet. 
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Vår studie omfattas inte av lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Vi har dock visat hänsyn till lag (2003:460) i vår studie. Nedan förklarar vi 

närmre över hur vi förhåller oss till detta. 

  

Enligt 1 st 2 § i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, ska 

forskning leda till en direkt nytta för forskningspersonen. Syftet med vår studie är att 

genom en innehållsanalys av självbiografier nå en förståelse för de känslor, den 

självbild och deras roll i ett sedermera liv som sexuella övergrepp kan ge ett barn. 

Genom att nå en sådan förståelse har vi en förhoppning om att yrkesverksamma ska 

kunna ta del av resultatet för att på så sätt ha en bättre förståelse för sexuellt utsatta barn 

och kunna ge dem det stöd de behöver. Som Holm (2001) skriver kan personer genom 

att förstå en en annan persons känslor skapa tillit och få lättare att nå fram för att kunna 

ge stöd. Genom att professionella kan få en möjlighet att ge ett bättre stöd till utsatta 

personer är studien till nytta för forskningspersonen då den kunskap de bidrar med kan 

leda till ett bättre stöd från professionella. 

 

Enligt lag (2003:460) ska en forskare även se efter forskningspersonernas integritet. 

I studien kommer vi att beskriva och analysera självbiografier. Vi har valt detta därför 

att vi genom självbiografier får ta del av berättelser från personer som utsatts för 

sexuella övergrepp. Vi anser att det är etiskt försvarbart att använda självbiografier som 

källa till vår empiri, då det redan är publicerat material som offentliggjorts av 

personerna. De som publicerat materialet har självmant valt att offentliggöra berättelsen. 

Flera av berättelserna som vi använder är skrivna av spökförfattare som i vissa fall 

använder fingerade namn på de personer böckerna behandlar. Andra har självmant valt 

att öppet berätta om övergreppen. Genom det Ahrne och Svensson skriver anser vi att 

individerna har gett samtycke till att allmänheten får insyn i den delen utav deras 

privatliv. Det forskningsetiska kravet om att skydda individens integritet i Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor bryts därmed inte i det 

här fallet. Då nyttan i studien är att professionella på ett bättre sätt ska kunna ge stöd till 

utsatta skyddar studien inte bara personens integritet utan kan även vara till nytta för 

forskningspersonen. 
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Ahrne och Svensson (2011a) skriver att en livshistoria kan läsas och berättas på olika 

vis i olika sammanhang. De skriver att genom självbiografier får man ta del av 

personers livsberättelser. Ahrne och Svensson beskriver att det är författarna till 

självbiografierna som guidar, berättar och tar fram berättelserna, medan de som utför 

studierna är de som läser och tolkar berättelserna (Ahrne & Svensson 2011a s. 64). Då 

vi använder självbiografier som vårt empiriska material kan det finnas en risk att 

forskningsresultatet påverkar författarna negativt. Detta då deras texter används i ett 

forskningssyfte vilket troligtvis inte var författarnas avsikt med självbiografin. I studien 

är vi därmed medvetna om att författarnas olika syften och intressen med att publicera 

självbiografierna inte nödvändigtvis överensstämmer med studien. 

  

Ahrne och Svensson (2011a) skriver att problematik som kan uppstå när man studerar 

självbiografier är att man indirekt studerar människors liv. De skriver att ett etiskt 

dilemma som detta medför är den maktskillnad som uppstår mellan de som utför studien 

och personerna som förekommer i självbiografierna. Författarna skriver att personerna i 

självbiografierna då kan befinna sig i en känslig situation. De beskriver att det därmed 

är viktigt att de som tolkar materialet i studien gör det på ett varsamt sätt för att den 

kunskap som studien tillför ökar, breddar och fördjupar empirin kring sexuella 

övergrepp mot barn på ett sätt som inte upplevs som kränkande eller stötande för 

personer som utsatts för sexuella övergrepp som grupp (Ahrne & Svensson 2011a ss. 

32-33). 

  

5.4 Kritisk granskning av empirin 

  
Då en självbiografi är ämnad att sälja kan det innebära att berättelserna i 

självbiografierna kan skilja sig från vad andra som blivit utsatta för sexuella övergrepp 

har. Självbiografierna kan ha blivit publicerade av anledningen att de är speciellt 

känsloväckande för allmänheten och behöver inte nödvändigtvis representera de 

erfarenheter som andra sexuellt utnyttjade barn känner. Cvetkovich (2003 s. 15) påstår 

att vi lever mitt i en traumakultur. Kriser biter sig fast i folks medvetande och att 

känslor som oro, avsaknad av känslor eller att känna för starka känslor är symtom folk 

upplever. Cvetkovich menar att en traumakultur är en kultur där samhället frossar i 
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folks olyckor. Hon menar även att kulturen på ett sätt hjälper personer som blir utsatta 

då den belyser de problemen de utsätts för. Det finns således en kulturell besatthet i det 

moderna samhället gällande våldsamheter som till exempel sexuella övergrepp mot 

barn. Besattheten har skapat en abnorm offentlig sfär där massmedier på ena sidan 

belyser problemen och uppmärsammar personer som blivit utsatta, medan folk som tar 

del av berättelserna riskerar att utveckla symtom där de antingen känner stor oro kring 

personerna som blivit utsatta eller tvärtom slutar att bry sig då massmedier konstant 

rapporterar elände i sitt flöde (s. 15). 
 
En annan aspekt som vi är medvetna om är de förutsättningar som sker innan en person 

har möjlighet att publicera en självbiografi. Som vi skrivit tidigare är en självbiografi 

ämnad att sälja. Om en utgivare inte anser att en berättelse är säljbar kan det innebära att 

en person inte får sin bok publicerad. Om det som Cvetkovich (2003) skriver stämmer, 

lever vi i en traumakultur. I så fall kan det innebära att en persons berättelse inte blir 

publicerad då den inte anses tillräckligt sensationell. Det kan medföra att personens 

berättelse inte blir uppmärksammad och inte får möjlighet att bli en del av en studie som 

består av självbiografier.  
 

5.5 Tillvägagångssätt 

Under arbetsprocessen har fördelningen av arbetet varit jämlik mellan oss författare och 

vi har ett jämställt ansvar för den. Under studiens gång har vi delat upp arbetet mellan 

varandra men även skrivit tillsammans. Vi har löpande reflekterat, diskuterat och 

gemensamt bearbetat de texter vi har skrivit enskilt för att få ett så enhetligt språk som 

möjligt. Båda författarna har läst samtliga artiklar i tidigare forskning och de böcker 

som vi inhämtat vår empiri ifrån. 

 

I början av studien valde vi att rikta in oss mot personer som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp som barn. Anledningen till varför vi valt det här ämnet är att vi under vår B-

uppsats skrivit om samma ämnesområde men då riktat in oss mot hur socialsekreterare 

arbetade mot barn som de misstänkte blev utsatta för sexuella övergrepp. I det här 

studien vill vi därför rikta in oss mot de erfarenheter som personer som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp kan ha för att på så sätt få ett större bild av ämnet. På grund av den 
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uppenbara etiska problematiken fick studien bestå av litterära verk i form av 

självbiografier skrivna av vuxna som under barndomen blivit utsatta för sexuella 

övergrepp.  

Allt eftersom att vi gick igenom den tidigare forskningen såg vi ett mönster som 

förekom i forskarnas beskrivning av ämnet. Skam och stigma används som begrepp 

med koppling till personers erfarenheter av sexuella övergrepp. På grund av den 

relevans som begreppen har för ämnet gjorde vi bedömningen att använda Goffmans 

teori om stigma samt Scheffs teori om skam för att analysera vårt material. 

 

5.5.1 Styrd deduktiv ansats: 
  

För att analysera den empiri som har samlats in har vi valt att göra en kvalitativ 

innehållsanalys. Hsieh och Shannon (2005) beskriver att det finns tre olika sätt som man 

kan arbeta med när man använder en kvalitativ innehållsanalys. Den analys som vi i 

studien använder oss av är en styrd deduktiv ansats. Hsieh och Shannon skriver att en 

styrd deduktiv ansats innebär att en text tolkas utifrån kriterier som på förhand är 

bestämda (ibid). För oss innebär detta att vi får en tydligare ram att arbeta utifrån vilket 

kan leda till att studien blir lättare att förstå. Hsieh och Shannon (2005) beskriver att 

genom att använda denna arbetsmetod får en studie tydligare struktur (ss. 1277-1282). 

Elo och Kyngäs (2007) skriver att en styrd deduktiv ansats ofta syftar till att undersöka 

färdiggjord empiri i nya kontexter. De skriver att det första stadiet efter att en deduktiv 

ansats har valts är att skapa kategorier för att möjliggöra analysen av empirin. Elo och 

Kyngäs (2007) skriver att genom kategoriseringen kan man analysera empirin och 

koppla den till teorin.  De skriver forskare som använder en styrd deduktiv ansats bör 

tydligt beskriva sin forskningsprocess för att vara transparent för att på så sätt ge en 

bättre tillförlitlighet till studien. 

 

Som Thomassen skriver kan vi utifrån att använda oss av en kvalitativ metod tolka den 

empri som studien består av. Genom att vi i studien använder oss av en styrd deduktiv 

ansats tillsammans med en innehållsanalys, kan vi rikta studien.  Utifrån de kriterier 

som vi genom en styrd deduktiv ansats använder oss av, får vi en möjlighet att besvara 

frågeställningarna i studien. 
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I studien har de kriterier som används i en styrd deduktiv ansats använts i form av 

analysfrågor. Frågorna syftar till att få en struktur på studien samt att få fram ett svar på 

de frågeställningar som studien ämnar att besvara. Vi använder följande analysfrågor: 

  
·         Vilka känslor beskrivs det att personerna som utsatts för sexuella övergrepp har? 

·         Hur beskrivs de känslor som personer som utsatts för sexuella övergrepp uttrycker i      

självbiografierna? 

·         Kommer känslorna skuld och skam till uttryck i självbiografierna och i så fall på vilket sätt? 

·         På vilket sätt beskriver huvudpersonerna sig själva i självbiografierna? 

·         Ger biografierna uttryck för att övergreppen, känslorna och/eller synen på sig själv har någon 

konsekvens för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp?    

  

Anledningen till varför vi väljer att ha med dessa analysfrågor i studien är att de gör det 

möjligt för oss att besvara våra frågeställningar. Den första av våra analysfrågor valdes 

då vill vill få fram en helhetsbild kring vilka känslor som beskrivs i böckerna. I den 

analysfrågan behöver inte känslan nödvändigtvis vara kopplad till sexuella övergrepp. 

Den andra frågan används för att få fram ett mer specifikt svar på känslorna som kan 

uppstå kring ett sexuellt övergrepp. Den här frågan omfattar känslor som beskrivs före, 

under och efter det sexuella övergreppet. Den tredje frågan syftar till att hitta en 

koppling mellan vår empiri och de teoretiska begrepp som vi använder oss av.  Den 

fjärde frågan hanterar huvudpersonens beskrivning av sig själv under bokens gång.  För 

att få ett svar på den tredje frågeställningen väljer vi att ha med en femte analysfråga. 

Här letar vi efter uttryck i biografierna som pekar på att övergreppen som individen 

utsatts för har gett konsekvenser för personen i dennes senare liv. Här fokuserar vi på 

konsekvenser som skett efter att övergreppen upphört, inte då övergreppen pågick. 

  

5.5.2 Framställning av resultatet 
  

Efter att vi valt att göra en innehållsanalys i form av en styrd deduktiv ansats ställde vi 

upp de analysfrågor som  beskrivs i 5.3.1. Efter att kriterierna fastställts delade vi upp 

självbiografierna mellan oss för för att på så sätt spara tid. När vi läst empirin har de 

tillfällen där ämnen som rör analysfrågorna antecknats. Vi har därefter tagit ut de citat 

som berör analysfrågorna och lagt dem i ett separat dokument där vi jämför hur 



 

 

 

27 

återkommande ett tema är. Citat har därefter valts ut och kan anses som representativa 

för det resultat som empiri lett till.  

  

5.6 Överförbarhet och tillförlitlighet 
 
Ahrne och Svensson (2015) skriver att man i kvalitativa studier studerar specifika 

områden, då studierna innehåller ett mindre urval än kvantitativa studier. På grund av 

det anser författarna att en kvalitativ studie inte har samma möjlighet att göra en studie 

generaliserbar på samma sätt som en kvantitativ studie har. (Ahrne & Svensson 

2011b  ss. 26-30). Bryman (2011 s.134) skriver att begrepp som validitet och reliabilitet 

passar bättre in i kvantitativ forskning. Ahrne och Svensson menar att kvalitativ 

forskning snarare ämnar att göra studien överförbar. Med det menar de att nya studier 

som handlar om liknande situationer med nya personer borde få ett liknande resultat 

(Ahrne & Svensson 2011b ss. 26-30) 

Då vår studie består av åtta självbiografier och att personerna i dessa biografier 

beskriver sina erfarenheter på ett liknande sätt har vi fått en förståelse för deras 

upplevelser. Då empirin har gett en liknande svar på de frågeställningar som ställts samt 

att kopplingar har gått att göra till tidigare forskning kan man se att det finns mönster i 

empirin. Därmed kan vi se att det finns en viss överförbarhet i studien.   

Ahrne och Svensson (2011b ss. 26-30) skriver att för att en studie ska kunna bli 

trovärdig behöver den vara transparent med hur man har gått tillväga i 

forskningsprocessen. Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen, Kyngäs (2014) skriver 

att trovärdigheten för kvalitativa innehållsanalysen påverkas beroende på hur lämplig 

och hur rik empirin är. De skriver att en större empiri gör studien mer tillförlitlig. 

Författarna skriver även att en ett detaljerat och tydligt tillvägagångssätt hjälper till att 

göra en studie mer trovärdig (Elo m.fl. 2014).  

För att studien ska bli tillförlitlig har vi i studien valt att vara transparenta över vårt 

tillvägagångssätt samt hur vi genomfört vårt urval. Som vi tidigare skrivit hjälper även 

ett större urval till att göra en studie tillförlitlig. Med tanke på studiens omfattning samt 

tidsaspekten har vi valt ut åtta självbiografier som empiri. 
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5.7 Metoddiskussion 
 

Det tillvägagångssätt som vi har använt oss av i studien har fungerat bra. Den kvaliativa 

metoden har möjliggjort en tolkning av det empiriska materialet och innehållsanalysen 

möjliggjorde en analys av det material som samlats in. Anledningen till varför vi har 

valt att använda oss av en kvaltativ metod är att vi i vårt syfte vill nå en förståelse. Som 

Thomassen (2007) tidigare skrivit är även personer som använder en kvalitativ metod 

subjektiva. För att motverka vår egen subjetiva bild valde vi båda att läsa den litteratur 

som valdes som empiri.  Att vi båda läste biografierna möjliggjorde även att vi har 

kunnat diskutera och reflektera löpande över det insamlade materialet 

 

Som vi skrivit tidigare valde vi att använda självbiografier i studien på grund av att det 

gav oss möjlighet att ta del av berättelser från personer som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. I kapitlet etiska överväganden resonerade vi att det inte var etiskt försvarbart 

att genomföra intervjuer med personer som utsatts för sexuella övergrepp som barn. 

Ahrne och Svensson (2011) skrev även att  genom att använda sig av självbiografier får 

man ta del av en persons berättelser. Därmed kunde vi ta del av personers berättelser 

utan att det kunde anses som oförsvarbart etiskt. En annan teori som vi kunde valt 

istället för skam och stigma kan ha varit teorin Grundad teori. Hade vi använt den 

teorin hade vi haft möjlighet att göra bredare reflektioner över innebörden av empirin. 

Anledningen till varför inte valde att använda teorin Grundad teori är att begreppen 

skam och stigma utpekades som framträndande känslor rörande ämnet av Goodman m. 

fl. (2003) och Jackson m. fl. Vi ville därför djupdyka i begreppens innebörd för att få en 

bättre förståelse för skamen och stigmans roll i studien. 

 

6 Resultat och analys 
I det här kapitlet presenterar vi resultatet samt vår analys av den empiri som studien 

bestått av. Kapitlet är indelat i tre huvudteman. Temna är indelade utifrån de tre 

frågeställningar som studien ämnar att besvara. Kapitlen handlar således om de känslor 

som ett sexuellt övergrepp kan ge en person som utsatts under för övergrepp under 

barndomen, övergreppens påverkan på personens självbild som barn samt eventuella 
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följder som övergreppen kan ha gett barnet. Citaten som används i resultatet har valt ut 

då de kan anses som representativa för den empiri som valts ut. 

 

6.1 Känslor som uppkommer efter övergreppen 

6.1.1 Skam, skuld och stigma 
 
Genomgående i självbiografierna var det främst tre typer av känslor som förekom. De 

känslorna nämndes oftare och beskrevs mer djupgående än de övriga känslorna. 

Känslorna som oftast beskrevs var känslor som rörde skam, skuld och känslan av att 

vara utpekad. Den första av de känslorna, och den som beskrevs med flitigt var känslan 

av skam. I självbiografierna beskrivs känslan skam som de upplevde att övergreppen 

hade gett dem. Författarna skriver även hur känslor av skam som personerna som utsatts 

för sexuella övergrepp kände ofta består. Flera av personerna  i självbiografierna 

beskriver hur de fortfarande känner skam över övergreppen. Något som även förekom i 

biografierna var att personerna som utsatts för övergreppen ofta kände skam för att de 

tillåtit sig utsättas. Som Scheff och Starrin (2002) skriver förstår vi att de skamkänslor 

uppstår när en person ser negativt på sig själv utifrån vad de tror att deras omgivning 

anser om dem. Linda beskriver sina känslor ifrån vad samhället skulle tro om henne. 

 
Jag kände så mycket skam- vad skulle de tänka om mig om jag berättade? Skulle min 

familj kasta ut mig? Jag la all skuld på mig själv och undrade om det var mig det var fel 

på? 

(Engvall 2013 s. 46) 

  

Som Scheff och Starrin skriver uppstår skam när en person ser negativt på sig själv 

utifrån vad de tror att andra anser om dem. I Lindas citat kan man se det då hon 

beskriver oron över hur hennes familj skulle reagera om hon berättade vad hon utsatts 

för. Hennes känsla av skam uppstår därför att hon oroar sig över hur omgivningen (i det 

här fallet hennes familj) ska se på henne. Enligt Brodin och Hylander (2002) kan skam 

hos en person leda till en sämre självkänsla hos personer som känner skam. Skammen 

kan även leda till att personen blir mer tillbakadragen från sin omgivning. 

 

I Lindas citat visar hon även en rädsla för att bli stigmatiserad över det som hänt. Hon 

beskriver en rädsla för att bli utkastad av sin familj och oro över hur familjen skulle se 
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på henne. Gofman beskrev stigma som att en person anser att de kan komma att bli 

utpekade som annorlunda. I Lindas citat kan man se att hon oroar sig över att bli 

stigmatiserad då hon visar oro över hur personer kommer att se på henne om de får reda 

på övergreppen. 

 

Tessan beskriver, likt Linda, hur hon kände skam och skämdes över att ha blivit utsatt 

för övergrepp. Hon beskriver sig själv på ett nedvärderande sätt genom att kalla sig 

smutsig. 

 
Jag kände mig smutsig. Skämdes...Mest skämdes jag över att jag inte hade ropat på hjälp, 

inte kämpat emot. Det var väl nästan som att ge sin tillåtelse?  

(Engvall 2008 s. 31) 

  

Dessa känslor visade sig förekomma ofta i självbiografierna och benämndes i alla 

självbiografier som undersöktes. Personerna beskriver sig ofta som skamliga eller att de 

behövde skämmas för det de utsattes för. I den tidigare forskningen pekar flera av 

forskarna på just det här mönstret då de beskrev skamkänslor som vanligt 

förekommande hos personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. 

Goodman m.fl. (2003). skrev till exempel att känslor av skam var vanligt 

förekommande och att känslorna påverkar hur ofta ett barn berättar om övergreppen. 

Utifrån Goodmans m.fl. (2003) forskning kan därmed barnens hjälpsökande ha 

påverkats av de känslor som de upplever efter övergreppen. 

  

Som vi kan se i de tidigare citaten framkommer det även i självbiografierna att 

personerna beskriver att de upplever skuld för de sexuella övergreppen som de utsatts 

för. Linda uttrycker i citatet att hon upplevde att hon la all skuld på sig själv. Tessan 

beskriver också hur hon kände skuld då hon upplevde att hon inte kämpat emot 

tillräckligt och därmed ansåg att hon hade ansvar över händelsen.  

 

Stuart beskriver i det här citatet hans känslor när polisen gripit fadern efter att 

övergreppen mot systrarna avslöjats: 
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Visste de precis hur stygg jag varit i hela mitt liv och hur ofta pappa varit tvungen att 

straffa mig? […] och jag ville inte att någon skulle få reda på hur hemsk jag faktiskt varit 

under alla år, så jag sa fortfarande ingenting.   

(Howarth, Crofts, & Prytz, 2007, ss. 73-74). 

 

I Stuart citat kan man se hur Stuarts upplevda skam under barndomen påverkat honom. 

Stuart beskriver rädslan över att polisen kanske får reda på hur stygg Stuart varit och att 

fadern därför straffat honom. Stuart beskriver här att han känner ansvar för övergreppen 

då han hade varit olydig och att fadern därför varit tvungen att straffa honom genom 

övergreppen. Som Stuart skriver berättade han inte om övergreppen på grund av rädslan 

att han skulle bli avslöjad.  

 

I Lindas Tessans och Stuarts citat kan vi se hur de visar skuld samt en rädsla för att 

övergreppen ska avslöjas. Linda och Tessan beskriver en  rädsla för att de ska bli 

utpekade som annorlunda om övergreppen avslöjas. Med Stuart handlar rädslan om att 

hans ska bli avslöjad om att har varit olydig. I de tre citaten visar personerna en ovilja 

att prata om övergreppen. Enligt Goodman m.fl. (2003) kunde känslan av skuld påverka 

barn till att inte prata om övergreppen de utsatts för. Lindas, Tessans och Stuarts utsagor 

visar på det då de inte ville berätta om övergreppen. Även om de uttryckte att de inte 

ville att övergreppen skulle avslöjas måste man dock vara medveten om att skulden 

handlar om olika saker. En handlar om att övergreppen i sig ska avslöjas den andra för 

att omständigheterna runt omkring ska avslöjas. Därmed kan man säga att även om 

känslan av skuld som enligt Goodman m.fl. (2003) kan påverka personer att inte berätta 

om ett övergrepp behöver det inte vara skuld över själva övergreppet som påverkar en 

som utsatts till att inte berätta.   

 

Sammanfattningsvis kan vi se att känslor som skam, skuld och känslan av att vara 

stigmatiserad förekom i alla självbiografier. Även om skamkänslan var den som i 

överlag var den vanligaste som beskrevs förekom de andra två frekvent. Därmed kan 

man se en koppling mellan vad den tidigare forskningen visar och vad som framkommit 

i studien. Som Goodman et al. skriver förekom skam, skuld och stigma hos individerna. 

Den bilden bekräftas även då vi använde Scheffs teori om skam och Goffmans om 

stigma för att analysera resultaten. Även där kan vi se likheter mellan det som står 

skriver i självbiografierna och vad Scheff och Goffman beskriver.  
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6.1.2 Dölja/ förtränga känslor 
 
Även om känslorna skam, skuld och känslan av att vara stigmatiserad var de som oftast 

förekom i självbiografierna, fanns det även ett annat sätt som flera av 

personerna  hanterade de känslorna som uppstod. I självbiografierna beskriver flera av 

personerna hur de som barn försökte dölja och förtränga de känslor som personerna 

upplevde efter de sexuella övergreppen.  

 

Ulrika som under hela sin barndom frekvent blev utsatt för sexuella övergrepp av sin far 

beskriver hur hon dolde de känslor som hon hade kring övergreppen:   

 
Jag har aldrig upplevt hur det är att vara barn...hela min barndom bestod av att dölja saker och att 

inte visa vad jag kände. Jag undanhöll ingenting medvetet, men känslan var sådan hela tiden...att 

jag hade någonting att dölja.  
(Lytsy & Olson 2005 s.  45). 

  

  

Likt Ulrika beskriver Patrik hur han under perioden som övergreppen pågick försökte 

förtränga de känslor som han upplevde efter övergreppen:  

  
Jag har alltid backat upp Viljo av någon konstig anledning. Det beror väl på att det handlar om 

skamkänslor, och om något jag velat förtränga. Innan man själv blir klar över att man är ett offer, 

att man inte har valt att låta en vuxen man ta över ens liv, då är det svårt att våga erkänna vad 

som faktiskt hänt  

(Sjöberg & Lutteman 2011 s. 394). 
 

I citaten beskriver både Ulrika och Patrik hur de försökt dölja eller förtränga de minnen 

och känslor som uppstått efter övergreppen. Båda beskriver att de upplevde att de 

behövde dölja det de utsattes för. Patrik beskriver tydligare att han upplever 

skamkänslor för att, som han själv beskriver det, låtit någon ta kontroll över hans liv. 

Ulrika skriver att hon kände att hon hade något att dölja. Ulrika visar här att hon 

upplevde agerandet som felaktigt. Hon beskriver det som något man skulle behöva dölja 

från andra. Utifrån Ulrikas ord kan vi se att hon upplevde övergreppen som skamliga då 

hon ville dölja att hon utsatts för dem från omvärlden (Jmf. Scheff & Starrin 2002; 

Goffman 2014 s. 536) 
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Att Patrik beskriver motstridiga känslor om styvfadern som utsatte honom för övergrepp 

kan man förstå genom Irgens och Moqvists forskning. Som de skriver är det vanligt att 

barn som utsätts för sexuella övergrepp utav en nära familjemedlem känner tilltro till 

förövaren samt att de även tar på sig skulden för övergreppet. De skriver även att barnet 

har svårt att skilja på förövaren och fadersgestalen vilket kan leda till ambivalenta 

känslor gentemot personen.  

 

Till skillnad mot hur Ulrika och Patrik beskriver sina känslor efter de sexuella 

övergreppen, skiljer sig Elaines  beskrivning av hur hon uppfattade faderns övergrepp 

mot henne. Elaine normaliserar det som hennes far utsätter henne för.  

 

Elaine beskriver hur hon som barn upplevde att övergreppen hon utsatts för var något 

som var normalt för barn: 

 
...jag trodde alla pappor gjorde så med sina döttrar…  

(Eksvärd 2016 s.68) 
 

Elaines citat kan förstås utifrån det Dahlström-Lannes skriver om. Som hon skriver kan 

barn försöka normalisera övergreppen de utsatts för. Då Elaine beskriver hur hon 

upplevde att alla barn fick samma behandling som hon normaliserar hon övergreppen 

som fadern utsätter henne för.  

 

6.1.3 Sammanfattning 
 

Ett tydligt tema som man kan se i självbiografierna biografierna är att känslorna som 

beskrivs av personerna som utsatts riktar sig, i överlag, mot sig själva snarare än mot 

förövaren. De känslor som var tydligt förekommande i empirin handlade till stor del om 

den skam som personerna beskriver att de upplevde. Skammen att ha blivit utsatt för 

övergreppen var den känsla som oftast beskrevs i självbiografierna. Den näst vanligaste 

känslan som beskrevs av individerna var känslan av att bli utpekad. De beskrev rädslan 

av att de kunde bli utpekade och förkastade från sin familj eller från samhället. Den 

beskrivning av personernas känsla av att bli utpekad kan kopplas till Goffmans teori om 

hur personer upplever att de har blivit stigmatiserade av en grupp. Personerna i 
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självbiografierna lägger även merparten av skulden för övergreppen på sig själva och 

beskriver hur de uttrycker ursäkter för förövaren, ofta på sin egen bekostnad. Även om 

det fanns tillfällen då personerna i självbiografierna valde att försöka dölja de känslor 

som de upplevt kom de fortfarande tillbaka till temat om att de skämdes för 

övergreppen. 

 

Personerna i självbiografierna beskriver sig själva på ett nedsättande vis genom att 

bland annat kalla sig själva kraftfulla nedvärderande ord som “smutsig”. Utifrån det 

som framställs verkar den självbild som personerna upplever främst vara riktad mot 

negativa attribut. Det kommer vi att gå in djupare på i vårt nästa kapitel. 

 

6.2 Barnets självbild 

 

Som vi skrivit i tidigare kapitel visar empirin att flera av personerna i självbiografierna 

under uppväxten har haft en bild av att det var de som bar ansvaret för övergreppen. 

Samtidigt beskriver alla självbiografier hur personerna ser på sig själva. Ett 

vanligt  förekommande tema som upprepats i empirin är att personerna beskriver sig 

själva med nedvärderande uttryck. Flera av personerna använder ord som uttrycker att 

de ser sig själva som svaga, äckliga och smutsiga. 

  

I följande citat beskriver Tessan hur hon upplever sig utpekad och stämplad:  

  
Jag kände mig äcklig som bjöd ut mig och lät andra använda mig. Det kändes som om det stod 

h*ra i min panna. Som om varenda människa kunde se vad jag gjorde och hur äcklig jag 

var...Männen bekräftade hela tiden hur dålig jag var. 

(Engvall 2008 s.115) 

. 

Tessan beskriver hur hon känner sig utpekad och stämplad i pannan för det hon utsattes 

för. Hennes beskrivning av hur att hon ser på sig själv liknar den bild som Goffman 

(2014) ger av stigma. Som vi skrivit tidigare känner en person sig stigmatiserad då de 

ser negativt på sig själva utifrån hur de anser att andra ser på dem. Likt 

Goffmans  (2014) begrepp om stigma kan man här även se tecken på att Scheffs (2002) 
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teori om skam förekommer i Tessans citat. Hon beskriver sig sig negativt utifrån hur 

hon upplever att andra ser på henne. (jmp Scheff 2002) 

 

Elaine beskriver också hur de känslor hon upplever efter faderns sexuella övergrepp mot 

henne påverkar hennes självbild: 

 
För visst var det mitt fel också? Jag sa ju aldrig nej, "stopp, min kropp" eller något annat. Jag är 

en äcklig jävla dotter  

(Eksvärd 2016 s. 145). 

 

Citatet beskriver känslor som kan förstås genom ett interindividuellt perspektiv (jmf 

Leppänen 2006), där känslorna Elaine upplever har uppstått mellan två individer. I det 

här fallet är det skamkänslor hos Elaine som har uppstått i relationen mellan henne själv 

och fadern.  

 

Då Elaine liksom Tessan skuldbelägger sig själv kan vi även förstå att deras känslor av 

skam och skuld har uppstått i förhållande till de normer och rollförväntningar som finns 

i samhället. Enligt de normer och rollförväntningar omgivningen har, förväntas Elaine 

och Tessan ha offer- och äckelkänslor över det faktum att de är utsatta för sexuella 

övergrepp. Elaine och Tessan påtvingar sig själv känslor där de tillskriver sig själva hur 

de borde känna och vara sett till det de blivit utsatta för. Vi förstår genom citaten att de 

har fått ett psykiskt stigma då de nedvärderar sin egen identitet genom att anta en 

offerroll (Jmf. Goffman 2014). 

 

Något som flera av självbiografierna belyste var hur omgivningen projecerade sina 

intryck och förväntningar på de sexuellt utsatta barnen. I det här citatet kan vi se hur 

Tessans blir kategoriseras av omgivningen och tilldelar henne ett stigma.  
 

Jag kommer ihåg att en kille på socialtjänsten sa att jag "behövde lära mig visa vanligt 

tonårsbeteende och att tuffa till mig". Han sa: "skulle man ha ställt ut dig på stan hade du 

garanterat blivit utsatt för något, du utstrålade maktlöshet och man riktigt såg att du var ett lätt 

offer".  

(Engvall 2008 s. 210) 
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I citatet beskriver Tessan om hur hon blir tilldelad ett stigma där hon blir kategoriserad 

utifrån omgivningens normativa förväntningar över hur hon bör vara. Tessan beskriver 

hur socialarbetaren tilldelar en egenskap till henne som avviker från det som samhället 

anser som normalt. Hon blir således påtvingad en social identitet utifrån de första 

intryck som observerats av socialarbetaren där hon blir nedsatt från en fullvärdig 

människa till en utstött och märkt. I citatet förstår vi att socialarbetaren i egenskap av de 

normala på ett oreflekterat sätt  tilldelar henne en virtuell social identitet (Jmf. Goffman 

2014 s. 10). I citatet förstår vi att den virtuella sociala identitet som socialarbetaren 

tilldelar Tessan inte överensstämmer med hennes faktiska sociala identitet 

(ibid).  Tessan blir således tilldelad ett stigma av socialarbetaren då hennes självbild inte 

överensstämmer med det omgivningen observerat hos henne. 

 

6.2.1 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan vi se i det här kapitlet att självbiografierna målar upp en bild 

av att de sexuella övergrepp som personerna som utsattes under barndomen har lett till 

att personerna fått en negativ självbild. Något som är värt att notera är avsaknaden av en 

positiv självbild under barndomen. Ingen av personerna i böckerna beskriver sig själva 

på ett positivt sätt. I kapitlet kan man se att skam har en framträdande roll i de 

beskrivningar som personerna ger. Som Scheff skriver kan en person få en sämre 

självkänsla till följd av att de känner skam. Utifrån det har individernas känsla av skam 

påverkat deras självkänsla till det skad att de känner sig mindervärdiga. Som Brodin och 

Hylander skriver kunde skam även leda till att en person blir tillbakadragen från sig 

omgivning. Därmed kan den känsla som påverkat personernas självbild under 

barndomen även påverkat den i sitt vuxna liv.  

 

6.3 Barnets fortsatta liv 

6.3.1  Tillit 
 
Flera av självbiografierna beskriver att övergreppen personerna utsatts för under 

barndomen har påverkat deras liv som vuxna. Flera av personerna beskriver att 

övergreppen har gett dem en bild av att ingen brydde sig om dem.  I överlag beskriver 

personerna hur deras tillit till andra har påverkats. Patrik berättar i citatet om hur de 
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sexuella övergrepp han blev utsatt för under barndomen har präglat hans tillit i  hans 

friidrottskarriär som vuxen. 

  
Han tyckte överhuvudtaget inte om att jag duschade med andra killar...det där har satt djupa spår. 

Under hela min friidrottskarriär har jag känt mig obekväm med att byta om tillsammans med 

andra. 
(Sjöberg & Lutteman 2011 s. 61). 

  

I citatet får vi en förståelse över hur Patrik känner inför att närvara i en situation som 

han upplever som obekväm. Han har svårt att känna tillit till vuxna personer som 

befinner sig tillsammans med honom i en situation som vuxen (Jmf. Sigurdardottir & 

Halldorsdottir 2013 s. 427). Patrik beskriver hur han har svårt att befinna sig i ett 

sammanhang som de andra (Jmf. Goffman 2014) kan generalisera som en situation som 

kan förstås som normal sett till sammanhanget. Vi förstår utifrån Goffman att Patrik 

upplever ett psykiskt stigma, där de sexuella övergrepp tränaren utsatte honom för som 

ung har märkt honom. I citatet ser vi också att de känslor som han beskriver under 

vistelser i omklädningsrum som han delar tillsammans med andra individer, kan förstås 

som skamkänslor över att han som ung blev utsatt för sexuella övergrepp av sin tränare. 

Genom Patriks beskrivning förstår vi att hans självkänsla har blivit negativt påverkad 

utav de år av övergrepp som han upplevde som ung (Scheff & Starrin 2002).  

 

Vidare beskriver Patrik hur han ser på auktoriteter och makthavare som vuxen: 

  
Jag tror att Viljos gärningar förstärkte ett personlighetsdrag hos mig som har varit utmärkande: 

mitt nästan maniska behov av att ifrågasätta auktoriteter och makthavare...Jag har aldrig valt 

mina fajter eller mina krig, jag har gått till motattack på bred front mot allt och alla. 
(Sjöberg & Lutteman 2011 s. 202). 

  

I citatet beskriver Patrik hur övergreppen han utsattes för som ung påverkar hur han ser 

på auktoriteter och de som sitter i maktposition som vuxen.  Utifrån Goffmans (2014 

s.28) resonemang förstår vi att Patrik tycker sig föra en ständig kamp mot dessa 

auktoriteter där han upplever sig som misskrediterad och ensam i sitt slag. Patriks 

reaktion på auktoriteter kan därför förstås då han inte vill bli kategoriserad som en 

avvikare ifrån det som samhället anser vara normalt (Jmf. Goffman 2014 ss. 9,10). Å 
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andra sidan kan hans beteende mot auktoriteter vara just motsatt det som Goffman 

(2014 s.12) beskriver, att Patrik vill bli förstådd som en individ som inte ska ses som en 

som tillhör de normala. Han vill vara den som avviker från de normer och förväntningar 

samhället har på honom. 

 

Även individens tillit i framtida relationer har i flera av biografierna påverkats av 

övergreppen. Självbiografierna beskriver hur personerna upplevde de saknade tillit till 

andra personer. Kristina beskriver i det här citaten sin avsaknad av tillit till män:  

 
… I samma andetag säger hon att hon inte litar på några män 

(Hansen, Cras & Cras 2003 s. 92). 
 

Vi tolkar Kristinas citat som att avsaknaden av goda manliga förebilder som barn har 

gett henne konsekvenser som vuxen där hon saknar tillit till män (Jmf. Sigurdardottir 

och Halldorsdottir 2013 ss.427-428). Som Scheff (1990) skriver prövar Kristina 

konstant sina sociala relationer till män i olika sammanhang, men till skillnad från 

Scheffs (1990) resonemang om att sociala relationer inte en statisk företeelse verkar 

Kristinas syn på relationer till män vara statisk, där hon har slutat att prova de sociala 

relationerna till män sett till sammanhanget som de befinner sig i. Genom citatet förstår 

vi att Kristina inte har lyckats att distanserat sig från traumat som de sexuella 

övergreppen medfört henne som barn (Jmf. Newsom och Myers-Bowman 2017 s. 4). 

 

Vidare beskriver Elaine hur hennes liv i vuxna relationer påverkades av de sexuella 

övergrepp hon blev utsatt för som barn:  

 
Förälska mig? Nej, vem vill vara kär i problem? Men det gjorde inget om de förälskade sig i 

mig, dessa problem … Det var nästan ett sadistiskt drag i mig … Men ligga med dem skulle jag. 

Ett helt gäng faktiskt […] 24 år gammal gick jag igenom min sexuella revolution. Här skulle 

sexas på mina villkor och mitt sätt … försökte någon trä på mig offerkoftan så tog jag den … 

och satte på mig den som en mental segermantel.  
(Eksvärd 2016 s. 199, 201). 

 

Genom citatet förstår vi hur Elaines avsaknad av sociala band till andra vuxna påverkar 

hennes känslor som vuxen. Elaines ord kan tolkas som om att hon saknar emotionell 
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sammankoppling med andra vuxna då hon inte haft någon tilltro eller stabil relation till 

vuxna under barndomen (Jmf. Scheff 1990). Utifrån Newsom & Myers-Bowmans 

(2017 s. 4) forskning tolkar vi att Elaine vill återhämta sig och vända de sexuella 

övergreppen hon blivit utsatt för till sin egen fördel, hon vill inte vara ett offer.  

  

 

6.3.2 Självdestruktivt beteende 
 

För flera av karaktärerna i självbiografierna ledde övergreppen dem ned i en 

nedåtgående spiral av att försöka dämpa minnena från övergreppen eller att försöka 

straffa sig själva. De beskriver hur de började att sälja sex för att de ansåg att de inte var 

värda något annat och att de ville straffa sig själva. Jackson, Newall och Backett-

Milburn bekräftar den bild som empirin ger. De skriver att ett självskadebeteende var 

vanligt hos personer som utsatts för sexuella övergrepp under en längre period (Jackson 

m.fl. 2015 s 327). 

 

Tessan och Linda beskriver hur de upplevde skam över vad hon utsattes för under 

barndomen. De skriver att de föraktar sig själva och att de känslor de upplevde 

påverkade deras beslut att anta ett självskadebeteende. 

 

Tessan beskriver hur hon väljer att skada sig själv: 

 
Jag kände ett tvång av att på något sätt ta tillbaka kontrollen. Att utsätta mig för samma sak, men 

på mina egna villkor … Jag ville göra mig själv illa. Jag hade nog lika gärna kunnat skära mig 

eller göra något annat. Nu råkade det bli prostitution istället […] Det kändes inte som någon stor 

grej. Jag kunde inte förlora mer än vad jag redan hade förlorat. Skammen och självföraktet satt 

redan djupt. Jag skrek efter bekräftelse.  
(Engvall 2008 ss. 42,43). 

 

I Lindas citat ser vi hur hennes känslor påverkar henne: 

 
En dag när jag mådde dåligt kunde jag träffa 3 män på en dag. Det var vad jag var värd.  

(Engvall 2013 s.49). 
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I citaten förstår vi att skamkänslorna de båda upplever och som påverkar deras beslut att 

börja skada sig själva kan förstås utifrån Scheff och Starrins skambegrepp, som menar 

att skam uppstår när Tessan och Linda i sina känslor föreställer sig utifrån vad de tror 

att omgivningen anser om dem. Tessans och Lindas stigma där de känner sig fläckade 

och deras negativa självbilder, kan tillskrivas händelser där de blev utsatta för ett 

sexuella övergrepp (Jmf. Goffman 2014). I citaten förstår vi att Tessan och Linda 

upplever sig själva som ensamma och misskrediterade (ibid). 

 

Elaine beskriver likt Tessan och Linda hur hon hanterade den skam över vad hon utsattes 

för under barndomen. Till skillnad från Tessan och Linda, som prostituerade sig, 

beslutar Elaine att skära sig själv i armen.  

 

Elaine beskriver hur år av sexuella övergrepp från sin fader gjort att hon skär sig: 

 
Jag ville inte leva längre, men jag ville heller inte dö...all psykisk smärta fokuserades till armen 

jag skar i...en skön känsla  
(Eksvärd 2016 s. 183). 

 

Vi förstår att Elaine, som blivit utsatt för sexuella övergrepp under lång tid, har 

utvecklat ett självdestruktivt beteende där hon väljer att skära i sig själv (Jmf. 

Dahlström-Lannes 1990 s. 63). Utifrån Cvetkovich (2003 s. 17) som menar att ett 

trauma, som till exempel att ha varit utsatt för sexuella övergrepp, inte nödvändigtvis 

behöver innebära att Elaine har varit utsatt för fysiskt våld. Utifrån citatet förstår vi att 

Elaines beslut att börja skära i sig själv är av psykisk karaktär.  

 

Medan Tessan, Linda och Elaine beskriver sin nya utsatthet som en form av 

självskadebeteende, beskriver Kristina övergreppen som en form av trygghet för henne. 

 

Kristina beskriver sitt beteende: 

 
Jag var inte värd något bättre, tyckte jag. Jag var inte älskad av någon och inte  värd att leva ett 

normalt liv. Att bli utnyttjad var ett mönster som jag kände igen, och det välkända mönstret gav 

en form av trygghet. Det blev som en magnet.  
(Hansen, Cras, Cras 2003 s. 231). 
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Kristina visar här på att hon känner sig stigmatiserad. Likt Lindas och Tessans citat ger 

Kristina en bild av att hon känner att hon inte var värd att bli behandlad bättre.  Utifrån 

det Goffman (2014 s.12) skriver tolkar vi det som att Kristinas stigma består av att hon 

har en nedvärderande syn på det egna jaget. Det är Kristinas erfarenheter av att vara 

utnyttjad som skapar stigmat. I citatet ser vi även tecken på dissonans då hennes 

upplevda stigma även skapar en form av trygghet för henne. Enligt Scheff och Starrins 

(2002) forskning kan vi vidare förstå dissonansen i citatet utifrån de skam och 

skuldkänslor Kristina har då hon upplever sig inte vara värd något. Kristina upplever att 

hon skapar sig en trygghet genom en nedvärderande syn på sig själv utifrån vad hon tror 

att andra förväntar sig av henne (ibid). 

 

6.3.3 Bestående känslor 
 

I alla av självbiografierna beskrivs det hur de erfarenheter som de upplevt under 

barndomen än idag påverkar deras liv. 

 

 Ett tema som upprepas i biografierna fortfarande påverkar personerna idag. I biografin 

uttrycker Johanna att hon fortfarande känner skamkänslor som uppstått 

efter  övergreppen. Hon beskriver även och hon själv är medveten om att övergreppen 

inte är hennes fel känner hon sig fortfarande ”smutsig” och att hon har skuld till att 

övergreppen skedde.  

 
Det värsta av allt det här var nog min egen svaghet, att jag bara har fortsatt och fortsatt … Jag 

hatar mig själv för det. Jag känner mig fortfarande smutsig och skäms och har ju egentligen bara 

mig själv att skylla. 
 (Engvall 2013 s.76) 

 

Utifrån Goffmans (2014) teori om stigma förstår vi att Johanna har ett psykiskt stigma 

då hon känner sig smutsig och har en nedvärderande syn på sig själv. Hon 

skuldbelägger sig själv och skäms över sin upplevda svaghet. Utifrån Leppänen (2006) 

förstår vi att Johannas känslor uppstår på en personlig nivå.  
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6.3.4 Slutsats 
 
Sammanfattningsvis kan vi se i det här kapitlet att självbiografierna målar upp en bild 

av att de sexuella övergrepp som personerna utsattes för som barn har gett dem negativa 

konsekvenser som vuxna. Känslor av smuts, skam och skuld var känslor som 

personerna som utsattes för sexuella övergrepp fortsatte att uppleva även  under 

vuxenlivet. I självbiografierna utvecklade personerna som utsattes ett beteende som 

vuxna där bland annat  avsaknad av tillit och självskadebeteende förekom. De upplever 

psykiska stigman (Goffman 2014) och att de har haft svårt att komma vidare i sin 

bearbetning av de känslor de sexuella övergreppen de blev utsatta för som barn (Jmf. 

Newsom och Myers-Bowman 2017 s. 4). 

 

 

7 Diskussion 
 
I vårt avslutande kapitel presenterar vi en sammanfattning av resultatet från vår analys 

samt diskutera dess betydelse. Vi har likt vårt resultat och analyskapitel delat in 

diskussionskapitlet i tre delar utifrån de frågeställningar som vi använder oss av. 

Därefter diskuterar vi den betydelse som svaren på de individuella frågeställningarna 

har för de övriga svaren på de övriga frågeställningarna. Vi ger även förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 
  
Resultatet från den första frågeställningen, som hanterade de känslor som 

självbiografierna beskriver, att de som barn upplevt visade att de känslor som upplevdes 

främst var riktade mot individen själv. Känslorna fokuserade även mot att tillskriva sig 

själva negativa attribut som personerna upplevde att de hade.  Känslorna skam, skuld 

och stigma var här framstående hos individerna och beskrevs som något som hade stor 

inverkan på personernas liv. Den andra frågeställningen gav ett resultat som liknade det 

som framkommit i den första frågeställningen. Likt där framkommer det att 

självbiografierna framställer det som att personerna tillskriver sig själva negativa 

egenskaper eller har en negativ bild av sig själva. Likt den första frågeställningen 

verkade det även som att skam, skuld och stigma var centrala för hur personen såg på 

sig själv som barn. I den tredje och sista frågeställningen var känslor av skam, skuld och 
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stigma ett fortsatt återkommande tema.  Känslorna pekade på att ha påverkat personerna 

under uppväxten och att de fortfarande har inverkan i personernas liv. Självbiografierna 

visade även att övergreppen påverkat personernas tillit till andra, samt lett, för flera av 

personerna till ett självdestruktivt beteende genom att utsätta sig själv för nya övergrepp 

under vuxenlivet. 
  
Utifrån det resultat som vi har analyserat går det att urskilja mönster i vilka känslor som 

personerna upplevde under barndomen. Vi konstatera att ett mönster som förekommer 

är att känslor som personerna beskrev oftast hanterar känslor kring skam, skuld och 

känslan av att bli stigmatiserad. Resultatet visar även likheter mellan de känslor som en 

personerna kände som barn och vad de kände senare i livet. Även då beskrevs känslor 

av skam och skuld  och stigma som centrala delar av deras liv. Känslorna beskrivs av 

personerna både som övergripande känslor, i relation till deras självbild under 

barndomen samt i deras framtida liv. En slutsats som vi kan dra är att de känslor som 

kan uppstå hos ett barn efter att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp kan ha stor 

påverkan för individens framtida liv. Resultatet från studien bekräftade den bild som 

Newsom och Myers-Bowman (2017) samt Sigurdardottir och Halldorsdottir (2013) gav, 

att personer som utsätts för sexuella övergrepp som barn kan få konsekvenser av 

övergreppen i vuxen ålder. Skam, skuld och stigma beskrevs ofta i forskningen som 

något som hade stor påverkan på utsattas liv. I empirin beskriver personerna en bild av 

att det stämmer. 

  
Som en slutsats kan vi se att känslorna som beskrivits pekar på att forskningspersonerna 

till stor del hade påverkats av de känslor som uppstått efter att de blivit utsatta för 

sexuella övergrepp som barn. Vi kan även se att känslorna hade en stor påverkan då de 

fortfarande beskrevs under personens vuxna liv. Eftersom att både forskningen och 

studiens resultat har pekat mot samma svar kan man anta att det finns goda chanser att 

studien resultat har den överförbarhet som Ahrne och Svensson skriver om. Samtidigt 

måste vi även vara medvetna om att de slutsatser som vi kan dra utifrån den här studien 

inte nödvändigtvis behöver representera den bild som finns hos andra personer som 

utsätts för sexuella övergrepp. Som vi tidigare skrivit i vår granskning av empirin kan 

självbiografierna ha blivit publicerade av just den anledningen att de skiljer sig från 
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mängden och de behöver inte nödvändigtvis representera de känslor som andra utsatta 

upplever.  
  
Utifrån det som framkommit i studien verkar det vara av vikt för professionella att 

kunna hantera dessa känslor i ett tidigt stadie för att undvika framtida konsekvenser i 

livet för personerna som utsattes för sexuella övergrepp. Lärdomar som professionella 

kan få från studien kan till exempel vara att även om en känsla av skuld kan påverka ett 

barn att inte berätta om ett övergrepp behöver det inte vara själva övergreppet de skäms 

för. En annan lärdom kan även vara vikten av att i ett tidigt stadie arbeta för att få bort 

stigmat som följer barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. På så sätt kan barn få 

det lättare att frivilligt berätta om övergrepp som de utsatts för. 
 
I problemformuleringen beskrev vi en kunskapslucka som vi uppfattade saknas kring 

ämnet sexuella övergrepp mot barn. Denna kunskapslucka var att forskningen inte 

undersökte känslornas roll i självbilden och i det fortsatta livet hos barn som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Vår studie har visat att barns känslor efter att ha blivit 

utsatta för sexuella övergrepp är en betydande faktor för självbilden personen har som 

barn och under det vuxna livet.  
 

7.1 Förslag på vidare forskning 
  

Känslor av skam och stigma var återkommande känslor som beskrivs i empirin. Därför 

kan det vara intressant att undersöka vilken roll som känslorna som beskrivits i den här 

studien har för de utsatta personernas benägenhet att inte berätta om de sexuella 

övergrepp som de utsatts för. Ett annat perspektiv kan även vara att undersöka de 

professionellas hantering av känslorna. Eftersom att vi i diskussionen uppmärksammade 

hur viktigt det är att uppmärksamma och hantera de känslor som ett barn upplever efter 

ett sexuellt övergrepp, kan en användbar studie undersöka hur olika professionella 

arbetar med personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Därigenom kan en sådan 

studie uppnå en djupare förståelse för det stöd som en person behöver för att hantera 

känslorna från det sexuella övergreppet. 
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