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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om kvinnor som utsatts för sexuellt våld 

och om våldets konsekvenser; hur det tar sig uttryck i form av självskattade posttraumatiska 

symtom och självskattad upplevd livskvalitet, samt hur dessa förhåller sig till varandra. 

Undersökningsgruppen bestod av 34 kvinnor som sökt och erbjudits behandling inom ramen 

för ett psykiatriskt behandlingsteam för patienter utsatta för sexuella övergrepp. De har fyllt i  

självskattningsformulär för traumasymtom (HTQ) och subjektiv livskvalitet (QOLI). 

Resultatet visar att sexuellt våld tycks ha omfattande och långvariga konsekvenser i form av 

såväl posttraumatiska symtom, som en subjektiv upplevelse av sänkt livskvalitet på flertalet 

områden. Det förelåg dock inget entydigt samband dem emellan, i det att högre grad av 

posttraumatiska symtom nödvändigtvis hängde samman med lägre grad av subjektiv 

livskvalitet. Studien förstärker bilden av förhållandet mellan traumahändelse, posttraumatiska 

symtom och andra konsekvenser av trauma, inklusive den subjektiva upplevelsen av 

livskvalitet, som komplext och multifaktoriellt. Den ger också antydningar om att 

konsekvenser kan se olika ut beroende på typ av traumahändelse och tid som förflutit efter 

trauma.
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BAKGRUND 

 

Sexuellt våld 

 

Sexuellt våld är ett folkhälsoproblem. Av omfångsundersökningen "Slagen dam" (Lundgren 

et al., 2001) framgår att 20 % av kvinnor i Sverige hade erfarenhet av sexuellt våld före 15 års 

ålder. 34 % hade vid minst ett tillfälle efter 15 års ålder varit utsatt för sexuellt våld av en 

man. Var fjärde kvinna hade utsatts för sexuellt våld, varav 13 % för grövre sexuellt våld (i. e. 

våldtäkt, våldtäktsförsök, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande eller försök till sexuellt 

utnyttjande) utanför en parrelation. En amerikansk undersökning, "National Women's Study" 

(Kilpatrick et al., 1992) gav vid handen att 13 % av amerikanska kvinnor någon gång under 

livet utsatts för en fullbordad våldtäkt. En undersökning från senare år visar en 

livstidsprevalens på 9,2 % för svenska kvinnor att någon gång utsättas för sexuella övergrepp 

(Samelius, 2007). Sexuellt våld låter sig inte förstås enbart på individuell nivå, i termer av ett 

litet antal "avvikande individer" som blir gärningspersoner, eller för den delen utsätts för 

sexuellt våld. Det återfinns i alla samhällsskikt och sociokulturella kontexter (Lundgren et al., 

2001), och det förutsätter en maktordning i samhället och kulturen som gör det möjligt och 

låter det fortgå. Det går inte att bortse från nödvändigheten av en sådan analysnivå när man 

ska ta sig an området, vare sig det är fråga om behandling eller forskning. Men sexuellt våld 

innebär också ofta omfattande konsekvenser och långvarigt lidande för individen som utsatts, 

såväl somatiskt som psykiskt (Samelius, 2007), samt även för hur man upplever sin 

livskvalitet. Det är det perspektivet som kommer att belysas nedan, utifrån en patientgrupp i 

vuxenpsykiatrisk klinisk kontext som utsatts för sexuellt våld. Det är dock min avsikt att för 

den skull inte bortse från att alla former av våld och övergrepp äger rum i ett sammanhang - 

samhälleligt, kulturellt, socialt och individspecifikt. 

  

Traumakategorier och PTSD 

 

Återkommande i litteraturen (bl. a. Frans et al., 2005; Keane et al., 2009; Paunovic & Öst, 

2004; Warshaw et al., 1993) redovisas att sexuellt våld är en av de händelser, eller 

traumakategorier, som är högst förknippad med risk att utveckla posttraumatiskt 

stressyndrom, PTSD (DSM-IV, APA,1994). Tidigare nämnda "National Women's study" 

(Kilpatrick et al., 1992) visade att närmare 1/3 av amerikanska kvinnor som utsatts för 
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våldtäkt drabbades av PTSD i efterförloppet. Vad säger man då idag om posttraumatisk 

stress? 94 % av de personer som utsatts för traumahändelse uppvisar symtom på akut 

stressreaktion (DSM-IV, APA,1994), eller annan psykisk ohälsa, som panikattacker, ångest 

och/eller depression i det omedelbara efterförloppet  (Elklit & Brink, 2004; Monson & 

Friedman, 2006), men för det stora flertalet har symtomen avtagit eller försvunnit inom 3-6 

månader. Man kan således tala om ett "normalförlopp" eller spontanläkning vid 

traumareaktioner.  PTSD har i det perspektivet föreslagits som en "disorder of non-recovery 

from trauma-exposure". Det är tveksamt om man kan räkna med ett naturligt 

återhämtningsförlopp för dem som har kvarstående symptom efter 6 månader, då 

epidemiologiska studier har visat att åtminstone en tredjedel fortfarande efter 10 år uppfyller 

PTSD-kriterier (Monson & Friedman, 2006), vilket visar på vikten av att utveckla effektiv 

behandling. Samsjukligheten är hög, uppemot 80 % av patienter med PTSD har också någon 

annan psykiatrisk diagnos (Foa et al., 2009; Semb et al, 2009). Även om det idag finns ett 

brett spektrum av väldokumenterade behandlingsmodeller för traumasymptom är behovet av 

fortsatt utveckling stort, då studier av behandlingsutfall visat att ca 50 % av de personer som 

genomgått traumafokuserad behandling efteråt fortfarande uppfyller kriterier för 

traumarelaterade diagnoser (Zayfert, Becker & Gillock, 2002).  

 

I en studie av Semb et al. (2009) undersöktes psykiatriska symtom inkl. PTSD hos en blandad 

grupp brottsoffer, alla utsatta för någon form av interpersonellt våld. Åtta månader efter 

traumat var det en liten andel ( 9,4 %) som uppfyllde kriterier för PTSD-diagnos, men flertalet 

uppvisade fortfarande symtom på posttraumatisk stress och/eller andra psykiska symtom i 

varierande omfattning. Kvinnorna i den undersökta gruppen rapporterade högre grad av 

PTSD-symptom överlag, samt Överspändhet förhöjt relativt övriga PTSD-kriterier. Denna 

högre risk för kvinnor att utveckla PTSD framkommer även i andra studier (Frans et al. 2005; 

Christiansen & Elklit, 2008). 

 

I litteraturen betonas alltmer heterogeniteten och komplexiteten i traumareaktioner, samt att 

konsekvenser av trauma tar sig en mängd uttryck som kan beröra alla olika livsområden, och 

behöver förstås som både multidimensionella och multideterminerade (Monson & Friedman, 

2006; Semb et al., 2009), Det i sin tur behöver utgöra grund för att utveckla insatser och 

behandlingsinterventioner. Edna Foa och hennes medförfattare är i sin state-of-the-art-

översikt av behandling vid PTSD (Foa et al., 2009) noga med att framhålla att PTSD som 

diagnostiskt ramverk i sig är begränsat och begränsande, samt att dessa begränsningar gör sig 
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gällande framförallt för personer som varit utsatta för sexuella övergrepp och fysisk 

misshandel i tidig barndom, med ett brett spektrum av interpersonella och relationsmässiga 

svårigheter som följd. Ett begrepp som börjat vinna insteg är Komplex PTSD, från början 

myntat av en förgrundsgestalt inom området sexuellt våld och traumatisering, Judith Lewis 

Herman (Herman, 1992, 1997), för att beskriva den komplexa problembild som är en 

konsekvens av upprepade och/eller omfattande trauman (t. ex. övergrepp, fysisk och psykisk 

misshandel, ofta från vårdnadshavare eller andra signifikanta personer) under känsliga tider i 

individens utveckling, i första hand barndom och ungdom, parat med svek, övergivenhet 

och/eller bristande skydd från vårdnadshavare. Det i sin tur medför allvarliga konsekvenser 

för individens möjligheter till personlighetsutveckling och grundläggande tillit i nära 

relationer (Courtois & Ford, 2009). Ibland används även beteckningen DESNOS (Disorders 

of Extreme Stress Not Otherwise Specified) för att beskriva samma symtomkluster (van der 

Kolk et al., 1996). 

 

Traumabegreppet 

 

Själva begreppet trauma leder ofta till förvirring och föranleder en kommentar, då det ofta 

används för att beteckna både en utlösande händelse, och människors reaktioner på en sådan 

händelse. Med trauma avses här en händelse som väckt intensiv rädsla, upplevd hjälplöshet 

och/eller upplevt hot mot den psykiska eller fysiska integriteten, vilken för en del personer 

under vissa omständigheter kan innebära att man blir traumatiserad, d. v. s. individens 

reaktion på en sådan händelse, i de fall den är präglad av sådant som bristande integration i 

minne och livshistoria, PTSD-symtom, traumastyrda affekter och/eller kognitioner, samt 

därtill relaterade interpersonella och funktionella svårigheter. Alla som utsätts för trauma blir 

således inte traumatiserade, och man kan vara traumatiserad utan att uppfylla specifika 

diagnoskriterier för just PTSD. 

 

Nicola Gavey (2008) ifrågasätter i en artikel, baserad på en intervjuundersökning med kvinnor 

utsatta för våldtäkt, själva traumaparadigmet som den enda och övergripande förståelseramen 

för att beskriva - och legitimera - psykiskt lidande orsakat av yttre påverkan; "...the (psy-) 

fields loyal committment to highlighting the posttraumatic response (as the response to rape) 

has intensified, probably because of the cachet of psychobiological approaches to trauma, 

which can be seen as conveying scientific legitimation to victims' suffering" (s 235f). 

Baksidan av det är bl. a. att man riskerar osynliggöra eller invalidera andra lika hindrande 
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konsekvenser av sexuellt våld för t. ex. självbild, självrespekt och vad man upplever som 

möjliga livsval. Därmed riskerar man också osynliggöra olika behov av insatser, stöd och 

behandling hos den som utsatts. En annan baksida är risken att onödiggöra en 

kulturell/politisk analys av sexuellt våld som samhällsfenomen, "the cultural scaffolding of 

rape" (citat Nicola Gavey, föreläsning vid Umeå Universitet 100312). 

   

Traumatisering och livskvalitet 

 

En konsekvens av traumatisering som återkommande nämns i litteraturen är en försämring av 

den enskildes livskvalitet (Dickinson et al., 1999; Paunovic & Öst, 2004; Warshaw et al., 

1993). Frisch et al. (2005) framhåller värdet av att mäta inte bara symptom och obehag, utan 

också positiva aspekter av psykiskt fungerande (”positive mental health functioning”), där en 

del utgörs av hur en individ själv upplever sin livstillfredsställelse och livskvalitet. Att kunna 

uppleva kvalitet i livet kan betraktas som en funktionsaspekt i sig, likställd med andra 

funktioner som arbetsförmåga, personlig omvårdnad etc. Upplevd livskvalitet har också visat 

sig predicera fungerande på viktiga livsområden, som t. ex. prestation i studier. Utifrån det har 

man utvecklat Quality of Life Inventory (QOLI) för att mäta grad av subjektivt upplevd 

livskvalitet på olika livsområden av värde för den enskilde.  

 

I en klinisk validering av den svenska versionen av QOLI (Paunovic & Öst, 2004) påvisades 

ett negativt samband mellan PTSD hos en blandad grupp brottsoffer, utsatta för olika former 

av interpersonellt våld, och subjektivt upplevd livskvalitet. Personer med PTSD beskrev en 

signifikant lägre subjektiv livskvalitet på 13 av de 16 livsområden som ingår i QOLI, jämfört 

med en icke-klinisk population. Studien innefattade ingen grupp med personer utsatta för 

trauma som ej utvecklat PTSD, varför man gjorde förbehållet att man ej kunde uttala sig om 

den försämrade subjektiva livskvaliteten härrör från PTSD eller själva traumat i sig.  

En studie av Warshaw et al. (1993) av ångestpatienter med eller utan trauma i bakgrunden, 

samt med eller utan samsjuklighet av PTSD, visade att PTSD har en kraftig negativ påverkan 

på i stort sett alla undersökta livsområden (i. e. rollfunktion, socialt liv, suicidförsök, 

psykiatrisk slutenvård, missbruk, depression och dissociation). I en population av patienter 

med olika ångestdiagnoser hade patienterna med en samsjuklighet av PTSD den största 

försämringen av livskvalitet. Här fann man att de typer av trauma som med störst sannolikhet 

ledde till en PTSD-diagnos var sexuellt trauma samt fysisk misshandel och/eller sexuella 
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övergrepp i barndomen. Ångestpatienter som varit med om trauma men ej uppfyllde kriterier 

för PTSD skilde ut sig från övriga gruppen framför allt avseende högre risk för alkoholism 

och depression. Genomgående för flertalet livsområden befanns denna grupp mellan PTSD-

patienterna och patienter med ångestsyndrom men utan trauma i bakgrunden. I en studie av 

Dickinson et al. (2009) av förhållandet mellan grad av sexuella övergrepp och hälsorelaterad 

livskvalitet (”Health Related Quality of Life”) dras slutsatsen att det finns en specifik 

kvarstående effekt av sexuella övergrepp i fråga om sänkt hälsostatus och livskvalitet, utöver 

den som förklaras av medicinska och/eller psykiatriska tillstånd, även om man i detta 

inkluderar PTSD. Man konkluderar att det, om man vill förstå vidden av de långsiktiga 

effekter sexuellt våld har på kvinnors liv och hälsa, är otillräckligt att enbart se till summan av 

diagnoser, och deras respektive konsekvenser. Vissa typer av svårigheter och obehag 

("distress"), liksom vissa fysiska och psykiska symptom, kan bara förstås utifrån en kontext 

av just övergreppshistorien.  

Som konstateras av Frisch et al. (2005) kan på ett övergripande plan ökad livskvalitet för den 

enskilde sägas vara det man i grunden önskar åstadkomma med alla typer av 

behandlingsinterventioner, oavsett det handlar om medicinska eller psykiatriska problem. 

Flera studier visar som synes att personer med PTSD beskriver en sänkt livskvalitet, jämfört 

med såväl icke-kliniska grupper som grupper med andra psykiatriska diagnoser. Möjligen 

gäller det också personer utsatta för trauma, men som ej utvecklat fullödig PTSD. 

Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om hur självskattad upplevd 

livskvalitet kan gestalta sig hos kvinnor som utsatts för sexuellt våld, ett eller flera år tillbaka i 

tiden. Ett annat syfte är att undersöka sambandet mellan upplevd livskvalitet och grad av 

självskattad posttraumatisk symtombild. Ytterligare ett syfte är att ge en beskrivning av denna 

patientgrupp, sociodemografiskt och utifrån andra bakgrundsfaktorer, som konsekutivt sökt 

sjukvården under en tidsperiod av 10 månader, och som erbjudits behandling vid särskild 

enhet för sexuellt traumatiserade. Kartläggning och ökade kunskaper om dessa aspekter kan 

bidra till förfinad diagnostik och behandling av denna patientgrupp. Hypotesen är att 

traumarelaterade symtom har ett negativt samband med grad av upplevd livskvalitet. 
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Frågeställningar  

Hur ser bakgrunden ut för de kvinnor utsatta för sexuellt våld, som sökt och erbjudits 

behandling vid särskild enhet för sexuellt traumatiserade? 

Hur ser den självskattade posttraumatiska symtombilden ut för kvinnor som utsatts för 

sexuellt våld, när de söker behandling med anledning av detta? 

Hur skattar kvinnor som utsatts för sexuellt våld sin subjektiva livskvalitet i olika 

bemärkelser? 

Hur förhåller sig självskattade posttraumatiska symptom till subjektivt upplevd livskvalitet för 

dessa kvinnor? 

 

METODER OCH MATERIAL 

 

Design 

 

Undersökningen är en naturalistisk tvärsnittsstudie, genomförd i ett kliniskt sammanhang. Det 

innebär att undersökningsgruppen innefattar ett brett spektrum av huvuddiagnoser, 

samsjuklighet och tidigare behandlingserfarenhet. I gruppen återfinns såväl personer utan 

tidigare psykiatrikontakt, som personer med ibland långvarig psykiatrisk kontakt med trauma- 

och/eller annat insatsfokus.  

Patienter  

 

Den undersökta gruppen består av konsekutiva kvinnliga patienter, som under en tidsperiod 

på 10 månader genomgått bedömning och erbjudits behandling inom ramen för ett 

psykiatriskt behandlingsteam för kvinnor och män utsatta för sexuella övergrepp. Antalet 

deltagare i studien är 34 individer. Inklusionskriterier för deltagande var att ha egna minnen 

av sexuella övergrepp, psykiatriska symtom relaterade till övergreppen samt att övergreppen 

bedömdes utgöra det centrala problemet. Exkluderats ur studien har patienter som av olika 

skäl, t. ex.  alltför belastad aktuell livssituation eller annan psykiatrisk problematik som 

bedömts vara primärt behandlingsfokus, ej erbjudits traumafokuserad behandling, samt 

individer som avböjt behandling. Uteslutits har också ett litet antal män. För detaljerad 

beskrivning av undersökningsgruppen hänvisas till tabell 1. 
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Instrument 

Quality Of Life Inventory (QOLI) 

Quality Of Life Inventory (Frisch et al., 1992) är ett självskattningsformulär som utvecklats 

för att mäta grad av subjektiv livskvalitet. Instrumentet är utformat för att kartlägga individens 

upplevelse av problem på olika områden i livet, men också personliga resurser i vardagen och 

livssituationen (Frisch, 2004, Frisch et al., 2005). Det är användbart för såväl 

konceptualisering inför behandling som behandlingsutvärdering. Det kan också användas som 

ett screeninginstrument för att prognosticera risk att i framtiden utveckla problem med t. ex. 

hälsa och arbetsliv. Det lämpar sig för både icke-kliniska och olika typer av kliniska 

populationer (både medicinska och psykiatriska).  

 

Unikt för instrumentet är att det, utöver att täcka en bredd av livsområden, också inkluderar 

individens bedömning av respektive livsområdes betydelse och i vilken grad det bidrar till den 

övergripande livstillfredsställelsen, därav definitionen subjektivt upplevd livskvalitet. 

Formuläret täcker in 16 olika livsområden, där personen får skatta dels hur viktigt detta 

område är på en tregradig skala (0=inte viktigt, 1=viktigt, 2=mycket viktigt), samt hur nöjd 

man är med respektive livsområde på en sexgradig skala (-3=mycket missnöjd, -2=ganska 

missnöjd, -1=lite missnöjd, 1=lite nöjd, 2=ganska nöjd, 3=mycket nöjd). Personens poäng 

erhålls genom att man multiplicerar hur viktigt varje område är med grad av nöjdhet, vilket 

ger poäng mellan -6 och +6. Det innebär att områden som skattats som inte viktiga, dvs = 0, s 

a s lyfts ut ur beräkningen. 

 

QOLI visar i en validering av den svenska versionen (Paunovic & Öst, 2004), utförd dels på 

en icke-klinisk grupp, dels på en blandad grupp (brottsoffer utsatta för interpersonellt våld) 

med PTSD mycket tillfredsställande intern konsistens (Cronbachs alfa .80 för PTSD-gruppen 

respektive .84 för den icke-kliniska gruppen). Vidare visade studien att grad av livskvalitet 

mätt med QOLI var negativt korrelerat med PTSD, depression och ångest. Det 

överensstämmer med de studier av validitet och reliabilitet som Frisch et al. (1992) publicerat 

på den engelskspråkiga versionen. Här visar sig QOLI korrelera positivt med andra mått på 

subjektivt välbefinnande, samt negativt med övergripande psykopatologi, depression och 

ångest. Man har också påvisat signifikant lägre resultat för kliniska än icke-kliniska 

populationer. Sammantaget kan konstateras att QOLI i de empiriska studier som genomförts 

visat på överlag tillfredsställande psykometriska egenskaper. Paunovic & Öst (2004) föreslår 
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QOLI som förstahandsval vid mätning av livskvalitet vid olika typer av psykisk problematik 

och symtom. 

Harvard Trauma Questionnaire del IV (HTQ) 

Harvard Trauma Questionnaire del IV är ett självskattningsformulär avseende symtom på 

psykologiskt trauma utvecklat av Mollica et al. (1992), ursprungligen trauma i samband med 

flyktingskap hos en indo-kinesisk population. HTQ finns numera i flera versioner, på olika 

språk. Det består av 16 påståenden korresponderande med kriterierna för de tre 

huvudsymptomen (i e Återupplevande, Undvikande/Nedsatt själslig vitalitet och 

Överspändhet) vid PTSD (DSM-III-R, APA, 1987), vilka är desamma i alla versioner. 

Därutöver innehåller det ytterligare 14 påståenden som inkluderats för att mäta andra vanligt 

förekommande reaktioner vid trauma, från början utformade utifrån uttryck för traumatisering 

i den ursprungliga populationen. Instrumentet har visat god intern konsistens, reliabilitet och 

validitet, och är ofta använt inom traumaforskning. Cronbachs alfa för HTQ IV totalt varierar 

i olika studier mellan .93 (Christiansen & Elklit, 2008) och .95 (Elklit & Brink, 2004, Semb et 

al. 2009). 

Svarsalternativen utgörs av en fyrgradig likertskala utifrån grad av instämmande under den 

senaste veckan; 1= Inte alls, 2= Lite, 3= En hel del, 4= Extremt. Totalscore utgörs av 

medelvärdet av alla påståenden (HTQ-30), med föreslaget cut-off-värde för PTSD-diagnos på 

2,5 (Mollica et al., 1992), eller i en senare studie 1,17 (Smith Fawsi et al. 1997). I en studie av 

Mollica et al. (1999) föreslås en algoritm utgående från de 16 första påståendena (HTQ-16) 

där ett instämmande på 3 eller över i minst ett av kriterierna för återupplevande, minst tre av 

kriterierna för undvikande/nedsatt själslig vitalitet och minst två av kriterierna för 

överspändhet innebär PTSD-diagnos, förutsatt att det föreligger en utlösande traumatisk 

händelse, och att det gått mer än en månad sedan denna inträffade. I de fall endast ett 

kriterium för antingen undvikande eller överspändhet ej uppfyllts har Elklit & Brink (2004) 

föreslagit termen ”subklinisk PTSD”. 

Korrelationen mellan HTQ-30 och HTQ-16 var för den undersökta gruppen så hög som .94. 

Då HTQ-16 korresponderar mer direkt med PTSD-diagnos enligt DSM-systemet, och det 

alltså förelåg en närmast komplett överlappning, utgår denna studie fortsättningsvis från 

HTQ-16. Vissa skillnader förekom dock, om än små. Själva skattningsvärdena i HTQ-16 har 

använts som en kontinuerlig variabel för att bestämma grad av traumarelaterade symtom.  
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Tillvägagångssätt 

 

Självskattningsformulären har administrerats i samband med bedömningssamtal som 

genomförs av någon av verksamhetens medarbetare. Formulären har i flertalet fall ifyllts i 

direkt anslutning till samtalet, men ej med bedömare närvarande. I en del fall har personerna 

av praktiska skäl tagit med formulären hem och lämnat in dem i efterhand. I samtliga fall har 

formulären försetts med ett löpnummer, som kan kopplas även till bakgrundsfaktorer, vilket 

sedan är det som använts som identifikation i sammanställningen. Resultaten analyserades 

därefter i form av medelvärde, standardavvikelse och 95 %-igt konfidensintervall med hjälp 

av Microsoft Office Excel 2003. T-test för oberoende samples utfördes med WinPepi 10.5, 

och korrelation i form av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient beräknades med 

PASW 18.0.1. 

Etiska överväganden 

 

Patienterna har informerats om informationsinsamlingens syfte, att deltagande är frivilligt och 

att det ej kommer att påverka deras möjligheter till behandling om de väljer att avstå. De har 

också informerats om att materialet kommer att presenteras i avidentifierad form, på 

gruppnivå. Materialet inkluderar ej information om psykiatrisk huvuddiagnos för de i gruppen 

ingående personerna, då det ej ingått i de förutsättningar som presenterats. Data har hanterats i 

enlighet med gällande sekretess. Risken för bias utifrån att beforska verksamhet där man själv 

ingår har bedömts liten då data samlats in med hjälp av välvaliderade objektiva instrument. 

 

RESULTAT 

 

Elva av de totalt 45 kvinnor som bedömts och erbjudits behandling under 

datainsamlingsperioden har ej inkommit med ifyllda, eller alltför ofullständigt ifyllda, 

skattningsformulär, och har således bortfallit. Det innebär att totalt 76 % av de konsekutiva 

kvinnliga patienterna deltog i studien. Ett litet internt bortfall i skattningsresultaten har 

korrigerats enligt en metod som innebär att utelämnade items < 8 % för ett enskilt test ersätts 

med värden proportionellt baserade på övriga respondenters svar (Little & Rubin, 2002).  
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I tabell 1 ges en beskrivning av sociodemografiska data och andra bakgrundsfaktorer för de 

34 patienter som ingår i studien. Medelåldern var 28,2 år, 44,1 % levde tillsammans med en 

partner, och 26,5 % hade egna barn. Totalt 41,3 % arbetade eller studerade, medan 47,3 % 

återfanns i någon form av sjukförsäkring. Av patienterna hade 85,3 % tidigare sökt 

behandling för psykiska besvär. Nästan fyra femtedelar (79,4 %) av patienterna var under 16 

år när de utsattes för det första sexuella övergreppet, och 58,8 % har varit utsatt för fler än en 

gärningsperson.   

 

Tabell 1. Sociodemografiska data och andra  

bakgrundsfaktorer, n=34. 

 

Bakgrundsdata  

Ålder  

m (sd) 28,2 (9,4) 

median 24,5 

variationsområde 18-52 

Lever med partner 15(44,1%) 

Egna barn 9 (26,5%) 

Utländsk bakgrund
1
 6 (17,6%) 

Utbildning (en uppgift saknas)  

grundskola 10 (29,4%) 

gymnasium 12 (35,3%) 

högskola med/utan examen 11 (32,4%) 

Sysselsättning (en uppgift saknas)  

yrkesarbete/studier 14 ( 41,3%) 

arbetssökande 1 (2,9%) 

sjukpenning/sjukersättning
2
 16 (47,1%) 

annat 2 (5,9%) 

Tidigare sökt behandling  

för psykiska besvär 
29 (85,3%) 

Medicinering 16 (47,1%) 

Ålder vid första övergreppet  

< 7 år 10 (29,4%) 

7-16 år 17 (50%) 

>16 år 7 (20,6%) 

Fler än en gärningsperson 20 (58,8%) 

1
 Född utomlands alt. en el båda föräldrarna födda utomlands 

2
 Sjukpenning/sjukersättning på minst 50% 
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HTQ 

 

Tabell 2 redovisar undersökningsgruppens resultat på HTQ-16. Av 34 kvinnor uppfyller totalt 

20 alla kriterier för posttraumatiskt stressyndrom. Därutöver uppfyller tre kvinnor kriterier för 

”subklinisk PTSD” (Elklit & Brink, 2004) i det att de saknar endast kriterium för antingen 

Undvikande eller Överspändhet. Sålunda uppvisar mer än 2/3 av kvinnorna i den undersökta 

gruppen allvarliga symtom på posttraumatisk stress. 

 

Tabell 2.  Medelvärden, standardavvikelser och konfidensintervall 

för HTQ-16 (n=34), total och subskalor, samt andel som uppfyller 

huvudkriterier för PTSD. 

 

HTQ-16 m sd CI 95%
1
 Uppfyller 

kriterier 

     

Total 2,49 0,54 2,31 – 2,67 20 (58,8%) 

Återupplevanden 2,46 0,74 2,3 – 2,62 27 (79,4%) 

Undvikande 2,41 0,61 2,2 – 2,62 22 (64,7%) 

Överspändhet 2,65 0,65 2,43 – 2,87 27 (79,4%) 

1
 Konfidensintervall 95% 

 

QOLI 

 

Det totala medelvärdet på QOLI för den undersökta gruppen var 0,26 (sd 1,55), med ett 95%-

igt konfidensintervall mellan -0,26 – 0,78. Tabell 3 redovisar resultat för respektive 

livsområde i QOLI, jämfört med icke-klinisk grupp i annan studie (Paunovic & Öst, 2004). 

Den visar att gruppen kvinnor utsatta för sexuellt våld beskriver en signifikant skillnad i 

negativ riktning på flertalet områden, med största skillnaderna i Hälsa, Självrespekt, Ekonomi, 

Fritid, Lärande och Kärlek. På livsområdet ”Hjälpa andra” erhålls ett t-värde på 0,42 vilket 

innebär att undersökningsgruppen på det enda området beskriver en högre subjektiv 

livskvalitet än i den icke-kliniska gruppen. Resultatet är dock ej signifikant. Ingen signifikant 

skillnad uppmättes heller i fråga om Barn, Hem och Grannskap. 
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Tabell 3.  Medelvärden, standardavvikelser och konfidensintervall för livsområden i 

QOLI (n=34); samt medelvärdesjämförelse med icke-klinisk grupp (n=53) 

från tidigare publicerad studie (Paunovic & Öst, 2004). 

 

QOLI m sd CI 95%
1
 t 

2
 

     

Hälsa -2,03 3,19 -3,10 – -0,96 -8,10*** 

Självrespekt -2,09 3,17 -3,15 – -1,03 -9,44 *** 

Mål  0,03 3,49 -1,14 –  1,20 -4,42 *** 

Ekonomi -1,62 3,15 -2,68 – -0,56 

 

-5,69 *** 

Arbete  0,12 3,34 -1,00 –  1,24 -4,64 *** 

Fritid -0,56 3,55 -0,63 –  0,25 -5,45 *** 

Lärande -0,71 2,30 -1,48 –  0,06 -6,35 *** 

Kreativitet  1,41 3,33  0,29 –  2,53 -2,09 * 

Hjälpa andra  1,35 2,72  0,44 –  2,26 ns 

Kärlek  0,53 4,17 -0,87 –  1,93 -5,18 *** 

Vänner  1,97 3,56  0,77 –  3,17 -3,14 * 

Barn  1,24 3,32  0,12 –  2,36 ns 

Anhöriga  1,56 3,76  0,30 –  2,82 -2,04 * 

Hem  1,79 3,59  0,58 –  3.00 ns 

Grannskap  1,32 2,54  0,47 –  2,17 ns 

Samhälle -0,24 3,32 -1,36 –  0,88 -3,40** 

*** = p < .0005   ** = p < .001   * = p < .05   ns = icke-signifikant 

1
 Konfidensintervall 95% 

2  
t-test för oberoende samples (WinPepi 10.5), jämfört med referens (Paunovic & Öst, 2004), icke-klinisk grupp. 

 

 

Samband mellan grad av PTSD-symtom (HTQ-16 Totalpoäng) och subjektiv livskvalitet 

 

Figur 1 ger en överskådlig bild av sambandet mellan medelvärden på QOLI och medelvärden 

på HTQ-16 för de ingående individerna. Korrelation beräknat enligt Pearsons r 

(produktmomentkorrelationskoefficient, i statistikprogrammet SPSS) gav en positiv 

korrelation på .362, signifikant på 0.05-nivå. Sambandsberäkning mellan medelvärde på 

QOLI och medelvärden på de olika subskalorna i HTQ-16 gav inga signifikanta korrelationer, 

och bidrog således inte med någon ytterligare förklaring till resultatet ovan. 
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Spridning/samband HTQ-16 & QOLI
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Figur 1. Spridningsdiagram för medelvärden QOLI (Total) och medelvärden HTQ-

16, n=34. 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om kvinnor som utsatts för sexuellt våld 

och om våldets konsekvenser; hur det tar sig uttryck i form av självskattade posttraumatiska 

symtom och självskattad upplevd livskvalitet, samt hur dessa förhåller sig till varandra. 

Förhoppningen har varit att den ska kunna utgöra ett bidrag i fortsatt utveckling av metoder 

för bedömning och behandling av denna grupp. I studien visas dels att sexuellt våld tycks ha 

omfattande och långvariga konsekvenser i form av såväl posttraumatiska symtom som en 

upplevelse av sänkt livskvalitet, dels att det inte föreligger ett entydigt samband dem emellan, 

i det att högre grad av posttraumatisk stress nödvändigtvis hänger samman med lägre grad av 

subjektiv livskvalitet. 

 

Undersökningsgruppen bestod med några undantag av förhållandevis unga personer, 

medianåldern var 24,5 år. Trots det hade mer än 85 % tidigare sökt professionell hjälp för 

psykisk ohälsa. Närmare hälften uppbar någon form av sjukpenning/sjukersättning på minst 

50 %, och närmare hälften medicinerade också för psykiska besvär. Nästan en tredjedel av 

gruppen hade varit utsatta för sexuella övergrepp före sju års ålder och närmare 60 % hade 

varit utsatta för fler än en gärningsperson.  
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Två tredjedelar (23 av 34) av kvinnorna i undersökningsgruppen hade så allvarliga symtom på 

posttraumatisk stress, självskattat med HTQ-16, att de uppfyllde (eller i stort sett uppfyllde) 

DSM-IV-kriterier för PTSD (DSM-IV, APA, 1994), i flertalet fall flera år efter de övergrepp 

de varit med om. Ingen i den undersökta gruppen var yngre än 18 år, och nästan 80 % har 

varit utsatta före 16 års ålder. För alla i gruppen gällde att det gått mer än den månad som 

utgör kriterium E i PTSD-diagnosen (se Bilaga). Efter vad vi kan utläsa av ålder vid första 

övergreppet samt antal förövare finns goda skäl att anta att vi inom gruppen även återfinner 

individer med den sammansatta och omfattande symtombild som kan beskrivas i termer av 

Komplex PTSD (Herman, 1992, 1997; Courtois & Ford, 2009). 

  

Enligt Frisch et al.(1992) ringar medelvärden på QOLI mellan 2.00 och 3.50  in 50 % av en 

icke-klinisk population. Den undersökta gruppen kvinnor utsatta för sexuellt våld skattade i 

medeltal sin subjektiva livskvalitet till 0,26, vilket är lägre än för flertalet grupper, kliniska 

och icke-kliniska, i andra studier (Frisch et al., 1992; Frisch, 2004; Frisch et al., 2005). Det 

framkom också i jämförelsen med den icke-kliniska grupp som utgjort referens i tabell 3 

(Paunovic & Öst, 2004). Där skattade den undersökta gruppen kvinnor sin livskvalitet lägre 

på 12 av 16 livsområden. Största skillnaderna uppmättes på livsområdena Hälsa, Självrespekt, 

Ekonomi, Fritid, Lärande och Kärlek. På området Hjälpa andra skattade gruppen däremot sin 

upplevda livskvalitet något högre än den icke-kliniska grupp som utgjort jämförelse, dock ej 

på en signifikant nivå.  

 

Initialt fanns en hypotes om ett negativt samband mellan posttraumatiska symtom och 

livskvalitet, vilket påvisats i andra studier (Warshaw et al., 1993; Dickinson et al., 1999).  

Bl. a. ger Paunovic & Öst (2004) vid handen att QOLI korrelerar signifikant negativt med 

posttraumatiska symtom, såväl sammantaget som för de tre huvudkriterierna ingående i 

PTSD, med störst samband mellan låga resultat på QOLI och höga på kriteriet 

Undvikande/Nedsatt själslig vitalitet. Det senare förefaller äga sin rimlighet utifrån det 

begränsade livsutrymme – yttre och inre – omfattande undvikanden innebär. Dock uppmättes 

i föreliggande studie inga signifikanta negativa samband mellan posttraumatiska symtom, 

självskattade med HTQ-16, och den sammantagna självskattningen av upplevd livskvalitet i 

QOLI, utan istället en positiv korrelation av måttlig storlek. Det innebar att den inledande 

hypotesen föll, vilket påkallar en närmare titt på resultatet.  
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I Figur 2 visas i kurvform medelvärden för respektive livsområden för undersökningsgruppen 

kvinnor utsatta för sexuellt våld (n=34), för en blandad grupp brottsoffer utsatta för 

interpersonellt våld som alla uppfyller kriterier för PTSD-diagnos (n=53), samt för den icke-

kliniska grupp (n=53) som utgjort referens i tabell 3 (de båda senare Paunovic & Öst, 2004).  
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Figur 2.  Medelvärden för gruppen sexuellt utsatta kvinnor (n=34), jämfört med 

annan grupp PTSD-patienter (n=53) respektive icke-klinisk grupp (n=53), 

Paunovic & Öst (2004). 

 

Här återfinns skillnader inte bara i grad av självskattad subjektiv livskvalitet utan också i 

profilen på kurvan, både jämfört med den icke-kliniska gruppen och den blandade gruppen 

brottsoffer med PTSD-diagnos. Undersökningsgruppen bestod endast till en del av personer 

som uppfyllde PTSD-kriterierna (i. e. 20 av 34 individer), och skulle med det taget i 

beaktande kunna förväntas beskriva högre livskvalitet än en renodlad PTSD-grupp (Warshaw 

et al., 1993). Så är inte fallet, åtminstone inte generellt.  

 

Mest markant negativa avvikelser i profilen jämfört med den blandade PTSD-gruppen 

återfanns inom områdena Självrespekt och Hälsa, där man kan spekulera kring betydelsen 

både av typ av trauma och att flertalet varit utsatta för upprepade trauman. Skuld- och 

skamkänslor hos brottsoffret är vanligt hos personer som utsatts för sexuellt våld, liksom 

självdestruktiva beteendemönster. Somatiska besvär nämns återkommande som en väsentlig 

del av komplex PTSD-problematik (Courtois & Ford, 2009). Möjligen kan man tolka 

ovanstående som att det går i samma riktning som i studien av Dickinson et al. (1999), att det 
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finns specifika konsekvenser av sexuellt trauma, som bara kan förstås utifrån den kontexten. 

Möjligen kan man också relatera till det förbehåll som gjorts av Paunovic & Öst (2004). Det 

skulle kunna vara så att trauma i sig har negativa konsekvenser för den upplevda 

livskvaliteten, och att PTSD skulle kunna ses s. a. s. som en ytterligare ”komplikation av 

trauma”. För att utröna dessa frågor skulle behövas ytterligare studier, både v. g. 

konsekvenser av olika traumakategorier, och av förhållandet mellan trauma, PTSD och 

livskvalitet. I vilket fall rimmar resultaten i denna studie väl med insikten om att förhållandet 

mellan trauma, PTSD och andra traumarelaterade konsekvenser (inkluderat upplevd 

livskvalitet) är komplext och multifaktoriellt (Dickinson et al., 2009; Foa et al., 2009; Monson 

& Friedman, 2006; Gavey, 2008; Semb et al, 2009). 

 

Inom livsområdena Kreativitet och Hjälpa andra bedömer däremot kvinnorna i 

undersökningsgruppen sin livskvalitet som högre än den blandade PTSD-gruppen. En skillnad 

mellan grupperna är tidsaspekten. Paunovic & Öst (2004) konstaterar att den kliniska 

populationen bestod av förhållandevis nyligen traumatiserade personer, och att det finns skäl 

att anta att de negativa konsekvenserna för upplevd livskvalitet blir än större ju längre en 

person lever med PTSD. Lite spekulativt skulle man eventuellt kunna förstå det som att den 

grupp för vilken det gått längre tid sedan den traumatiska händelsen kan ha utvecklat 

bemästrande förhållningssätt och strategier som ger utslag inom dessa båda livsområden. 

 

En sak som skiljer undersökningsgruppen från jämförelsegrupperna är att den enbart består av 

kvinnor. Det finns indikationer på att kvinnor löper högre risk att utveckla PTSD vid objektivt 

likvärdiga traumahändelser, att riskfaktorer skiljer sig åt mellan män och kvinnor, och att 

vägen till att utveckla PTSD möjligen ser olika ut. Förklaringsmodellerna till detta sträcker 

sig ifrån antaganden om den evolutionära adaptiviteten i olika traumaresponser (Christiansen 

& Elklit, 2008) eller olika neurobiologi (Frans et al., 2005) för kvinnor och män, till 

betydelsen av hur man subjektivt uppfattar traumahändelsen, och de sekundära emotioner som 

kan väckas av olika kognitiva tolkningar (Elklit & Brink, 2004; Frans et al., 2005; Semb et al., 

2009). Självklart hade det varit önskvärt att inkludera även män utsatta för sexuellt våld i 

föreliggande studie. Det är en grupp som länge varit och fortfarande är tämligen osynliggjord, 

med ett stort bedömt mörkertal. Möjligen är rädslan för stigmatisering större och därmed 

benägenheten att söka hjälp än mindre för utsatta män än kvinnor, då ingenting talar för att 

konsekvenser av sexuellt våld är mindre allvarliga för männen (Knutagård, 2009). En blandad 

grupp hade också underlättat jämförelsen med andra grupper. 
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En fråga som infinner sig inför undersökningsgruppens resultat på QOLI är om det kan finnas 

skillnader i hur man skattar vikten av olika livsområden, beroende på grad av traumatisering 

och/eller typ av trauma, och hur det i så fall påverkar utfallet i QOLI. I PTSD-diagnosen, 

under huvudkriteriet Undvikande, ingår bl. a. minskat intresse för viktiga aktiviteter, känsla 

av likgiltighet, begränsade affekter och uppgivenhet inför framtiden; alla symtom som kan 

tänkas påverka den generella känslan av meningsfullhet, i e viktighet, i negativ riktning. 

Någon sådan redovisning av data för viktighetsskattningen har ej gått att finna i de studier 

som redovisats, men skulle vara intressant att undersöka. Även skam- och skuldkänslor och de 

destruktiva beteenden som kan komma därav, vilket ofta är förknippat med sexuella trauman 

(och som tydligare taxeras i HTQ-30 än HTQ-16, som här använts), skulle kunna tänkas 

påverka hur man skattar vikten av olika livsområden. Ett område som skattas som mindre 

viktigt får mindre genomslag i QOLI, ett område som skattas som oviktigt (0) lyfts helt ur 

beräkningen, vilket kan ses både som en styrka och en brist med instrumentet. Det förefaller 

inte alltför långsökt att se en nolla på vikten av Självrespekt som en del av själva 

symtombilden efter sexuellt trauma. 

 

Metodologiska begränsningar 

 

Det finns åtskilliga begränsningar i studien. Undersökningsgruppens tämligen ringa storlek 

ökar risken för eventuella slumpfel. Det bortfall som beror på ej inlämnade eller ofullständigt 

ifyllda skattningsformulär skulle möjligen kunna härröra från personer med större 

funktionssvårigheter i vardagen, lägre upplevelse av meningsfullhet och/eller högre grad av 

undvikanden, vilket kan tänkas snedvrida resultatet något i positiv riktning. 

 

En brist i materialet är att det inte framgår om de som utsatts av enbart en gärningsperson har 

varit utsatta vid ett eller återkommande tillfällen, vilket kan antas ha betydelse för 

konsekvenser och hade kunnat förtydliga beskrivningen av undersökningsgruppen, väsentligt 

inte minst i jämförande studier med andra traumakategorier. När det gäller personer som 

utsatts i unga år utförs sexuellt våld vanligen av en familjemedlem eller annan signifikant 

vuxen, vilket ofta innebär upprepade övergrepp. Det senare är också det vanligen 

förekommande när våldet utövas inom ramen för en relation. Det finns således skäl att anta att 

de som utsatts för övergrepp av vid ett enskilt tillfälle utgör en mindre del av den undersökta 
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gruppen som angett en förövare. En annan svaghet i materialet är att det inte framgår hur lång 

tid som förflutit sedan sista övergreppet, eller annat trauma. Inte heller framgår klinisk 

diagnos, vilket hade kunnat bidra med ytterligare intressant information om t. ex. 

samsjuklighet. 

 

HTQ del IV som instrument har en nackdel i det avseendet att det förutsätter att personen 

varit utsatt för trauma. Det innebär att det saknas värden för en normalpopulation, och att det 

således inte finns någon ”baseline” att jämföra med. I framtida studier kan det vara en fördel 

att välja självskattningsinstrument som formulerats så att det är möjligt att besvara även för 

personer som ej utsatts för en tydligt urskiljbar traumatisk händelse. 

 

Ett sammantaget mått på subjektiv livskvalitet har uppenbarligen sina begränsningar, för att 

förstå och mäta samband med traumasymtom. Det skulle sannolikt ha varit av värde att 

genomföra någon form av multivariat analys av resultaten i QOLI för att nå ytterligare 

förståelse av hur olika aspekter av livskvalitet hänger samman med olika aspekter av 

posttraumatiska symtom. 

 

Sammanfattande synpunkter 

 

Som framgår saknas det inte frågeställningar att gå vidare med. Norris & Hamblen (2004) 

påpekar vikten av att med välvaliderade instrument göra jämförande studier mellan olika 

traumakategorier. Förståelsen därav skulle också underlättas av tillförlitliga data för hur 

traumasymtom ser ut i en normalpopulation. Det är också en fortsatt utmaning att utveckla 

instrument som fångar in inte bara PTSD-symtom, utan också andra konsekvenser av trauma 

och faktorer som medierar konsekvenserna. Här är det på sin plats att återigen påpeka att alla 

former av trauma äger rum i en kontext - yttre och inre - specifik för den enskilda personen 

(Monson & Friedman, 2006, Gavey, 2008). Både upplevelsen av och innebörden i ett trauma 

är subjektiv. På så vis är också reaktioner på och konsekvenser av trauma komplexa och 

individspecifika, vilket än en gång understryker vikten av omsorgsfull bedömning och fortsatt 

utveckling av alltmer förfinade behandlingsmetoder. 
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TILLKÄNNAGIVANDEN 

 

Tack till alla ni patienter som tagit er tiden och gjort er mödan att fylla i alla skattningsformu-

lären! Utan er – ingenting. Tack till kollegorna på ASTA-teamet som sett till att det blivit 

möjligt, liksom för den inspiration och reflektion ni bistått med. Tack till familj och vänner 

som accepterat både mental och fysisk frånvaro under en halv vårtermin, utan att ge upp mig! 

Ni är viktigast, även om det inte har verkat så alla dagar. 

Tack också till min handledare Elisabet för stringens och tydlighet, och min bihandledare 

Lotta, som orienterat mig i den statistiska begreppsvärld jag gjort mitt bästa för att undvika 

ända sedan statistikkursen på psykologprogrammet! Och tack till Gunnel och Lotta som med 

stor noggrannhet lagt in resultat i en databas!
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Bilaga. 

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (DSM-IV, APA, 1994) 

 

A. Personen har varit utsatt för en traumatisk händelse, där följande ingått i bilden: 

1. personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller serie 

händelser som innebar död, allvarlig skada (eller hot om skada) eller hot mot 

egen eller andras fysiska integritet 

2. personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Hos barn kan 

detta ta sig uttryck i desorganiserat eller agiterat beteende. 

 

B. Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller fler av följande sätt: 

1. Återkommande, påträngande eller plågsamma minnesbilder, tankar eller 

perceptioner relaterade till händelsen. Obs: hos små barn kan teman eller 

aspekter av traumat ta sig uttryck i återkommande lekar. 

2. Återkommande mardrömmar om händelsen. Obs: Hos barn kan mardrömmar 

förekomma utan att innehållet klart uttrycker händelsen 

3. Handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt (en 

känsla av att återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer och dissociativa 

flashbackupplevelser, även sådana som inträffar vid uppvaknandet eller under 

drogpåverkan). Obs: hos små barn kan traumaspecifika återupprepade 

handlingar förekomma. 

4. Intensivt fysiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller 

liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. 

 

C. Ständigt undvikande av stimuli som associeras med traumat och allmänt nedsatt själslig 

vitalitet (som inte funnits före traumat) enligt tre eller fler av följande kriterier: 

1. Aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med traumat 

2. Aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen 

av traumat 

3. Oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen 

4. Klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter 

5. Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor 

6. Begränsade affekter (ex. oförmåga att känna kärlek) 

7. Känsla av att sakna framtid (t ex inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, 

äktenskap, barn eller på att få leva och åldras som andra) 

 

D. Ihållande symptom på överspändhet 2 (som inte funnits före traumat), vilket indikeras av 

två eller fler av följande kriterier: 

1. svårt att sova eller orolig sömn 

2. irritabilitet eller vredesutbrott 

3. koncentrationssvårigheter 

4. överdriven vaksamhet 

5. lättskrämdhet 

 

E. Störningen (enligt kriterium B, C och D) har varat mer än en månad. 

 

F. Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden. 

 


