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Sammanfattning 

 

Vi valde att skriva vår studie om kvinnor som har upplevt sexuella övergrepp under 

barndomen. Syftet med studien är att ta reda på hur dessa kvinnor har blivit påverkade av 

övergreppen enskilt samt i relation till andra. För att på bästa sätt kunna ta reda på kvinnornas 

berättelser valde vi att använda oss av den hermeneutiska metoden, i syfte att kunna intervjua 

kvinnorna och sedan leta efter narrativ data. Med hjälp av insamlad data kunde vi komma 

fram till resultatet att kvinnorna blev påverkade av sexuella övergrepp under deras barndom. 

Det som belystes av samtliga informanter var att minnena från den traumatiska händelsen inte 

försvinner till fullo. De har svårt att hantera alla sociala relationer samt känner skam i många 

fall. Utöver detta har många av dem tillitsvårigheter gentemot andra människor. För vissa 

kvinnor kommer rädslan från övergreppen att leva kvar tillsammans med dess minnen. Rädsla 

lever kvar inombords, rädslan över att återigen kunna utsättas för sexuella övergrepp.  

 

Nyckelord: Sexuella övergrepp, utsatthet, påverkan, skam, rädsla, hermeneutik 

 

 

 

 

Abstract 

 

We chose to do our research about women who have experienced sexual abuse during 

childhood. The purpose of the study is to find out how these women have been affected by the 

abuse both individually and in relation to others. To be able to find out the stories of the 

women, we chose to make use of the hermeneutic method, in purpose to interview the women 

and then look for narrative data. After interviewing ten women, we came up with a result. It 

was highlighted by all respondents that the memories from the event do not fully disappear. 

They have difficulty managing all the social relations and feel a sense of shame in many 

cases. In addition, many of the respondents have difficulties to trust other people. For some 

women, the fear of abuse persists with its memories. The fear persists inside, the fear of being 

exposed to sexual abuse again. 

 

Keywords: Sexual abuse, vulnerability, impact, shame, fear, hermeneutics 
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Inledning  
 

I vissa fall i livet kan vi vara med om händelser som skadat oss inombords, som gjort oss 

ledsna eller fastnat i minnet, minnen som gör oss upprörda. Ett flertal av dessa minnen 

försvinner efter ett tag eller slutar störa oss för att man på något vis växer ifrån dem. Dock 

finns det minnen som det inte går att fly från, minnen som även om vi vill glömma dem, 

uppenbarar sig trots hårt arbete att undangömma dem. Dessa minnen kan vara traumatiska 

minnen som kan bestå av olika händelser, det som händelserna har gemensamt är att det 

skapat minnen kopplat till starka känslor och skapar ett trauma. Trauman som har upplevts 

lever kvar och blir en del av människan (Nilsson, 2007:36). Detta genom att minnen från 

traumat skapas och kan finnas kvar under en längre tid som hos vissa människor även kan 

återupplevas. Detta i sin tur beskriver vad som menas med att traumat kan bli en del av 

människans liv. När ett sådant fall inträffat och människan är med om en traumatisk 

upplevelse kan det påverka människan på olika sätt i livet, både psykiskt, fysiskt och socialt, 

och det handlar då inte bara om att glömma minnena, utan om att fly från verkligheten. 

Verkligheten och allt i den kommer att vara det som får dem att komma ihåg, att det som har 

hänt har hänt, frågan är bara om man kan acceptera det som hänt och leva med det.  

 

Vuxna kvinnor som har varit med om sexuella övergrepp i tidig ålder kan ha utsatts för ett 

sådan traumatiskt händelse som gett upphov till minnen som påverkat dem i deras liv på olika 

sätt. Dessa sexuella övergrepp skapar minne av ovanstående miljö och är svåra att skaka ifrån. 

Hur mycket människan än försöker glömma går det inte, allt och samtidigt ingenting kan 

påminna om händelsen. När detta är fallet kan vissa människor diagnostiseras med 

posttraumatisk stress-syndrom på grund av ett extremt psykiskt trauma som kan vara en 

händelse som för dessa människor skulle kunna vara överväldigande och ligga utanför det 

normala livets händelser (Søndergaard, 2005:9).   

 

Sexuella övergrepp är per definition alla sexuella handlingar som utövas på barn genom tvång 

av en vuxen människa(Socialstyrelsen, 1991:17). Det spelar ingen roll om barnet inte är 

motvilligt ett sådant handlande. Detta då barnet inte är tillräckligt moget varken psykiskt, 

fysiskt eller sexuellt för att kunna ge ett samtycke (Socialstyrelsen, 1991:17). Trots att barn 

inte kan ge ett sådant samtycke kan de ändå växa upp med skuld och skam över det som 

inträffat på grund av minnen från den traumatiska händelsen. En uppväxt med dessa känslor 

har en stor påverkan på individen då skam och förnedring skapar en låg självkänsla, social 

fobi och isolering (Boström, 1988:38).  Barnet blir stigmatiserat av händelsen och 

övergreppen att det även gör det svårt för dem att utveckla en positiv självbild.  
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Syfte och frågeställningar:  
 

 Hur påverkas kvinnor som har upplevt sexuella övergrepp? 

 Hur påverkas dessa kvinnor i relation till begreppen skam och skuld? 

 Hur påverkas dessa kvinnor i relationer med andra människor i deras omgivning? 

 

Denna studie avser att ta reda på hur erfarenheter av sexuella övergrepp har påverkat 

kvinnornas liv, både enskilt och i relation till andra människor. Vi har valt att undersöka 

kvinnor som har blivit sexuellt utnyttjade i tidig ålder. Det som är av betydelse är att lyfta 

fram om dessa kvinnor senare i livet har påverkats av deras övergrepp. Om dessa kvinnor har 

påverkats blir syftet då att få en inblick i hur dessa kvinnors liv har formats efter övergreppen, 

om minnena av händelsen har påverkat deras liv. Tanken är att ta reda på hur dessa 

erfarenheter har påverkat deras syn på sociala relationer. Känner de skuld eller skam på grund 

av det som de har varit med om?  

Disposition 
 

Inledningsvis har vi talat om definitionen av sexuella övergrepp på barn. Vi har även talat om 

trauma och hur erfarenheter av sexuella övergrepp kan kvarstå hos individerna samt vilken 

påverkan det har på dem. Människan försöker glömma traumatiska händelser men upplever 

svårigheter då minnena sitter kvar. Minnena av övergreppen lever kvar och blir en del av 

deras liv som de behöver leva med. Detta var grunden till vår frågeställning med syftet att ta 

reda på hur kvinnor som har erfarenheter av sexuella övergrepp som barn har blivit 

påverkade. Det som är av betydelse för oss att ta reda på är om dessa kvinnor blir påverkade 

av huvudsakligen sociala relationer samt hur de känner kring skam- och skuldkänslan efter 

övergreppen. Vi vill veta hur deras identiteter har formats efter att ha blivit utsatta för sexuella 

övergrepp redan som barn. Vi har använt oss av tio tidigare studier där det bland annat talats 

om sexuella övergrepp på yngre barn och hur de har påverkats av det. Vi har även använt oss 

av tidigare forskning som talar om trauma samt hur människan kan gå tillväga för att läka 

efter övergreppen. Utöver detta har vi använt oss av flera teorier där Ervin Goffman, Georg 

Simmel, Thomas J. Scheff, Charles Horton Cooley, Odd Lindeberg, Jean- Paul Sarte, Judith 

Butler och Erik H. Erikson blev aktuella för vår forskning. I det avsnittet har vi nämnt 

begrepp som skam och skuld, identitetsskapande, ansiktet och social interaktion. Detta för att 

vidare utveckla vår teori om hur individen blir påverkad av sexuella övergrepp. Vi valde att 

använda oss utav den hermeneutiska metodansatsen då vi ansåg att den är mest relevant för 

vår forskning. Detta eftersom hermeneutiken ger möjlighet till att kunna förtydliga samt 

förklara olika fenomen i samhället. Utöver detta bidrar hermeneutiken med att kunna tolka 

andra människors livsupplevelser och göra dem förstådda för andra. Den hermeneutiska 

tolkningen skapar möjligheten att gå in på djupet av ett fenomen genom att använda intervjuer 

och låta informanterna tala om deras historia. Med de tio intervjuerna som grund kunde vi 

komma fram till att sexuella övergrepp ger en effekt även en längre tid efter utsattheten som i 

sin tur skapar vissa bieffekter i det sociala livet. Genom kopplingen av intervjuer, teorier och 
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tidigare forskning kunde vi komma fram till ett svar på vår frågeställning. 

 

Tidigare forskning  
 

Vi har eftersträvat att skriva om trauma och sexuella övergrepp i den tidigare forskningen. I 

följande avsnitt kommer vi att bland annat gå igenom begreppen övergrepp och trauma för att 

kunna utöka vår förförståelse inom dessa områden, men även för att kunna stärka våra teorier 

som vi kommer lyfta fram lite längre ner. Forskningen kommer att bland annat handla om 

sexuella övergrepp på barn, hur dessa övergrepp påverkar barnen men även hur de blir 

påverkade en längre tid efter övergreppen. Vi har valt att skriva om dessa begrepp genom att 

använda oss av vetenskapliga studier i form av artiklar och böcker där dessa begrepp 

framkommer och är baserade på intervjuer och direkt kontakt med människor som varit 

utsatta eller kan ha varit patienter. Syftet av användningen av dessa studier är för att finna 

forskning som kan vara till hjälp vid analys och förståelse av det empiriska materialet, men 

även för att stärka vår bakgrundsförståelse om ämnet. Vi har valt att skriva om vad dessa 

studier har kommit fram till genom att använda oss av resultatet till deras egen forskning. Vi 

har även valt att belysa posttraumatisk stress-syndrom samt terapin till detta, då vi har funnit 

att det är av relevans att koppla in dessa begrepp till vår studie. Detta på grund av att sexuella 

övergrepp som är en traumatisk upplevelse kan leda till posttraumatisk stress syndrom som i 

sin tur kan behandlas genom terapi.  

Barn och sexuella övergrepp 

Normann (1995) har skrivit sin bok om barn som varit med om sexuella övergrepp och talar 

om vilka effekter dessa övergrepp har på barnen under övergreppen men även efteråt. I sin 

bok skriver han om bland annat vilka skador barnen får både fysiskt och psykiskt samt vad 

som händer i familjen när pappan är förövaren. Barn blir oftast sexuellt utnyttjad av någon 

som de har ett förtroende till, oftast pappan eller styvpappa/mammans sambo men även 

släktingar, grannar eller barnvakt. (Normann 1995:31). Normann (1995) menar att barn som 

blir utsatta för sexuella övergrepp i tidig ålder oftast inte kommer kunna utvecklas som ett 

barn ska göra, barnen hoppar över utvecklingsstadier (Normann 1995:13). Ett barn måste få 

känna kärlek och trygghet under uppväxten för att kunna utvecklas som individ, för att senare 

kunna känna tillit och kunna ha ett förtroende till omgivningen. Detta får de dock inte utan 

barn som blir sexuellt utnyttjade av någon familjemedlem känner sig förråda av de personer 

som står de närmast. Dessa barn blir stigmatiserade, de känner sig annorlunda och tror sig 

vara ensamma om att uppleva dessa händelser. (Normann 1995:13).  Detta då det inte är 

många som väljer att tala om dessa händelser som de har upplevt, i mindre utsträckning barn. 

Anledningen till detta är att barn som blir sexuellt utnyttjade av någon närstående blir hotade 

att inte berätta genom att till exempel säga att om de talar om för någon kommer pappan 

hamna i fängelset eller att pappan kommer dödas. Till följd av detta berättar dem att barnet då 

kommer tvingas flytta hemifrån och bo i ett barnhem eller hos en annan familj där de kommer 

förgripa sig på barnet. Ett annat hot som används mot barnet är att förövaren kommer döda 
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barnets keldjur om de skvallrar. Under dessa omständigheter blir barnen mer rädda för hoten 

vilket i sin tur resulterar till att övergreppen inte blir lika hotfulla längre. Hoten bidrar till 

större chans att få psykisk ohälsa och ger långvariga och mer allvarliga skador än själva 

övergreppen. (Normann 1995:27-28). De psykiska skadorna som barnen får till följd av de 

sexuella övergreppen kan öka när de blir utsatta av någon familjemedlem för att deras tillit 

rubbas då i större grad när de blir svikna och utnyttjade i deras beroendeställning (Normann 

1995:28). 

 

Barn som blir sexuellt utnyttjade av deras pappa eller styvfar, klandrar även mamman och blir 

hatiska mot henne lika mycket som mot pappan (Normann 1995:13). Detta för att mamman 

deltar indirekt i övergreppen, detta för att hon accepterar det som händer när hon inte försöker 

stoppa det (Normann 1995:32). Hon vet och ibland ser vad hennes make gör med hennes barn 

men väljer att inte göra något åt saken, detta gör henne delaktig i övergreppen. En anledning 

till varför mamman inte stoppar övergreppen kan vara för att hon är ekonomiskt beroende 

eller känslomässigt knuten till förövaren. En annan anledning kan vara att modern upplever 

att grundpelaren till hennes existens rubbas om hon erkänner för sig själv att övergreppen 

sker. Vid en sådan situation kan det vara enklare att förneka sanningen dock är dessa 

händelser oftast omedvetna handlingar. (Normann 1995:36). Normann (1995:36) tar upp ett 

exempel från en tidningsartikel om en pappa som förgripit sig på sin dotter och att mamman 

accepterat detta genom att skapa ett schema över hur ofta pappan fick ha samlag med dottern. 

Barnen förlorar förmågan att kunna sätta upp gränser och utveckla egna normer, de kommer 

heller inte kunna eller kommer ha svårt med att utveckla normala relationer till jämnåriga 

personer. Sexuella övergrepp kan i vissa fall bildas och bli ett familjemönster, med andra ord 

kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp kan gifta sig med en man som sexuellt 

utnyttjar sina barn eller som själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp (Normann 1995:36). 

 

Barn som är med om dessa övergrepp kan få både fysiska och psykiska skador. De fysiska 

skadorna kan vara skador på könsorganen då kroppen inte mognat tillräckligt mycket för att 

kunna ha samlag samt att de kan få könssjukdomar (Normann 1995:40-41). Vanlig psykiska 

problem som vuxna människor får är sexuella svårigheter, depression, ångest och de får en 

känsla av att de är värdelösa. Barn som blir utsatta för sexuella övergrepp känner oftast skam 

och skuld, flickor känner oftast en skuld och att det som hänt var deras egna fel (Normann 

1995:43). 

Dissociation till följd av ett trauma 

Definitionen på dissociation är när det sker brott mellan normala, ihopkopplade funktioner av 

medvetandet. Dissociation är en omedveten mental strategi, en strategi som har en påverkan 

på individernas medvetenhet om sig själv, om andra personer i omgivningen samt 

livssituationen över tid. Detta för att individen ska kunna överleva den psykiska 

problematiken. Dissociation drabbar individer som har fått uppleva svåra och långvariga 

trauman som bland annat skett under barndomen (Gerge 2010:41). Ett av många exempel på 

svåra och långvariga trauman under barndomen är sexuella övergrepp. Människor som får 

diagnosen dissociation söker behandling för att kunna bli bättre. Människor som blir drabbade 
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av smärta som känns överväldigande för de eller som upplevt en kraftig chock kommer 

omedvetet vilja lämna situationen de befinner sig i mentalt (Gerge 2010:53). Människan kan 

inte alltid fly från situationer som hon inte vill befinna sig i och väljer därför att fly mentalt 

från situationen. Kroppen stannar kvar i situationen men inte medvetandet. Människan kan 

beskriva detta genom att berätta att hon upplever att hon står utanför sin kropp och kan se sig 

själv. Vissa människor väljer att inte minnas specifika situationer som har skett tidigare och 

varit plågsamma för att kunna bevara sin mentala hälsa. Att dissociera kan alltså ha ett 

överlevnadsvärde (Gerge 2010:53).   

 

Dissociationen är mildare om barnet har en god anknytning och därför är viktigt att barn i 

tidig ålder har någon vuxen som ger dem trygghet och skyddar dem för att barnet på ett bättre 

sätt ska kunna skydda sig från det onda i omgivningen (Gerge 2010:54). När föräldrarna inte 

kan möta sina barns behov kommer då barnen att bli osäkra och instabila på sig själva och 

deras egna behov. Människor som växer upp med anknytnings skador blir sköra och svaga när 

det kommer till nära relationer, även om de fungerar väl i övrigt. En människa som har 

anknytningsskador påverkas av det i flera aspekter av sitt liv. En otrygg anknytning kan även 

skapa en sårbarhet till uppkomsten av posttraumatisk stress-syndrom (Gerge 2010:55,63). 

Detta begrepp kommer att framgå och definieras mer längre ner i avsnittet under tema 

rubriken posttraumatisk stress syndrom.  

Det osynliga traumat 

Nilsson (2014) talar om det osynliga traumat och syftar då på trauman som människan har 

upplevt och som kvarstår hos individen, att det lever kvar och blir en del av människan. 

Trauma kan innebära svåra följdverkningar för en människa och ju närmare den utsatta står 

förövaren desto allvarligare blir följdverkningarna (Nilsson 2014:36). Barnet blir ett föremål 

för kraftiga och starka motsägande projektioner som hindrar barnet från att utveckla en 

integrerad känsla av själv (Nilsson 2014:36). Det vill säga att förövaren inte kan vara 

tillräckligt självkritisk till sitt agerande utan kan istället tillskriva barnet sina egna negativa 

upplevelser för att kunna försvara sig själv. Projektioner används som en försvarsmekanism 

för att dämpa ens sämre handlingar.  

 

Barn som tidigt upplever störningar i anknytningsrelationerna och som upplever omsorgsbrist 

kan i längden stora konsekvenser i framtiden. Konsekvenserna kan till exempel vara 

individens förmåga att anpassa sig i form av sviktande självomsorg, störd självuppfattning, 

negativa förväntningar inför framtiden och livet, bristande självförtroende i yrkeslivet, 

studierna och i relationer. Denna omsorgsbrist som barnen får drabbar även deras förmåga att 

kunna värdera sig själva realistiskt och detta leder till känslor som skam, självförakt samt 

avsaknad av hopp och livskraft. 

 

Personer som växer upp med omsorgsbrist kan oftast känna fysiska smärtor. Det är psykiska 

smärtor som uppenbarar sig fysiskt, detta eftersom vissa individer har lättare för att känna av 

kroppens signaler än affekterna (Nilsson 2014:38). Det finns ett flertal fysiska besvär som en 

person kan uppleva när det gäller psykosymatiska samband, karaktäristiska besvär såsom till 
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exempel trötthet, återkommande infektioner och ryggvärk. Med detta menas att en person har 

ett fullkomligt normalt fysiologiskt tillstånd men upplever ändå ett patologiskt tillstånd som 

har sitt ursprung ur sitt eget medvetande. 

Pottraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

Hans Peter Søndergaard talar om vägen till diagnos och behandling av posttraumatisk stress 

som grundar sig på patienter som har varit aktuella i relation till detta.  

 

Hans Peter Søndergaard (2005:9) talar om traumatisk stress och följtillståndet till det som är 

posttraumatisk stress -syndrom. Han försöker förklara detta genom sambandet mellan verkliga 

traumahändelser samt psykiskt lidande. Detta syndrom som står för ett extremt psykiskt 

trauma definieras som en händelse som är överväldigande för vem som helst, en händelse som 

ligger utanför livets normala händelser. Det framgår att framkallningen av posttraumatisk 

stress inte är så ovanlig som människor kan tro, samt att de vanligaste extrema händelserna är 

hot, misshandel, övergrepp och olyckshändelser (Søndergaard 2005:10). Konsekvensen av en 

sådan händelse kan vara att de som varit utsatta för en sådan händelse utvecklar 

posttraumatiskt stressyndrom. Dessa känslor som skapar traumat kan vara skräck, hjälplöshet 

eller rädsla (Søndergaard 2005:10). Søndergaard (2005:10) talar om att människan i vissa fall 

kan ha vissa grundantaganden för att hon ska fungera normalt som till exempel att världen är 

välvillig, att händelser ska vara begripliga samt att självbilden ska vara positiv. När dessa 

föreställningar rubbas på något vis av händelserna som ovan nämnt så kan det skapa ett 

trauma (Søndergaard 2005:10). Händelsen i sig har en betydelse, dock inte lika stor betydelse 

som känslorna som den påverkade individen anknyter sin traumatiska händelse med. 

Händelsen är med andra ord en utlösande faktor för ett posttraumatiskt stress-syndrom men 

känslorna är faktorn som faktiskt utvecklar sjukdomen. Det är därför en individ kan förknippa 

sig med en speciell händelse och samtidigt utveckla ett posttraumatiskt stress-syndrom men 

en annan individ som utsätts för samma trauma inte utvecklar sjukdomen. 

 

För att gå in närmare på detta benämner Søndergaard (2005:11-13) olika kriterier för PTSD 

och nedan nämns vissa av dessa. 

 Individen har varit utsatt för en traumatisk händelse som inneburit att hon har varit 

med eller bevittnat en händelse av allvarlig skada eller som hotar den egna fysiska 

integriteten. Personens reaktion av händelsen innefattade skräck, intensiv fruktan samt 

hjälplöshet.  

 Den traumatiska händelsen återupplevs i form av återkommande minnesbilder som 

varit påfrestande då de består av bilder, tankar eller sinnesförnimmelser. Detta kan 

även ske genom återkommande drömmar som i sin tur även är påfrestande.  

 Ansträngningar till att undvika tankar eller känslor som kan associeras till traumat 

men det sker även ett undvikande av plaster, aktiviteter eller människor för att i sin tur 

kunna undvika minnena.  

 En känsla av främlingskap eller avstånd emot andra, men samtidigt en känsla av 

oförmåga till kärleksfulla känslor,  

 Svårigheter att somna eller orolig sömn. 
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 Obehag eller försämrad funktion socialt, yrkesmässigt eller andra viktiga områden. 

 

Objektrelationen 

Evelina Lindholm (2005) tar upp ett psykoterapeutiskt möte med patienter som är svårt 

traumatiserade ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Hon berättar delvis om hur traumat påverkas 

i de tidiga objektrelationerna samt beskriver hon traumat som en slags skada som trängt 

igenom huden och är genomträngande i det kroppsliga höljet. Objektrelation talar om hur 

människor utvecklas för att känslomässigt kunna relatera till andra samt integrera med dem 

(Lindholm 2005:49). Detta är den fysiska påverkan av traumat för att sedan tar hon även upp 

den psykologiska biten. Sigmund Freud benämner metaforiskt hur sinnet och själen är 

omslutet av hud eller ett skyddande hölje och kan därför ses som en likande påverkan som 

traumat har fysiskt (Lindholm 2005:49). Barn utvecklar en selektiv känslighet inför extrema 

stimuli som mamman hjälper att påverka genom ett omhändertagande. Detta genom moderns 

känslighet kring vad barnet kan klara av vid vissa tillfällen för att skydda barnet. I det fall där 

omhändertagandet är väldigt bra kan det leda till att barnet tillslut kan bygga upp sin egen 

förmåga att skydda sig mot extrema stimuli. Trauma påverkar detta skyddande höljet och kan 

i sin tur leda till att primitiva rädslor och ångest uppstår. Det som händer är att tilliten samt 

den skyddande funktionen skakas och individens goda objekt ifrågasätts och förstörs 

(Lindholm, 2005:49). I vårt inre är det modern som skyddar oss mot svåra upplevelser men då 

någon form av traumatisk upplevelse sker mister vi detta skydd och världen blir helt plötsligt 

farlig och oförutsägbar. Det inre goda objektet blir maktlöst och förmågan att tänka, beteendet 

och försvarsstrukturer faller samman. Här har det mentala höljet börjat rubbas och i de fall där 

brister redan finns hos det goda objektet i början av livet så påverkas och försvåras 

bearbetningen av traumat mycket mer. När barnet redan från början har fått allt för få goda 

erfarenheter av omhändertagande av både fysiskt och känslomässig karaktär så är redan 

självet skört och bristfällig att individen bara faller samman vis kontakt med ett trauma 

(Lindholm 2005:50).  

 

Traumat och dess minnen kan sedan återupplevas genom drömmar och flashbacks som är 

återkommande minnen, men ibland kan det räcka med att känna en doft eller höra ett ljud, och 

människan är där igen, där händelsen ägde rum (Lindholm 2005:51). Detta kan ske i ett 

förhastande att människan själv inte hinner reagera på vad det var som klickade igång 

minnena och ångesten. Traumat anses vara en förlust av det inre goda objektet som 

människan har organiserat kring sig själv från början av livet och det som då händer är ett 

progressivt sönderfall i personligheten (Lindholm 2005:51). För att kunna förstå och behandla 

traumat måste människan kunna få en djup förståelse för hur händelsen påverkat specifikt 

henne för att i sin tur sluta fly från rädslan och konfrontera det skadade inre objektet 

(Lindholm 2005: 51,55).     

Skam och skuld  

Peggy Boström (1988) talar om sexuella övergrepp, vad det är som händer efter dem, hur 
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traumat påverkar dem samt en hel del om skam och skuld. Det hon tydligt talar om är incest 

övergreppen, då det är någon familjemedlem som är förövaren. Boström (1988:25) talar även 

om att barnen är förvirrade i samband med övergreppen och förstår inte riktigt vad det är som 

händer i stunden. De är inte medvetna om vad vuxen sexualitet är och kan därför heller varken 

neka eller samtycka. Dock något som barnen vet är att vuxna inte gör något fel och därför litar 

de på dem. Det är på senare år som barnen förstår vad det är som händer och det är även då 

som skulden och skammen kryper sig fram. Skuldaffekten kommer efter skamkänslorna. 

Skam är det som skyddar jagets integritet och tankar om hur hon kunde vara så godtrogen 

under övergreppen är det som kommer fram (Boström, 1988:38). När människan inte lyckas 

leva upp till sitt jag- ideal känner hon skam. Ibland kan även skuldkänslor vara det som 

triggar skamkänslorna, en känsla av skam över sig själv. När människan skäms djupt vill hon 

försvinna och sjunka ner i jorden. På grund utav detta är det lätt hänt att skam och förnedring 

skapar en låg självkänsla, social fobi och isolering (Boström, 1988:38). Skam är en känsla av 

att inte vara värd att bli älskad, därför försöker människan att ibland hugga tag i alla 

möjligheter att få kärlek och bekräftelse. För att kunna ha kvar sin idealiserade bild av 

föräldern händer det ofta att barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp lägger skulden 

på sig själva. Utöver detta kan det i vissa fall vara så att föräldern är hånfull, våldsam och 

aggressiv efter övergreppen vilket förvirrar barnet och skapar en skamkänsla över att det var 

deras eget fel. Medan den riktiga anledningen till att föräldern beter sig så är för att han 

försöker lätta på sitt samvete, han projicerar sin skuld på barnet (Boström, 1988:65). Sexuella 

övergrepp i tidig ålder innebär ett oerhört stort hot mot barnet då dem varken kan assimilera 

eller bearbeta de känslor som övergreppen väcker, och därför kan de uppleva händelsen som 

en förintelse av jaget (Boström, 1988: 41-42).     

 

Människan kan känna en längtan efter närhet men ångestkänslan av att återigen kunna bli 

sviken är större. Detta kan ibland leda till att människan inte kan känna inlevelse, medkänsla 

eller kärlek. På grund utav detta kommer hon sedan att antingen isolera sig eller gå från den 

ena relationen till den andra då hon inte kan känna att hon vågar satsa helt på en relation som 

innebär närhet (Boström, 1988: 42). Boström (1988:46) talar om att sexuella svårigheter och 

låg självkänsla tycks drabba nästan alla flickor som har blivit sexuellt utnyttjade. Många 

känner även svårigheter över att lita på andra människor.  

Emotionell utsatthet 

Psykisk misshandel är något som kan definieras som en relation mellan barn och förälder då 

det finns mönster för en skadlig interaktion. Denna typ av misshandel, den psykiska uppstår 

då barnet blir försummat eller då föräldern inte är tillräckligt tillgänglig för barnet. Det finns 

ytterligare punkter för vad det är som kan ge upphov till psykiskt misshandel. Den punkt som 

bör belysas är inte alltid hur frånvarande föräldern är, utan att en förälder även kan påverka 

barnet genom att be dem göra vissa saker. I denna bemärkelse att använda sig utav barnet för 

att tillfredställa förälderns behov (Benjaminson, 2008:12). Benjaminson (2008:13) talar om 

att syftet i hennes bok är att lyfta fram hur ungdomar påverkas av en emotionell utsatthet i 

uppväxten. Barnmisshandel resoneras som händelser som kan skada barnet både psykiskt och 

fysiskt som bland annat sexuella övergrepp (Benjaminson, 2008:21). En emotionell 
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försummelse är kopplat till detta då det handlar om att föräldern, under en lång tid utsätter 

barnet för påfrestningar under en lång tid. Dessa påfrestningar kan leda till att individens 

självkänsla successivt urholkas (Benjaminson, 2008:21).  

 

Det talas ofta om att hur en människa är när det kommer till emotionell utsatthet beror en hel 

del på själva barndomen, vilket tar oss till begreppen trygghet och otrygghet. Emotionell 

utsatthet är kopplat till utvecklingen av trygghet och otrygghet. För att förklara detta behöver 

begreppen först definieras. Trygghet innebär att människan har en inneboende känsla av bland 

annat tillit, skydd och säkerhet medan otrygghet innebär en brist i dessa faktorer 

(Benjaminson, 2008:32). För att förklara detta ytterligare hur dessa faktorer är kopplade är att 

det är föräldrarna delvis som kan förse barnet med en basalgrund, grunden är den som ger 

upphov till tryggheten (Benjaminson, 2008:32). Därmed är det enklare hänt att en människa 

utan den basala grunden, utan tryggheten är mer sårbar till att bli emotionellt utsatt. När 

barnet inte får känslomässigt stöd från föräldrarna behöver hon börja ta hand om sig själv och 

det är lätt hänt att barnet stänger av känslorna på grund utav bristen av omsorg och kärlek 

(Benjaminson, 2008:33). Dessa människor har därmed även svårare att ha nära relationer med 

andra människor i vuxen ålder. Utöver detta kan de barn som känner av ständiga hot och 

rädsla kan växa upp med denna rädsla och har svårt att slappna av. Dels på grund utav att 

människan då hela tiden kommer att stå på sin vakt men dock även att rädslan och hotet av att 

vara i en viss omgivning kommer att leda till ständig känsla av otrygghet (Benjaminson, 

2008:33).     

Förnekandets tillstånd 

Cohen (2001) talar i sin bok om förnekelse, hur människor kan se och uppleva saker och ting 

men väljer att förneka det, som till exempel en moder som inte märker att hennes make 

missbrukar deras dotter. När en individ förnekar menar de att ingenting har hänt, händelsen 

existerar inte, den är inte sann eller att han eller hon inte vet någonting om det (Cohen 

2001:3). Förnekelse är en omedveten försvarsmekanism för att hantera känslor som skuld, 

ångest och andra störande känslor som väcks upp av verkligheten. ”The psyche blocks off 

information that is literally unthinkable or unbearable. The unconscious sets up a barrier 

which prevents the thought from reaching conscious knowledge. Information and memories 

slip into an inaccessible region of the mind.” (Cohen 2001:5).  När en individ får tag i 

information som hon inte klarar av, hittar hon ett sätt att hantera denna information. Detta 

genom att förneka den outhärdliga informationen genom att den omedvetna delen i hjärnan 

sätter upp denna barriär för att den medvetna delen inte ska nå denna information. Därför kan 

dessa personer förneka sanningen och säga att hon inte visste om det som hänt. 

 

Fraser så som, man blundar för sanningen eller tittar åt andra hållet, menar att individen har 

tillgång till sanningen men väljer att istället ignorera den för att det är lägligt. Informationen 

vi väljer att ta in ska vara befintliga inom perceptuella ramar medan information som är 

outhärdlig och hotfulla för individen stängs av helt och hållet. Människo sinnet begriper vad 

som sker och är det något hotfullt så faller ett skyddande filter på plats. Information som vi 

inte vill handskas med faller i ett så kallat ”svart hål i minnet”, en blind zon av blockerande 
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uppmärksamhet för det som sker samt självbedrägeri. Uppmärksamheten är avledande från 

den tidigare händelsen och dess innebörd, därav begreppet vitala lögner. Vitala lögner som 

drabbar familjemedlemmar av våld och sexuella övergrepp. Dessa lögner blir inte 

uppenbarande utan de täcks av familjetystnaden. (Cohen 2001:6). Detta för att man lever i 

förnekelse. 

 

Sexuell- och relationsterapi  

Traeen och Sorensen (2008) intervjuade 10 kvinnor som har erfarenheter av psykiska, fysiska 

och sexuella övergrepp. Syftet med studien är att ta reda på hur kvinnorna lyckas hantera sin 

sexualitet och lust efter övergreppen. En rad studier har visat att sexuella övergrepp under 

barndomen eller tonåren leder till att de utsatta har svårt med sin sexualitet som vuxen 

(Traeen & Sorensen 2008:377). Två forskare vid namnet Finkelhor och Browne (1985) 

utvecklade en modell för sexuella övergrepp. Denna modell kan användas som ett teoretiskt 

ramverk kunna förstå sexuella övergrepp som sker i barndomen och tonåren och hur dessa 

övergrepp i sin tur kan leda till psykiska störningar. Fyra dimensioner finns i denna modell, 

det är traumatisk sexualisering, svek, maktlöshet och stigmatisering. Enligt modellen uppstår 

dessa trauman när det sker störningar i barnens kognitiva och emotionella system (Traaen & 

Sorensen 2008:378-279).   

 

Forskarna har i sin studie berättat om kvinnornas berättelser och citerat till kvinnorna. En av 

kvinnorna blev sexuellt utnyttjad av sin farbror när hon var 12 år gammal. Farbrorn tog in 

henne i ett rum där kunde han smeka henne på olämpliga ställen. Efter dessa händelser, 

stängde kvinnan av sina känslor eftersom hon kände skam över att hon inte kunde stoppa 

honom när hon visste att det han gjorde var fel. Hon kände skam för att hon gillade tafsandet 

och skamkänslor för att hon gillar att ta på sig själv. Hon bestämde sig då för att stänga av 

sina känslor och de var fortfarande stängde under intervjun, hon var då 38 år gammal. 

Kvinnan låter inte människor komma henne för nära då övergreppen har lärt henne att aldrig 

fresta någon sexuellt. Hon längtade efter en partner men lämnade alltid männen när de kom 

henne för nära. Kvinnan har aldrig uttryckt sina känslor till sin partner och lämnar männen 

som visar henne för mycket kärlek. (Traeen & Sorensen 2008:380). 

 

Människor som blivit sexuellt utnyttjade som barn tenderar att beskylla sig själv och inte 

omgivningen. De utsatta som beskyller sig själva får oftast känslor av skam, vilket leder till 

att den utsatta isolerar sig själv från omgivningen och beskyller sig själv för det som hänt. 

(Traaen & Sorensen 2008:386). De som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen eller 

tonåren, förlorar sin självuppskattning (Traeen & Sorensen 2008:386). 

Att läka från och hantera sexuella övergrepp 

Draucker CB; Martsolf DS; Ross R; Cook CB; Stidham AW; Mweemba P. (2009) har skrivit 

en kvalitativ studie som handlar om hur människor som har erfarenheter av sexuella 

övergrepp, läker från dessa händelser. Syftet med artikeln är hur vuxna människor som 
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upplevt sexuella övergrepp som barn eller som vuxna, läker ifrån övergreppen (Martsolf et.al 

2009:367). I USA är det 1 av 15 vuxna människor har blivit utsatta av sexuella övergrepp 

någon gång under livet. Sexuella övergrepp bland vuxna och sexuella övergrepp som barn, 

leder till akuta och kroniska följdsjukdomar (Martsolf et.al 2009:366). Efter sexuella 

övergrepp människor psykiska reaktioner såsom akuta stressreaktioner, emotionell avlossning 

och sömnstörningar. De vanligaste långvariga psykiska och sociala effekterna efter sexuella 

övergrepp är depression, posttraumatiskt stressyndrom, sömnstörningar, mänskliga störningar 

(interpersonal disturbances) och åter utsatthet (revictimization). Trots dessa effekter av 

sexuella övergrepp kan vissa människor variera inom vida gränser och uppnå en viss läkning, 

dessa har visats genom en minskning av symptomen eller tecken på positiva ändringar i livet 

efter övergreppen. När man utför studier för sexuella övergrepp och hur läkningen sker, kollar 

man oftast på faktorer som identifieras med ångest och/eller positiva ändringar (Martsolf et.al 

2009:367). 

 

Det finns olika strategier för att handskas med övergreppen samt ett sätt att läka från de. Den 

ena är personerna tar tag i problemen, detta genom att samarbeta med andra, kognitiv 

omstrukturering och genom att utrycka sina känslor. Den andra stategin är genom undvikande, 

denna strategi hindrar dock läkandet att övergreppen och används som en strategi för att 

handskas med de, men inte all läka från de. Dessa personer är socialt tillbakadragna, de 

undertrycker och förnekar tankar och känslor om övergreppen. Dessa personer kan dock 

uppleva en större nöd. Negativa sociala reaktioner på beskrivningarna av sexuella våldet, 

såsom misstro eller skuld, kan ge skadliga effekter på återhämtningen (Martsolf et.al 

2009:367). 

 

Teamet som skrev artikeln kom fram till fyra viktiga områden där läkning kunde ske. Dessa 

fyra är hanterandet av minnen, relatera till viktiga personer, sökandet av säkerhet och 

omvärderandet av jaget (Martsolf et.al 2009:369-370). 

 

Hantera Minnet: När individer är med om sexuella övergrepp kan man efteråt få skrämmande 

minnen som leder till störande känslor och reaktioner såsom till exempel raseri, skam, ångest 

och hjälplöshet. För att undvika dessa känslor, hitta de ett sätt att fly från dessa minnen. De 

undviker minnen som har med övergreppen att göra, de blockerar dessa minnen med 

psykologiska mekanismer såsom förtryck och avskärmar sig från deras upplevelser. De 

övertalar sig själva om att övergreppen inte var så viktiga eller så farligt och är därför inte värt 

att minnas (Martsolf et.al 2009:372). Ändå var det vissa människor som drogs till deras 

minnen från övergreppen. De fick åter blickar från händelsen, mardrömmar och påträngande 

tankar som de inte hade någon kontroll över. De kände sig tvungna till att söka upp resterande 

minnen som de inte kommer ihåg, detta eftersom det störde de att deras minnen inte var 

kompletta. De ville fylla ut tomrummen i deras minne, även om det betydde att de var 

tvungna att tänka på övergreppen och prata om det med människor som kunde hjälpa de få 

information, i vissa fall prata med förövaren själv (Martsolf et.al 2009:372). 

 

Relatera till viktiga personer: Individer som blivit sexuellt utnyttjade har i efterhand fått 

problem med tilliten. De litar inte på människor på samma sätt längre och väljer därför att inte 
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låta någon komma in i deras liv och bryta kontakten med de personer som skadade de och inte 

skyddade de. Detta för att skydda sig själva. De låter bli att inleda nya relationer samt inleda 

intima och sexuella förhållanden. De håller andra på avstånd genom att inte berätta om 

övergreppen för att de är rädda för hur människor ska reagera, om de skulle få negativa och 

sårande svar (Martsolf et.al 2009:373). Samtidigt fanns det personer som sökte sig till andra 

människor för att komma över det. De hade kvar kontakten med de som var delaktiga i 

övergreppen, de sökte sig till nya relationer med människor med samma bakgrund och var 

öppna för intima och sexuella förhållanden. Detta för att de vill känna sig älskade. De pratade 

öppet om övergreppen för att inte känna sig ensamma, även om det fanns en risk för negativa 

och sårande reaktioner. De ville inte ses som offer, de var redo att gå vidare med sitt liv. 

(Martsolf et.al 2009:373). 

 

Trygghetssökande: Vissa deltagare i studien formade deras vardagliga sociala liv så att de 

kunna känna sig säkra. Vissa lämnade inte deras hem och när de väl gjorde det väldigt 

vaksamma och kollade hela tiden efter tecken på fara. De kunde undvika sociala situationer 

som påminde de om övergreppen, det var sociala situationer såsom sociala samlingar/träffar 

där det fanns alkohol. De utövande extrem försiktighet i situationer där de kände sig sårbara 

som till exempel vara ute sent på kvällen/natten. Om övergreppen skedde i ett förhållande, 

kunde de bli väldigt känsliga och försiktiga på tecken som tydde på att förhållandet kunde 

vara farlig för dem. Människor som har blivit sexuellt utnyttjade har blivit försiktiga och 

klokare om faran som finns runt omkring de. Denna försiktighet har hindrat de utsatta från att 

resa, hindrar aktiviteter och begränsar deras utbildnings- och yrkesmöjligheter. (Martsolf et.al 

2009:373). Däremot kunde vissa göra motsatsen och bilda organisationer för att kunna hjälpa 

människor som har samma bakgrund som de. Hjälpa andra människor har erfarenheter av 

sexuella övergrepp. De vill skapa rättvisa, detta genom att till exempel anmäla övergreppet, 

vittna emot förövaren. De vill hämnas mot förövaren, varna andra om varan som finns i 

livsvärlden, tala offentligt om övergrepp o.s.v. (Martsolf et.al 2009:373). 

 

Omvärdera jaget: Erfarenheter av sexuella övergrepp leder oftast till att påverka de utsattas 

själv. De som får uppleva sådana händelser får känslor av låg självkänsla, de blir sårbara, 

minskad självförtroende och känner sig skadad för att känslan av att de inte kunde hindra det 

som hände, dyker ofta upp. De omvärderar då sig själva, hur de ser på sig själva och sökte 

efter att reparera delar av sig själva som de trodde hade blivit skadade. De ville befria sig 

själva av de fysiska och psykiska konsekvenserna efter övergreppen, till exempel genom att 

söka efter behandlingar för psykiatriska symptom, anmäla sig till missbruksprogram och göra 

livsändringar. Deltagarna ville även skaffa sig färdigheter som inte utvecklades till fullo på 

grund av övergreppen, till exempel sociala färdigheter och jobb- eller utbildningskompetens. 

(Martsolf et.al 2009:374). 

 

 

Margreth Wright, Emily Crawford och Katherine Sebastian (2007) har gjort både en 

kvantitativ och kvalitativ studie där de undersöker 60 vuxna kvinnor som har erfarenheter av 

sexuella övergrepp i barndomen. Studiens syfte är att undersöka hur dessa kvinnor överlevde 

detta trauma genom copingstrategier (Coping strategies), upplevd nytta (Benefit-finding) och 
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meningsskapande (Meaning-making). Coping strategier innebär vilka strategier de använde 

sig av för att kunna hantera traumat. Upplevd nytta och meningsskapande tar bland annat upp 

om dessa människor har haft möjlighet att kunna vända på upplevelsen och försöka finna 

något positivt såsom till exempel att de blivit mer religiösa. Forskarna kom fram till att 

majoriteten av kvinnorna de undersökte, hade skapat någon meningsfullhet kring erfarenheten 

medan de andra kvinnorna inte kunde finna någon mening med händelserna. De fördelar som 

kvinnorna menar att de fick ifrån dessa händelser var att de fick förbättrade relationer, 

förbättrad föräldraskap samt religiös eller andlig tillväxt. (Wright, Crawford, Sebastian 

2007:597). Forskarna fick även fram att ökad kunskap om sexuella övergrepp var associerad 

med lägre äktenskaplig tillfredsställelse och mer isolering. (Wright et.al 2007:597) 

 

En förödande konsekvens som följer av med sexuella övergrepp under barndomen är 

antaganden om att säkerheten och välviljan för den personen blir splittrad, detta kan i sin tur 

leda till att offret förlorar känslan om livets mening och syfte (Wright et.al 2007:597). Det 

finns studier som mäter hur effektiva coping strategierna är för personer som har utsatts för 

sexuella övergrepp under barndomen. Det finns två coping kategorier, 1. Emotionellt 

fokuserad (Emotion-focused) och 2. Problem fokuserad (Problem-focused). Den första riktar 

sig på känslorna, de försöker styra sina känslor när de ska hantera stressorer, till exempel att 

man distanserar sig, kontrollera sina känslor, undvikande och lägger skulden på sig själv. Den 

andra strategin är att man riktar sig på problemet när man ska hantera stress situationen, det 

vill säga att personen aktivt försöker lösa problemet, söker socialt stöd och konfronterar 

stressorer (Wright et.al 2007:598).  De människor som överlevt sexuella övergrepp upplever 

oftast skam, skuld, bryderi, stigmatisering och maktlöshet efter att de blivit utsatta för 

övergreppen (Wright et.al 2007:598). Resultatet på undersökningen visade bland annat att 

kvinnor som inte har löst sina problem, har en tendens att fly ifrån dem. Det är detta som 

förklarar begreppet undvikande copingstrategier (Avoidant coping strategies) vilket i sin tur 

leder till att kvinnorna då inte vill ta itu med sina problem (Wright et.al 2007:605). 

Sammanfattning 

Vi valde att skriva om dessa studier då vi ansåg dem vara relevanta till vår studie eftersom 

respektive belyser fenomen som kan, eller är kopplade till sexuella övergrepp. Det är av vikt 

att framföra kopplingen mellan den tidigare forskningen och vår studie.  Samtidigt har det 

handlat om att inte enbart lyfta fram det psykologiska och det medicinska syftet utan även den 

sociologiska förståelsen med grund i en samhällsvetenskaplig relevans. Den tidigare 

forskningen syftar till att få fram hur människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp blir 

påverkade av dessa händelser. Vi valde att lyfta fram, med hjälp av den tidigare forskningen, 

hur individerna blir påverkade av övergreppen både psykiskt och socialt. Det talas om hur 

traumat kan leva kvar i form av bland annat återkommande minnesbilder, tankar och 

drömmar. Traumat anses skada det inre goda objektet hos människan vilket kan leda till ett 

progressivt sönderfall i personligheten. För att kunna behandla och förstå traumat måste hon 

få en förståelse för hur den traumatiska händelsen har påverkat henne samt konfrontera det 

skadade inre objektet genom att sluta fly från rädslan. För ett barn att utsättas för sexuella 

övergrepp av till exempel en närstående, kan tilliten spricka då barnet känner sig sviken. Detta 
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är dock inte generellt då tilliten kan rubbas trots att det inte är en närstående som utför de 

sexuella övergreppen. Människan som har fått anknytningsskador under uppväxten på grund 

av att föräldern inte varit känslomässigt tillgänglig kan leda till att hon blir känslig i nära 

relationer samt en försämrad funktion socialt. Sexuella övergrepp kan leda till posttraumatisk 

stress syndrom (PTSD) på grund av att det finns ett existerande trauma. Känslor, som bland 

annat är skräck, hjälplöshet och rädsla, som uppstår efter en traumatisk händelse är det som 

utvecklar PTSD.  

 

 Övergreppen kan skapa en känsla av skam hos de utsatta. Skamkänslorna hos de utsatta kan 

skapa förnedring, en låg självkänsla, social fobi och isolering för att skam är en känsla av att 

inte vara värd att bli älskad. Sexuella övergrepp i tidig ålder kan bli ett hot mot barnet då de 

inte kan bearbeta de känslor som övergreppen väcker vilket leder till att människan kan 

uppleva övergreppen som en förintelse av jaget.  

Teori och begreppslig referensram 
 

I detta avsnitt kommer begreppen socialinteraktion, ansiktet, skam, skuld och 

identitetsskapande att redovisas. Valet av dessa begrepp grundar sig till att föröka förståelsen 

för det empiriska materialet. För att kunna koppla ihop begreppen till det empiriska materialet 

har vi valt att förklara innebörden av begreppen. Dessa begrepp har haft sin utgångspunkt 

kopplat till syftet av vår studie då de framkommer i frågeställningen samt i det tidigare 

forskningsavsnittet. Detta avsnitt har ett förklarande syfte av begreppen för att kunna 

tydliggöra dess koppling och betydelse. Valet av begreppen fick oss att kunna avskärma 

information som inte är av relevans och istället specificera oss på områden som kunde lyfta 

upp olika kopplingar till sexuella övergrepp.   

Social Interaktion 

Georg Simmel talar mycket om hemlighetsfullhet, då han menar att definitionen av detta är 

när man i en interaktion med någon väljer att dölja något medan den andra personen försöker 

ta reda på vad det är. Detta menar han är en del av interaktionen, att veta ett och annat om 

människan man talar med för att veta vem man har att göra med, vem man talar med. 

Människan kan aldrig riktigt känna någon annan människa helt och hållet då det är svårt att 

till exempel ta reda på alla hennes tankar. Dock lyckas man skapa en bild av den människan 

man integrerar med, med hjälp av den insamlade information man har fått tag på (Ritzer, 

2011:152). Människan har möjligheten att välja om hon avsiktligen vill avslöja sannigen om 

sig själv eller ljuga och dölja den informationen. Beroende på valet människan gör påverkas 

även den man integrerar med, då beslutet endast är taget av den som har något att dölja, och 

när hon har det kommer den andra personen att få skapa sig en bild utan det hon valde at 

dölja. Simmel menar att människan aldrig kommer att kunna avslöja allt och behöver därför 

välja olika fragment och delar av det vi vill berätta i all interaktion (Ritzer, 2011:153).  

 

Förutom hemlighetsfullhet i en interaktion talar Simmel även om förtroendet som en form av 
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en interaktion. Han talar om att förtroendet ligger någonstans mellan kunskapen och 

okunskapen man har om en människa (Ritzer, 2011:155). Vänskap anses av Simmel vara 

något som kräver intimitet, med den betydelsen att man bör i en vänskap ha ömsesidig 

kunskap om varandra (Ritzer, 2011:154). 

Ansiktet 

 

Erving Goffman talar inom den symboliska interaktionismen om människans ansikte, där han 

bland annat tar upp vikten av att inte tappa ansiktet. Han talar om att det är viktigt att inte 

tappa ansiktet framför andra människor samt att människan alltid försöker att visa sin bästa 

sida till omvärlden (Goffman, 1970:11-12). 

 

Goffman talar även om att livet fungerar som på en scen, detta genom att människan hela 

tiden behöver inta roller samt använda sig utav olika masker på grund utav att kunna 

synliggöra det sociala spelet (Wide, 2011:149). Under detta scen framförandet och det 

pågående sociala spelet talar Goffman om att det finna både en främre region och en bakre 

region. Han definierar den främre regionen som den sidan där människan håller sitt 

framförande och bär på sina masker, här försöker hon visa det hon vill till den yttre 

omvärlden. Goffman kallar det den främre regionen, som människan försöker visa till det 

yttre. Det ger en stor påverkan på individen att hon till den utsträckningen kan känna skam 

och en underlägsenhet av den där blicken som man kan få av de andra (Wide, 2011:149).  När 

det sedan kommer till den bakre regionen är det den enda tiden människan kan vara sig själv 

och lägga ner masken. Där kan ingen se hennes riktiga känslor, där finns enbart hon själv som 

kan se hennes sanna jag och hur hon verkligen mår.  

Skam och skuld  

 

Thomas J. Scheff talar om att bland annat om att skam är en utav människans grundkänslor då 

skam är relaterad till de sociala emotionerna (Aspelin, 1996:81). Dessa sociala emotioner 

uppstår då självet värderas av den andre, hur den andre föreställer en. Detta baseras på att 

människan ständigt lyssnar av självet socialt, med andra ord hur människorna omkring ser på 

henne. I sin tur leder detta till att människan själv värderar självet som sedan antingen kan 

leda till stolthet eller skamkänslor (Aspelin, 1996:81).   

Scheff talar om att skamkänslan kan resultera till en distansering från den andre (Aspelin, 

1996:82). Det han talar om när människan har skamkänslor leder det till att hon väljer att 

distansera sig från den andre. Detta förklarar han genom att han anser att skam är en 

grundkänsla hos människan då andra emotioner, som till exempel vrede, sorg och rädsla, 

upplevs och uttrycks beroende på skamkänslan hon har i grunden (Aspelin, 1996:82). 

Charles Horton Cooley talar om att skam och skuldkänslor som människan har uppstår som 

en följd till hur människan ser på sig själv ur den andres perspektiv (Starrin & Dahlgren 2004: 

15-30). Om bedömningarna är positiva uppstår det en stolthetskänsla hos människan. 

Däremot, om bedömningarna av omgivningen är negativa uppstår skamkänslan. Skam är en 

genomgripande känsla som tillskillnad från skuld når hela självet. Bakom dessa känslor som 
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människan har, dessa skamkänslor finns det en rädsla över at bli föraktad av andra, att bli till 

åtlöje eller att bli övergiven (Starrin & Dahlgren) (2004: 15-30).  På grund av detta påverkas 

människan på vissa plan mer av skamkänslor än vad hon gör av skuldkänslor.  

Odd Lindeberg (1999:80) talar om att jaget kan ändras mot människor omkring en när man 

börjar känna av skamkänslor. Han menar att man börjar inbilla sig, på grund utav skamkänslor 

att andra har en avvisande inställning till personen i fråga, fast än detta inte behöver stämma. 

På grund utav dessa skamkänslor kan tilliten mot sig själv förloras eller minskas. Skam 

påverkar jaget, i den meningen att jaget börjar känna sig underlägset, människan börjar till 

exempel känna sig mindre vacker. (Lindeberg, 1999:81). Lindeberg (1999) talar om att 

distansering tyder på att individen vill undvika att hamna i instabila och opålitliga sociala 

relationer där vi gång på gång kan känna oss övergivna och avvisande. Detta gör att tilliten 

mot andra försämras och misstro uppstår. 

Identitetskapande 

 

Jean- Paul Sarte berättar inom existentiella socialpsykologin om hur människan blir sedd av 

andra. Han talar om att det är genom andra människor som människan själv blir sedd. Det är 

av betydelse hur människan blir sedd utav andra för att det är genom den personens syn på 

henne som hon blir till den hon är (Wide, 2011:201) Människan tilldelas en identitet av 

människorna som ser henne.   

 

Judith Butler som räknas till social konstruktionismen menar att vi människor är sociala 

varelser som blir till genom samspel med människor från vår omgivning samt genom att vi 

skapar oss en relation till dem. Detta för att människan blir påverkad av de andra som hon 

samspelar med, hon skapar sig en identitet genom att samspela med andra, men det är de 

andra som måste erkänna henne först. Vi förhandlar alltså om vår identitet när vi integrerar 

med andra, vi ger dem makten över oss, makten att erkänna vår existens. Makten blir en del 

av vår identitet, av de vi är. (Iversen 2011:233-234). 

 

Sigmund Freud menar att individens psykologiska konflikter har sitt ursprung inom individen, 

dock menar Erikson att det även kan bero på sociala omständigheter. Han menar även att 

föräldrarna har en roll i barnens psykosociala utveckling samt i deras sätt att kunna övervinna 

konflikter och motgångar. (Stier 2011:127). ”Mödrar skapar en känsla av tillit hos barnen 

genom en sådan vård som förenar en känslig omvårdnad om barnets individuella behov med 

en fast känsla av personlig pålitlighet inom den säkra ramen av en livsordning som tillhör 

kulturen de lever i.” (Stier 2011:127). Det är då barnet bildar ett underlag för en 

identitetskänsla som i efterhand kommer kunna förenas med en känsla av att barnet 

är ”riktig”, att barnet kan vara sig själv (Stier 2011:127). Mödrar har under uppväxten en 

viktig roll i barnets liv och ska kunna skapa en tillit hos barnet för att de ska kunna klara att de 

motgångar de stötar på. Genom att mödrar skapar denna känsla av tillit hos barnen kan de 

alltid känna att de har någon att vända sig till. De har alltid sin mamma som de kan gå till om 

någonting har hänt. 

 Erik H.Eriksona talar om att individen går igenom åtta olika stadier under livets gång (Stier 
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2011:32). De tidigare stadierna har en stor betydelse för individens identitetsskapande. I det 

genitala stadiet (3-6år) är de stadiet då barnen identifierar sig med sina föräldrar för att forma 

sitt överjag. Överjaget är den sociala kontrollmekanismen, det är den som hindrar de 

okontrollerade och underliggande drifterna att agera. Under latensstadiet (6-12år) låter barnen 

sexualiteten vila och lägger istället all sin fokus på det ”riktiga” livet, deras krav på att ta eget 

ansvar, ha egen initiativförmåga och kunna anpassa sig till normer och värderingar. Barnen 

kan dock hamna i en kris då de nu jämförs med de andra barnen från skolan. Om de inte 

klarar av dessa kriser, börjar de ifrågasätta sin egen förmåga. De kan då känna en känsla en att 

vara otillräcklig och få mindervärdeskomplex. (Stier 2011:132). Ungdomstiden (12-21år) är 

den tiden då identitetsarbetet är mest tydlig. I denna fas går individen igenom dramatiska 

förändringar som de måste övervinna psykologiskt. (Stier 2011:133). Det blir svårare för 

individerna att kunna bemästra dessa dramatiska förändringar om de inte har någon vuxen vid 

deras sida som ger de trygghet och stötar de. Om Ungdomstidens kriser inte bemästras kan 

detta leda till att den unga inte kommer kunna skapa en helhet av de förflutna och nuet. I sin 

tur kan detta skapa en identitetsförvirring eller skapar en negativ identitet såsom att 

missbruka. 

Sammanfattning 

Det som kan summeras av ovanstående begrepp och teorier är hur mycket människan 

påverkas av andra. Konstant finns en fundering på vad andra tycker och tänker om henne för 

att hon är rädd att bli utstött, hon är rädd att bli dömd. Ett trauma som påverkat en människa i 

hela hennes liv väljer hon ibland att inte tala öppet om men inte i stor grad för hennes egen 

skull. Hon tycker att det som har hänt är frustrerande, men att tappa masken för yttervärlden 

är ännu mer påfrestande. På grund av detta kan hon välja att vara hemlighetsfull i interaktion 

med någon annan och därmed bestämma vilken information hon vill dela när hon berättar om 

sig själv. Hon känner sig sårbar när hon är ärlig för att hon måste förhandla om sin identitet, 

och skapa ett erkännande för hennes existens av någon annan än sig själv. I vissa situationer 

kan hon vara social men möjlighet för distansering finns på samma sätt som det finns en 

möjlighet för henne att vara hemlighetsfull i hennes relationer. Hennes tidigare händelser 

spelar sin roll på många plan, hon kan inte vara ärlig mot omvärlden om allt för att hon är 

rädd att avisas och inte bli accepterad. Det är där skammen tar sin ståndpunkt för att 

skamkänslan är baserad på omgivningens då det är omgivningen som påverkar denna känsla. 

Människan söker efter en bekräftelse om att det som hänt inte är hennes fel, att skulden inte är 

hennes. Skam och skuldkänslorna är i en utsträckning baserad på hur självet värderas av andra 

människor. Samtidigt som människan ibland vill distansera sig från den andra på grund av den 

påverkan de har på henne så är hon samtidigt i behov av sociala interaktioner för att känna sig 

som en del av samhället. Detta för att inte behöva känna ett utanförskap av människorna 

omkring henne.   

Metod 
 

Vi har valt att använda oss av den hermeneutiska traditionen på grund av att vi anser att det är 
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den metoden som är bäst lämpad för att kunna studera förmedlarnas berättelser om sina egna 

situationer och erfarenheter. Hermeneutiska traditionen går ut på att tolka det sagda, forskarna 

tolkar intervjuerna och det intervjupersonerna har sagt för att kunna skapa mening och göra 

forskningen läsbar för alla andra. Samtidigt har vi även en förförståelse kring sexuella 

övergrepp och förförståelsen är av stor vikt inom denna metod. Har man en förförståelse kring 

en företeelse som är ganska vanlig som i det här fallet sexuella övergrepp är det bra att ha en 

förförståelse för att kunna ha en inblick i senare i tolkningsarbetet (Ödman 2007:58). Genom 

att ha en förförståelse så var inte innehållet om fenomenet någonting nytt för oss, utan det var 

någonting vi visste innan och behövde därför inte tolka det sagda. Om informanterna ser att 

jag inte behöver tolka det som sägs, när de märker att jag har en förförståelse blir det lättare 

för dem att öppna upp sig för mig då de vet att jag lyssnar och förstår vad de säger.  Har man 

ingen förförståelse kan informanten välja att utelämna vissa delar i sin berättelse (Ödman 

2007:62). Vi hade vår förförståelse kring fenomenet sexuella övergrepp innan vi började med 

studien men vi ville samtidigt utöka den. Vi ville med hjälp av denna studie kunna tolka de 

utsattas världsbild, och på grund av detta var den hermeneutiska metoden mest anpassad till 

vår studie. Under kommande avsnitt kommer hermeneutiken att definieras mer genomgående 

samt vår förförståelse kommer att framföras.   

Hermeneutik 

Den hermeneutiska traditionen hjälper oss att komma åt människors verklighetsupplevelse 

genom att tolka andras berättelser och försöka besvara frågor som till exempel vad är det som 

visar sig? Vad är innebörden? Hermeneutiken försöker inte söka efter den absoluta sanningen 

utan man vet att det inte finns ett slut på tolkandet, man kommer få en ny förståelse hela tiden 

som senare kommer bli till en förförståelse när forskaren till exempel ska studera ett annat 

fenomen. Innebörden av hermeneutiken är bland annat att kunna förklara och förtydliga olika 

fenomen i samhället, att kunna översätta en okänd text till språket som vi känner igen 

(Dahlberg, et. Al, 2008:66). Hermeneutik går ut på att tolka, förmedla och förstå informanters 

upplevelser av ett visst fenomen (Westlund, 2009:62). Denna tolkning hjälper oss att förstå, 

känna empati och lära sig om individens livsvärld samt existens (Dahlberg et al, 2008:172). 

Det finns två sätt att tolka som är en kombination av varandra, dessa två är den utsägande 

tolkningen samt den förklarande tolkningen. Den först nämnda tolkar, tillkännager och förstår 

verkligheten på samma gång. När denna tolkning tar stopp och inte längre kan leda till 

förståelse tar den förklarande tolkningen över (Ödman, 2007, s. 75). Dennas uppgift blir 

därmed att göra något mer tydligt och klart för att kunna låta dialogen fortsätta för att nå 

förståelse. Detta genom att lägga fram frågor som kan låta dialogen fortsätta vidare genom att 

exempelvis be den andra förklara sig (Ödman, 2007, s. 75) 

 

Det vi ville åstadkomma var att kunna sitta med vuxna människor för att kunna få en 

möjlighet att få en inblick i deras tolkningar och deras värld så att vi sedan kan dra våra egna 

tolkningar. Vi ville genom den hermeneutiska tolkningen kunna med hjälp av empati och 

inlevelse kunna tolka de utsattas situation. Utöver detta ville vi även förmedla samt öka 

förståelsen av det valda fenomenet. Vi hade vår förförståelse som vi i själva studien inte får 

bli påverkade av men samtidig är vi medvetna om att vi i början av studien hade fördomar, 
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övertygelser och förutfattade meningar kring detta fenomenen. Det gäller därmed att veta hur 

man ska förhålla sig till genom vår tolkningsprocess. ”Vår förförståelse är unik i så motto att 

den sammanhänger med historikalitet, vår bakgrund och våra erfarenheter som individer” 

(Westlund, 2009:71). 

 

Fastän vår förförståelse är unik innebär det inte heller att vi i en intervju tolkning får vara fast 

beslutna vid den teori som vi hade från första början. Tvärtom det gäller att vara öppen för 

nya teorier och tolkningar av den information vi får av intervjupersonen men även av den 

tidigare forskningen samt det begreppsliga urvalet. Detta på grund av att vi bör ha denna 

inställning till öppenheten för att kunna ta vara på all ny information som vi får utan att bli 

förskräckta över att fördjupa oss eller få fram information som inte riktigt stämmer överens 

med vår egen förförståelse. Det gäller att vara beredd på att vår förförståelse kommer att 

utökas, kompletteras och till och med att överskridas. En hermeneutiker ska ha ett brett 

förstånd och vara beredd att öppna sig för en massa nytt, att kunna ta in sådant som är okänt 

för forskaren. När vi intervjuade informanterna hade vi vår förförståelse redan innan, vi hade 

läst på tidigare forskning och tidigare teorier om människan, men när vi satt framför 

intervjupersonerna fick vi inte tänka på vad tidigare forskare hade sagt utan vi var beredda på 

att inta ny information. Det mesta stämde överens med vår förförståelse, men vissa grejer var 

nya för oss och då fick vi sitta efteråt och tolka det som informanterna sa åt oss. Forskaren har 

därmed den möjligheten, viljan samt förmågan att ta lärdom av informanten i syfte att utöka 

sin egna förförståelse. Det är av betydelse att ändå ha sin egen förförståelse kring fenomenet 

för att det inte ska finnas något avstånd till det man studerar. När det existerar ett avstånd 

finns det risk för hinder att kunna tolka själva materialet som man får fram av informanten 

(Westlund, 2009:72). Med detta menas att utifall ett avstånd skulle ske till det fenomen som 

man studerar, kan det resultera till att man inte kan nå en full tolkning av datainsamlingens 

material. Detta eftersom man inte blir lika insatt i själva processen som sker vid tolkningen 

och kan enbart se materialet utifrån.   

Vår förförståelse  
 

Sexuella övergrepp har alltid varit ett känsligt ämne att tala om vilket i sin tur leder till att 

människor inte heller är väldigt kunniga inom området. Detta i den bemärkelsen att människor 

vet om att det är ett förkommande fenomen i samhället och att det har varit det i väldigt 

många år. Dock är människorna inte lika medvetna om är hur dessa utsatta människor 

verkligen har påverkats utav en sådan händelse. Människan är medveten om att trauma kan 

inträffa, samt att människan kan påverkas av det men inte på vilket plan, inte hur mycket och 

inte minst att det inte alltid kan försvinna. På grund utav känsligheten för en öppen diskussion 

om sexuella övergrepp och dess verkliga innebörd av dess påverkan har detta blivit dold och 

undangömt.  

 

När det inträffar något är det lätt hänt att människor har förståelse för det då de till exempel 

läser om det via massmedier eller hör det av någon människa omkring en. Det som inte ofta 

händer är att människan får höra om att en viss människa har blivit utsatt för sexuella 
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övergrepp som barn. Det är svårt att relatera till hur dessa människor som växer upp med 

sådana erfarenheter verkligen mår och hur livet har sett ut för dem. I det fall att människan får 

höra en persons historia med dessa erfarenheter kan det finnas en möjlighet att känna något 

för dem, men aldrig känna den riktiga känslan av hur det är att leva med dessa minnen.  Med 

detta som grund kan vi tala om att vår förförståelse kretsar kring tankarna om att en människa 

som har erfarenheter av sexuella övergrepp har kvar minnena och aldrig riktigt kan växa ifrån 

dem. Dessa erfarenheter sitter kvar och är därmed svåra att skaka ifrån, inte minst påverkande 

när det gäller tillit frågor till omgivningen. Vi är medvetna som ovan nämnt om att sexuella 

övergrepp inträffar och att de människor som bär på dessa erfarenheter påverkas av det 

långsiktigt i livet dock inte hur och på vilket sätt.   

 

Vår förförståelse innefattar även tanken kring att det kan finnas olika grader av utsatthet och 

påverkan. Med detta vill vi säga att även om alla de som har erfarenheter av sexuella 

övergrepp inte har samma erfarenheter eller har fått samma påverkan. Detta innebär att 

påverkningen av händelsen kan variera från person till person, dels beroende på hur 

övergreppen gick till, av vem och under hur lång period. Vi tror att alla påverkas utav det på 

olika sätt men dock i olik grad. Vissa människor kanske inte blev lika påverkade av 

utsattheten för att den varade under kortare tid medan andra kan ha varit utsatta under en 

betydligt längre tid vilket ökar möjligheten till en mer långvarig skada. Detta behöver dock 

inte alltid stämma då vi även vill påpeka att händelsen i sig ibland kan vara så pass stark att 

människan påverkas mer än någon som varit utsatt under en längre tid. Människor är olika, 

tänker olika, påverkas olika och har i detta fall även blivit utsatta på olika sätt, det enda de har 

gemensamt är att de var dem som fick bli utsatta för de sexuella övergreppen ofrivilligt.  

 

Vid vissa tillfällen kan människan undra varför de som blivit utsatta har svårigheter med att 

tala ut om det som hänt dem, varför det skäms eller varför de isolerar sig från sin omgivning. 

Människor påverkas av andra och på grund utav detta är det även svårt att alltid visa sin sanna 

sida till omgivningen. Bekräftelse är en viktig grund för vissa människor, en bekräftelse som 

bevisar ett erkännande att människan existerar, att hon är omtyckt eller får andra positiva 

åsikter om hennes personlighet. På grund utav detta har hon svårt att alltid vara ärlig om saker 

eller erfarenheter som hon tror kan få andra i sin omgivning att tycka illa om henne. En 

människa med skam och skuldkänslor över att ha varit utsatt av sexuella övergrepp kan ha 

svårigheter att tala ut om det som hänt för hon tror att även omgivningen kommer att 

skuldbelägga henne. Andra tankar kan vara att hon tror att människor kommer att se på henne 

på ett negativt sätt eller se ner på henne. För att summera dessa tankar kan vi säga att 

människan är rädd för vad andra ska tycka om henne. Judith Butler talar om att människan är 

en social varelse som blir till genom ett samspel med andra för att hon blir påverkad av dem 

och kan skapa sig en identitet (Iversen 2011:233-234). Dock behöver den andra människan 

samtidigt erkänna henne först vilket i sin tur innebär att hon kommer att behöva förhandla om 

hennes identitet genom integrationen. Detta innebär att människan ger makten över sig själv 

till någon annan, makten att erkänna hennes existens. Detta visar oss att vi behöver andra 

människor men vi är samtidigt rädda för vad andra ska tycka för att vi kommer att skapa vår 

identitet utifrån andra synvinkel, de kommer att erkänna hennes existens efter det dem fått 

veta om henne i interaktionen. Människan kommer därmed att bära på rädslan inför att andra 
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ska veta hennes hemligheter för att hon då kommer att se sig själv från deras ögon. Vilket kan 

vara väldigt påfrestande då hon från början inte ser sig själv på ett positivt sätt och hon 

därmed tror att andra kan se henne på ett negativt sätt.  

Intervjuer 

Vi kommer att använda oss av kvalitativa djupintervjuer för att kunna gå på djupet och få 

fram data som består av språkliga utsagor genom intervjuer som spelas in för att sedan 

analyseras och förstå det som analyserats (Fejes & Thornberg, 2009:18). Med djupintervjuer 

menar vi att vi ska sitta och intervjua personer genom att ställa semistrukturerade frågor till 

dem så att de får möjligheten att berätta sin historia till oss utan att behöva tänka på att svara 

på en specifik fråga, utan de får prata fritt om deras upplevelser. I vår analys utgick vi ifrån 

den hermeneutiska spiralen som går ut på att läsa texterna som vi fick ut av intervjuerna, tolka 

det informanterna sa och försöka hitta ett mönster mellan intervjuerna. Spiralen går ut på att 

tolkningen som görs växer i en cirkulär rörelse, en rörelse mellan människans möten med nya 

idéer och erfarenheter och förförståelsen. Detta resulterar till en ny förståelse som vi har fått 

fram av analysen, denna förståelse blev vår förförståelse i vår nästa tolkningsansats. 

Hermeneutiska spiralen går ut på sambandet mellan helheten och delen, för att kunna 

presentera texten som en helhet ska man först hänvisa till tolkningarna som gjorts i olika 

avsnitt i form att olika teman. (Dahlberg et.al 2008:281). Vi tolkar delarna och sätter ihop de 

för att bli en helhet, man kan inte få fram helheten utan att tolka och sätta ihop delarna. Man 

kan även inte förstå helheten om inte vi förstår delarna. Del och helhet har alltså ”ett 

ömsesidigt beroendeförhållande” (Ödman 2007, s99). 

Urval  

Urvalet skedde bland kvinnor som har erfarenheter av sexuella övergrepp när de var yngre. 

Anledningen till att ha valt att basera vår studie på vuxna människor är för att de kan ha varit 

med om en hel del mellan övergreppen och där de står idag. Eftersom sexuellt övergrepp är en 

väldigt känsligt ämne att tala om så hade vi lite svårigheter med att hitta intervjupersoner. 

Personer som var villiga att sitta och prata om deras händelse. Vårt tillvägagångssätt för att 

hitta intervjupersoner var genom att leta upp på nätet efter kvinnor som bloggar om deras liv 

efter de sexuella övergreppen. De skriver öppet om vad som hänt dem och hur de känner 

kring dessa händelser och vissa var även villiga att ställa upp på en intervju. Vi fick dock inte 

tillräckligt många intervjuer då alla kvinnor inte gav respons eller ville ställa upp på en 

intervju. Därefter, för att kunna gå vidare i forskningsprocessen valde vi att använde oss av 

snöbollsurvalet. Snöbollsurvalet går ut på att få tag i personer som är relevanta för studien och 

sedan använda dessa personer för att få tag i flera respondenter (Bryman 2011:196). 

Snöbollsurvalet var relevant eftersom det medgav en möjlighet att ta kontakt med några få 

kvinnor som bloggar och var villiga att ställa upp på en intervju. Dessa kvinnor kan därefter 

koppla oss vidare till bland annat bekanta eller människor de känner som har erfarenheter av 

sexuella övergrepp. Vårt urval utgick från att medföra kvinnor i olika åldrar, etniciteter samt 

olika förövare. Med detta menas att förövaren ska ha olika relationer till de utsatta i form av 

incest, släktskap eller annat. Vi kommer att söka efter olikheter i åldrarna samt etnicitet på 
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grund utav att det är av betydelse att medföra variation av viktig data (Dahlberg, et al, 

2008:175). För att kunna åstadkomma ett bredare resultat har vi valt att kombinera urvalet för 

att sedan kunna se ifall det finns likheter.     

Datainsamling  

Med datainsamlingen försöker forskaren vara ute efter beskrivningar, yttranden och 

berättelser om det studerande fenomenet (Dahlberg et, al, 2008:172). Vi kommer att söka efter 

narrativ data där informanten kommer att få tala om sin berättelse samtidigt som den spelas 

in. Detta sätt att samla in data på är av användning för att berättelsen är fokuserad på 

personlig erfarenhet där forskaren inte ska blanda sig in i, störa eller påverka informanten 

(Dahlberg, et. Al, 2008:178). 

 

Vi samlade in data med hjälp utav tio intervjuer vi hade med vuxna människor i olika åldrar. 

Dessa människor fick vi kontakt med via e-mail, genom att vi skickade ut frågan om vem vi 

är, vad vi gör, samt om att vi ville få tag på intervjupersoner till en studie om vuxna personer 

som har blivit utsatta för sexuella övergrepp när de var yngre. Utöver detta var vi specifika 

med att nämna att de intervjupersonerna vi ville få tag på har varit utsatt då de var yngre och 

inte under vuxenlivet. Detta eftersom vi ville få tag på personer där vi kunde ta reda på vad 

utsattheten vid tidig ålder har resulterat senare i livet. Intervjupersonerna bestod som benämnt 

av endast kvinnor. Vi valde att ha intervjuerna individuellt med respektive person. Detta på 

grund utav att vi ville ge möjlighet till en närmare kontakt där intervjupersonerna inte skulle 

få möjligheten att känna sig brydda på grund utav allt för många personer att tala inför. Utöver 

detta fick intervjupersonerna själva välja miljö, vart intervjuerna skulle äga rum. Vi ville med 

detta låta intervjupersonerna kunna få välja någon plats där de kan känna sig trygga och säkra. 

 

Det var inte alla intervjupersoner som var villiga att träffa oss personligen för att ha en 

direktintervju utan de ville istället ha intervjun via telefon eller mail. De personer som ville ta 

intervjun via mail förklarade att det känns enklare för dem att yttra sig och kunna vara mer 

detaljerade då de får möjlighet att svara skriftligt. Däremot de som ville ta intervjun via 

telefon hade inga problem med att yttra sig men kände dock att det skulle vara alldeles för 

jobbigt och påfrestande att träffas personligen och tala om händelsen. När det kommer till ett 

känsligt ämne kan vissa människor ha svårigheter att sitta och tala med någon om detta. Det 

kan därför kännas bättre för de att ställa samt svara på frågor genom telefon eftersom de inte 

har fysisk kontakt med oss som forskare (Bryman 2011:432). Det fanns både fördelar samt 

nackdelar med genomförandet av mail intervjuer. Fördelarna utgick från att handla om att 

känsligheten kring ämnet av sexuella övergrepp dämpades då kvinnorna fick en möjlighet att 

uttrycka sig delvis anonymt eftersom de inte behövde ha direktkontakt när de berättar sin 

historia. Fortsättningsvis kunde de vara mer detaljerade i sin berättelse samt att 

respondenterna kunde få mera tid på sig att besvara frågorna vilket kunde underlätta för dem 

då frågorna kunde väcka obehagliga minnen. Dock fanns det en nackdel vilket var att 

spontaniteten hos respondenterna försvann i besvarandet av frågorna. Likaså försvann 

spontaniteten hos oss som forskare när vi inte fick en lika stor möjlighet att ställa följdfrågor i 

den utsträckning vi hade velat. Ytterligare en nackdel med mail intervjuer var att de inte blev 
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djupgående eftersom det inte är lika lätt att uttrycka sina känslor skriftligt samt att det blir 

svårt för oss som forskare att förstå respondenternas känslor. Detta för att det inte finns någon 

direkt kontakt och att det då blir svårt att tolka deras berättelser utan ett kroppsspråk samt att 

berättelserna skriftligt inte blev lika personliga som under en direkt intervju. Dock kan det 

finnas begränsningar med en direktintervju som kan vara att respondenterna blir 

tillbakadragna samt skeptiska gällande tillit frågor gentemot oss som forskare. Detta 

hanterades genom att visa ett aktivt lyssnade, empati men samtidigt kunna vara professionella 

genom att ställa oss objektivt. Det aktiva lyssnandet samt empatin kunde visas genom vårt 

kroppsspråk vilket var av betydelse eftersom ämnet var känsligt för vissa informanter. Vårt 

kroppsspråk och respons medförde en möjlighet till att bryta motståndet som uppstod under 

intervjuerna för att kunna skapa en trygghet hos informanterna.  

 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide som bestod av öppna 

frågor kring ämnet. När informanterna svarade på en fråga kunde vi där och då komma på 

följdfrågor som vi ställde till dem. Detta för att på bättre sätt kunna förstå intervjupersonerna 

och deras berättelse. Vi använde oss av den förklarande tolkningen för att kunna fortsätta 

dialogen mellan oss och informanterna för att det ska leda oss till förståelse. 

 

Etiska principerna 
 

I början av intervjun informerade vi våra informanter om de fyra olika forskningsetiska 

principerna som bör finnas med i en kvalitativ studie. Detta för att informanterna ska veta 

vilka rättigheter de har under intervjun samt efter, vad intervjun ska användas för. Dessa fyra 

principer består utav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

 

- Informationskravet: När vi skulle påbörja intervjun meddelande vi 

intervjupersonerna att det är frivilligt att delta i intervjun och vi berättade även vad 

syftet med intervjun var, att det var till ett skolarbete och vi valde att skriva om 

individer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp när de var yngre (Bryman 

2011:131). 

 

- Samtyckekravet: Vi fick informantens samtycka och vi meddelande dem att dem har 

all rätt att avbryta intervjun när de kände för att inte fortsätta mer (Bryman 2011:132 ). 

 

- Konfidentialitetskravet: Vi talade om till intervjupersonerna att de kommer att vara 

helt anonyma i vår studie. Ingenting som kan kopplas till dem kommer att vara synligt 

såsom till exempel namn. Detta på grund utav att obehöriga inte ska kunna ta del av 

person uppgifterna (Bryman 2011:132). 

 

- Nyttjandekravet: Vi berättade till informanterna att all insamlad data som vi får in 

endast kommer att användas i forskningssyfte (Bryman 2011:132). 

 

Analysförfarande 
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När vi har gjort vårt urval och datasamling är det dags att analysera och tolka vår data. Vår 

analys genomförde vi genom att använda oss av den hermeneutiska spiralen. Detta för att vi 

ville få en djupare tolkning av analysen då den hermeneutiska spiralen har fyra 

tolkningsnivåer. Där nivå ett och två är lägre tolknings nivåer, där man inte analyserar 

datainsamlingen utan att man mer läser igenom datainsamlingen. Den tredje och fjärde nivån 

är högre tolknings nivåer, eftersom man här sätter ihop ”pusselbitarna” och kommer fram till 

en huvudtolkning. Nedan kommer jag att redogöra mer för dessa fyra nivåer utifrån Dahlberg, 

Dahlberg, Nyström (2008 :281-284). 

 

Detta tillvägagångssätt går ut på att vi först ska läsa igenom vår datainsamling, när vi först 

läser igenom ska det inte ske några tolkningar av texten, utan vi läser den för att få ett grepp 

om helheten, vad är det texten handlar om? Är frågor som vi ska ställa oss första gången vi 

läser igenom texten. Vi läste igenom de olika delarna för att kunna nå ett grundläggande 

förståelse av fenomenet för att skapa en helhet. Här söker vi efter en ytlig tolkning för att se 

vad som sägs på ytan. När vi har fått ett grepp om vad vår insamlade text handlar om, ska vi 

börja gå lite mer på djupet. Då börjar vi läsa texten och läser mellan raderna. Det gäller att 

vara produktiv och skapa oss en preliminär struktur som innefattar teman och underteman i 

texten för att kunna klargöra vilka betydelser det finns i vår datainsamling och för att sedan 

kunna börja läsa mellan raderna i texten. Detta gjorde vi genom att läsa alla texter vi hade från 

intervjuerna och kollade efter gemensamma nämnare. Vad hade alla texter gemensamt? Och 

skapade oss teman efter vad alla informanter hade sagt. Genom tolkningen av texten ska man 

ta det som är främmande och göra det till någonting verkligt. Därför ska man läsa mellan 

raderna för att hitta teman som man söker efter. Som hermeneutiker så analyserade vi på det 

sättet att de omformar det okända till någonting som alla kan ta del av och inte enbart 

forskare. Med hjälp av vår förförståelse och det informanterna sa, kunde vi läsa mellan 

raderna och förstå mer vad informanten vill läsa, även om de inte sa det rakt ut så kunde vi 

förstå vad de ville ha sagt. Därför kunde vi läsa mellan raderna, skapa teman och göra texten 

mer läsbart för läsare som inte är så kunniga inom området. 

 

Nästa process inom den hermeneutiska spiralen är att tolka texten igen för att nå en djupare 

förståelse och mening för att kunna nå en dialog som är mer tolkande och förstående. Denna 

nivå får oss att kolla igenom texten för att finna om det finns några motstridiga tolkningar i 

undersökningen men även att vi genom användning av teorier kan stärka den insamlade 

empiriska materialet. Detta på grund utav att vi vill undersöka om tolkningarna som sker är 

giltiga, med andra ord om validitet finns. Genom att vi läste texterna mer ingående kunde vi 

jämföra det informanterna sa till oss under intervjuerna med den tidigare forskningen vi läste 

och teorierna som vi läst om tidigare. Vi märkte att det informanterna sa stämde överens med 

den tidigare forskningen vi läste och kunde därför stärka våra empiriska material. Den fjärde 

ordningens tolkning var då huvudtolkningen av våra intervjuer. Vi läste igenom alla intervjuer 

och alla delarna av tolkningen för att hitta ett mönster mellan tolkningarna och jämföra dem. 

Vi ville hitta någonting gemensamt mellan alla intervjuer. 
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Resultat  

 

Utifrån vår användning av den hermeneutiska spiralen kunde vi läsa mellan raderna, skapa 

teman och kunna jämföra vår datainsamling. Detta ledde i sin tur till att vi kunde finna 

likheter mellan de tio intervjuerna som gjordes. Därmed kunde vi utgå från en del likheter och 

kunnat skapa olika teman i vårt resultat som vi därefter har använt som underrubriker. Våra 

teman är sociala interaktioner, skam och skuldkänsla, identitet och underteman är relation, 

vänskapsrelation och ansiktet. På grund av att vi vill förenkla läsningen av studien försökte vi 

även dela upp teman i mindra subteman. Dessa har vi namngivit med begrepp som rubriker 

för att tala om vad stycket handlar om. I detta avsnitt kommer vi att koppla ihop resultatet 

med hjälp av delarna för att sedan komma fram till helheten. Med andra ord är det 

intervjuerna som kommer att hjälpa oss komma fram till ett resultat. Resultatet kommer inte 

att utgå från enbart intervjuerna utan det kommer även att finnas en koppling till teorierna vi 

utgått ifrån. 

 

Nedan har vi valt att benämna de tio olika informantera för att berätta vem förövaren var. 

 

            Informanter  Förövare 

 Informant 1 (IP1) : Farbror 

 Informant 2 (IP2) : Pappan 

 Informant 3 (IP3) : Mammans sambo 

 Informant 4 (IP4) : Pappan 

 Informant 5 (IP5) : Styvpappa 

 Informant 6 (IP6) : Vän till familjen 

 Informant 7 (IP7) : Morfar 

 Informant 8 (IP8) : Pappa 

 Informant 9 (IP9) : En vän. 

 Informant 10 (IP10): Styvpappan.  

 

 

Sociala interaktioner 

Tillit är ett återkommande fenomen i samtliga intervjuer då de talas om vänner eller andra 

relationer socialt. Det talas om svårigheter att känna tillit för många människor i sin 

omgivning vilket kan demonstreras med hjälp av några citat från intervjuerna. 

 

IP1: 

”Jag vågar inte mig på nya vänner för att tror att d kommer utnyttja mig eller inte vill mig 

väl. (...) Det roligaste är att jag försöker så mycket att lita på killarna men det går bara inte. 

Fast än det går så gör det bara det i en sekund eller kanske två”. 

 

IP2: 
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”nej det kan jag inte säga att jag har, tilliten tog han ifrån mig dagen han gjorde det han 

gjorde mot mig. Jag litade på honom men till vilken nytta.. han svek mig”. 

 

IP3: 

”Jag har väldigt svårt att lita på människor efter det som hänt, har svårt att tro att människor 

alltid är ärliga utan att de ibland kan säga något för att åstadkomma något annat. Tänker att 

den där människan inte vill mig väll, varför skulle han eller hon vilja mig väll?” 

 

IP4: 

”Ibland kan jag lita på människor för att jag har en tendens att tro ibland att alla har en bra 

sida men det faller ju (...) Kanske bara ska säga att det är svårt för mig.. det här med tillit” 

 

IP10: 

”Jag jobbar ibland som undersköterska på ett ålderdomshem på en demensavdelning och det 

har ju hänt vid flera tillfällen att männen där har varit väldigt närgångna, kramas, ta på 

rumpan, smeka över ryggen osv och det känns otroligt obehagligt. i vissa situationer med 

vissa män kanske jag känna mig obekväm utan någon direkt förklaring…” 

 

För att summera detta är bland annat de ovanstående informanterna drabbade av 

tillitssvårigheter och därmed även svårigheter kring vänskap och andra relationer. Informant 2 

benämner att det var förövaren som tog hennes tillitförmåga. Informanterna har minst en gång 

delat ut sin tillit som förövaren tog för givet och utnyttjade. De litade på förövarna som stod 

de nära men förövaren tog som sagt tilliten för givet och de utsatta hade därför svårt att lita på 

andra människor efter det. 

Relationer 
 

När människor blir utsatta för sexuella övergrepp kan deras tillit förmåga påverkas, det blir 

svårt för de utsatta att lita på människor och detta kan i sin tur påverka de utsattas relationer. 

Vissa får svårt för att öppna upp sig och känna kärlek på grund av att rädslan för att bli dömd 

finns, rädslan för att deras nuvarande partner går över en gräns. De lär sig att vara slutna för 

att det är så de har lärt sig att vara. Människan får sin identitet genom att samspela med andra 

människor från omgivningen, de andra måste erkänna henne och hennes existens och får på 

det sättet sin identitet. De andra har makten över oss, det är denna makt som blir en del av oss, 

vår identitet (Iversen 2011:233-234). Vissa personer som blir utsatta av sexuella övergrepp av 

någon närstående, får ingen kärlek och ingen känsla av trygghet, detta kan resultera till att den 

utsatta inte lär sig att visa känslor. 

IP1: 

”Jag hatar att jag inte kan våga.. jag vågar inte släppa in någon kille fullt ut. Även fast jag 

släpper in en kille i mitt sovrum kan jag inte släppa fram mina känslor, jag är hela tiden rädd. 

Jag kan känna mig attraherad till honom en sekund, men nästa sekund är det borta och vill 

slänga ut honom. Han försöker vara söt, jag vill ju bli smickrad men kan inte låta den lyckan 

komma fram. Min rädsla för övergreppen tar över. Jag börjar tänka tankar i stil med om han 

skulle gå över gränsen eller göra något mot min vilja. Rädslan och jag går hand i hand 
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alltid”. 

 

Informant 1 blev sexuellt utnyttjad av sin farbror som alltid var hemma hos dem, han brukade 

hota henne och säga att hon inte får säga eller visa någonting till hennes föräldrar. 

Övergreppen pågick i några år, detta har påverkat henne väldigt mycket. Hon var tvungen att 

hålla det hemligt och för att klara av att göra det, stängde hon av sina känslor. 

 

IP1: 

”Än idag kan jag vara väldigt hemlighetsfull.. det är inte alltid jag kan säga när jag till 

exempel mår dåligt. Det var så jag lärde mig när jag var yngre.. om jag mådde dåligt så 

skulle jag inte säga nått, han lät mig inte göra det.” 

 

Simmel talar om definitionen på att vara hemlighetsfull och menar att det är när en person 

som integrerar med någon annan, väljer att dölja något och personen hon integrerar med 

försöker ta reda på vad det är. Simmel menar även att en människa inte avslöjar allt om sig 

själv, det är hon själv som väljer vad det är hon vill dela med sig i en interaktion (Ritzer 

2011:153). 

 

IP7: 

”Jag kunde gå ut på dejter och helt plötsligt kan jag må dåligt. Killen jag var på dejt med 

kunde fråga mig vad som är fel, han märkte att nått var fel och ville få mig att prata om det, 

men jag kände inte att jag ville berätta nått för honom, jag ville inte visa den sidan av mig.. 

inte än iallafall.” 

 

Informant 7 ville hålla det hemligt och inte dela med sig av sina erfarenheter hon haft. Hon 

ville inte att hennes dejt skulle se annorlunda på henne. Detta menar Simmel med att 

människan inte alltid väljer att avslöja allt om sig själv, utan vissa saker vill man hålla för sig 

själv. 

 

Vänrelationer 
 

Människan är oftast en social varelse som kan behöva ha någon att tala ut med. Om individer 

inte känner att de kan tala ut med sina familjer, vänder de sig oftast till sina vänner för att tala 

om en händelse eller liknande. Detta blir dock svårt för människor som inte har fått känna en 

känsla av trygghet i hemmet. Erikson (2011) talar om mödrar och att mödrar ska skapa en 

känsla av tillit hos sina barn (Stier 2011:127). Om de utsatta inte får den känslan blir det svårt 

för de att lita på andra människor. 

 

IP5: 

”Jag hade ingen bra kontakt med min mamma.. hon slog mig. Min styvpappa gjorde inte det. 

Han gjorde inte mig illa eller inte fysiskt iallafall.” 

 

Informantens hade ingen bra kontakt med hennes mamma, hon brukade slå henne som liten 

och hennes styvpappa utnyttjade henne sexuellt. Hon fick ingen kärlek eller trygghet varken 
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från mamman eller styvpappan som var som hennes pappa. Hon lärde sig att hon inte kunde 

finna någon trygghet hos någon annan utan hon lärde sig att hon måste finna trygghet i sig 

själv. Informant 5 hade det därför svårare för att finna nära vänner, hon hade några vänner 

men ändå kunde hon känna sig ensam ibland. Med tiden insåg hon att hon inte behöver ha 

många vänner, utan några få men nära vänner.   

 

Simmel talar om vänskap och dess betydelse. Han menar att vänskap kräver intimitet och att 

alla parter i vänskapen ska ha ömsesidig kunskap om varandra (Ritzer 2011:154).  Simmel 

talar även om att förtroendet byggs utifrån den kunskap som människan vet om en annan 

(Ritzer, 2011:140). Vänskap är byggt på förtroende och förtroende gör att människor kan tala 

om allt till varandra. Dock blir det svårt för de utsatta att ha förtroende för andra. 

 

IP9: 

”Jag har haft en del nära vänner som uttalat sig om att man får skylla sig själv eller liknande, 

då har dom inte vetat om vad jag varit utsatt för, vilket har gjort att jag bröt kontakten med 

dom.” 

 

Det kan vara svårt för en som blivit utsatt att öppna sig för andra människor i sin omgivning. 

När de träffar nya människor och ska skapa nya relationer med andra, blir det svårt för de att 

tala om sina händelser då skamkänslan tar över och de utsatta är rädda för att bli dömda. 

Informant 9 kände inte att hon kunde tala om för sina nära vänner vad hon blivit utsatt för då 

de uttalade sig på det sättet. Hon kände inte att hon kunde ha förtroende för dessa människor 

och kunde inte ha ömsesidig kunskap om varandra och bröt därför kontakten med dem. 

 

Ibland kan det bli svårt för vissa utsatta att integrera med andra människor efter övergreppen 

och väljer därför att vara själva för att inte behöva tala om sina händelser samt behöva 

förklara varför de mår dåligt. 

 

IP9: 

”Jag slutade prata i den perioden, jag var mobbad i skolan och kände att enda sättet att orka 

efter våldtäkten var att helt enkelt inte prata. Jag isolerade mig, satt själv på rasterna och 

deltog aldrig på några aktiviteter. Allt gav mig panikångest.” 

 

Informant 9 ville hålla sig borta från andra människor efter övergreppen. Detta släppte dock 

efter ett tag, efter att övergreppen slutade men det tog tid för henne. Det tog tid för henne att 

kunna släppa in människor i sitt liv och integrera med människor. Det var svårt för henne att 

känna förtroende för andra människor efter att en vän till henne övergrep sig på henne. Detta 

var en vän som hon litade på och trodde inte han skulle kunna göra någonting liknande, därför 

blev det svårt för henne att lita på andra människor och ha förtroende för dem. Detsamma 

gällde för informant 8, det tog lång tid för henne att kunna känna sig trygg och känna 

förtroende för andra människor. Hon fick öva på att känna sig trygg med andra då hennes 

känsla för trygghet togs bort ifrån henne när hennes pappa övergrep sig på henne. 

 

Informant 8: 
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”Jag har övat mycket på att känna mig trygg kring andra. Har vart en lång resa och det har 

tagit väldigt mycket tid och kraft. Är nu trygg med folk runt omkring”. 

 

Vissa människor upplever att de blir utnyttjade i en vänskapsrelation. Att hon eller han är vän 

med mig för att de vill komma åt någonting, inte för att de helt enkelt vill spendera tid med 

dem. Denna känsla är lätt att få när individer har blivit utsatta för övergrepp, då de har blivit 

sexuellt utnyttjade. Tjejer som har killvänner kan ibland tro att killarna enbart vill ha en 

sexuell relation mer än att enbart vara vänner. De kan inte tro att de är älskvärda, att det finns 

människor där ute som kan älska dem för dem bara. Denna känsla uppstår när det är någon 

nära till de som har övergripit sig på dem. Nedan kommer vi lägga ut två citat från två olika 

tjejer, informant 2 blev sexuellt utnyttjad av sin pappa och informant 3 av sin mammas 

sambo. 

 

IP2: 

”Vänner. Om det är tjejer så är de få men har vissa nära. Mina killvänner är också få, men 

kanske inte borde kalla de vänner. Vi ligger ju för de e killar och vet inte. Dem vet inget om 

vad som hänt men de är killar vad vill dem annars. Tjejerna är närmare mig men de e få för 

att jag har svårt att vara någon nära. Kan få humörsvängningar lite då och då, inte alla kan 

förstå det trots att de vet”. 

 

IP3: 

”Jag har mina närmaste vänner och de ställer upp för mig en hel del och de säger att de 

älskar mig. Men aa.. ibland känner jag att de inte är helt ärliga mot mig då jag tänker på att 

jag inte kan vara älskvärd. Det kan ibland slå mig om de bara tycker synd om mig och då 

drar jag mig ifrån och är själv ett tag. De är goda vänner för att de finns där ändå när jag 

kommer ut och inte vill vara själv längre”. 

Skam och skuldkänsla 

Skam och skuldkänslor är ett återkommande ämne som samtliga informanter talar om. De 

känner att skulden inte är deras att bära men kan samtidig inte skaka av sig skammen. Dessa 

två känslor är kopplade med varandra då dem ofta uppkommer vid samma tidpunkt. När 

någon händelse inträffar behöver någon ta skulden respektive någon ta skammen. 

Informanterna känner inte att de bär skulden för att det som hände var ofrivilligt, och de själva 

tvingade ingen till något utan förövaren valde att göra det han gjorde. På grund av detta 

behövde han ta skulden.   

 

IP2: 

”Varför ska någon annan än honom bära på skulden? Han gjorde allt mot min vilja, jag var 

ett litet barn. Han var den vuxna, han borde veta bättre. Hans ända uppgift var att ta hand 

om mig, han är min pappa hur kunde han?”. 

 

Det skiljer sig en hel del när det gäller skamkänslan för att enligt vissa informanter blir det 

deras börda att bära. Denna känsla resulterar till att deras självbild försämras samt påverkar 
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dem socialt då det uppstår förvirring kring vad andra ska tycka om dem. Scheff talar om att 

skamkänslan är en utav människans grundkänslor då den är relaterad till de olika sociala 

emotionerna (Aspelin 1996:81). Detta i den bemärkelsen att självet kommer att värdera av 

den andre. Det är av betydelse att få en bekräftelse av den andra och i det fall där hon behöver 

värdera sig själv utifrån någon annans perspektiv kan det skapa förvirring och rädsla.  

 

IP3: 

”Det är så otroligt jobbigt att hela tiden tänka på vad andra kommer tycka och tänk om mig. 

Skammen kan jag inte förbise, den kommer alltid finans kvar och alla kommer tycka jag är 

äcklig, därför spelar jag någon annan”.  

 

Informant 3 är väldigt social men hon känner att hon alltid behöver vara någon annan än sig 

själv, hon vågar inte visa sitt rätta jag för vad människor ska tycka. Hon tror att hon kan spela 

någon alla kommer att gilla. Hon benämner att alla kommer att tycka att hon är äcklig och 

Cooley talar om att bakom skamkänslan finns det en rädsla över att bli föraktad av andra eller 

bli till åtlöje (Starrin & Dahlgren 2004: 15-30). För att informant 3 ska undvika att detta sker 

väljer hon istället att hela tiden ställa sig utanför sig själv, att vara någon annan. Men detta är 

inte något alla klarar av att göra, att vara någon annan. Det som de istället gör är att distansera 

sig från omgivningen. Scheff talar om att skam kan leda till en distansering från omgivningen 

för att denna känsla är kopplad till andra emotioner som rädsla och sorg (Aspelin 1996:82 ). 

Människan väljer här att ta ett steg tillbaka och distansera sig för att skammen får henne att 

känna rädsla, rädsla av att till exempel vad andra ska tycka om henne. Detta är fallet för både 

informant 4 och 6. 

 

IP4 

”Jag har svårt att vara bland andra människor som jag inte känner bra för att jag e rädd för 

vad de ska tycka om mig. Känns enklare bara att isolera mig och inte tänka på alla andra”.  

 

IP6 

”Jag har svårt att vara omkring många människor, jag blir stressad och får panik och tänker 

om de verkligen kan tycka om mig. Folk jag varit vän med länge funkar men inga nya. De är 

för jobbigt att ja bara blir introvert”.  

 

Informant 4 och 6 talar om att på grund utav rädslan de har för vad andra ska tycka väljer de 

att distansera sig. Skam känslan får dem att vara rädda att bli avvisade från omgivningen. För 

människan är det av betydelse att få en positiv bedömning av omgivningen då Cooley talar 

om att detta kan resultera till en stolthetskänsla medan en negativ bedömning kan resultera till 

skamkänsla (Starrin & Dahlgren 2004: 15-30). Eftersom ett ständigt avlyssnande av självet 

sker behöver människan känna av de positiva bedömningarna av andra. För att i sin tur 

bespara sig chansen att få negativa bedömningar, väljer hon att distansera sig. Om skammen 

är tillräckligt stor kan människan få för sig att alla bedömningar redan i förväg kommer att 

vara negativa. I de fall när människan väljer att vara social men samtidigt bär på skammen 

kan det hända att hon börjar inbilla sig att omgivningen har avvisande inställning. Lindeberg 

(1999:80) talar om detta då han anser att skamkänslorna kan få människan att känna sig 
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underlägen, att hon har ett dåligt självförtroende och kan känna sig mindre vacker. Denna 

underlägsenhet kan skapa oro över att inte accepteras av den andre. Detta leder i sin tur till att 

människan kan välja att distansera sig i vissa fall då hon vill undvika att hamna i instabila och 

opålitliga sociala relationer. Distanseringen sker här för at hon inte vill känna sig övergiven 

eller avvisad.  Detta betonas av informant 1 när hon berättar att hon inte vågar skapa en 

kontakt med andra människor. Hon talar om att hon är rädd att andra människor ska utnyttja 

henne eller kommer att avvisa henne. 

 

”Jag vågar bara inte. Tänk om de skadar mig som han gjorde. Killar kan inte tycka jag är fin, 

inte efter det som hänt mig. Många gånger önskar jag att jag kunde vara någon annan som 

kunde bli omtyckt av andra, en person som alla kunde tycka var vacker. Jag önskar att jag 

kunde bli accepterad för den jag är, men det kan jag inte på grund utav det som hänt mig. 

Skamkänslan som uppsåt när någon ser ner på mig tar alldeles för mycket plats”.  

 

Ansiktet 

 

Skammen kan i vissa fall ta över människans förmåga att visa sitt rätta jag, detta då hon kan 

skämmas över vem hon verkligen är, vad det är hon bär på inombords. Människor är beroende 

utav andra i många situationer och när hon känner att hon måste dölja det som hänt henne kan 

hon behöva skapa en mask för omvärlden. Goffman talar om att livet är som en scen där 

människan behöver inta olika roller, använda olika masker för att kunna medverka i det 

sociala spelet (Wide 2011: 149). Det som menas med rollerna samt maskerna är att människan 

behöver spela någon annan för att kunna medverka i det sociala spelet. Hon vill inte känna sig 

utanför och kan då behöva inta en roll som kan accepteras i en social interaktion.  

 

IP5: 

”Jag har lätt att ta för mig och träffa folk… jag är överallt, skrattar och pratar mycket 

framför andra. Det är lite mer ytligt, tar ändå inte in många människor. Det är inte många 

som vet att jag varit deppig så länge ”. 

 

Informant 5 talar tydligt om att hon under en lång period hade svårt att öppna upp sig, att tala 

öppet om det som hänt. Socialt var hon extrovert och kunde inta den roll hon ville, hon kunde 

samspela med alla och få många att skratta. Dock när hon går ifrån, när hon är ensam behöver 

hon ta av masken och hennes sanna känslor intar sin plats. Goffman talar om detta då han 

benämner detta som ett framförande på en scen med en främre och en bakre region (Wide 

2011: 149). Han benämner den främre regionen som den plats där människan håller sitt 

framförande och kan bära vilken mask hon vill samt att den bakre regionen är där masken tas 

av och hon blir sig själv igen. I den främre regionen får hon en möjlighet att visa det hon vill, 

vara den hon vill till yttervärlden.  Medan henens riktiga känslor kommer fram i den bakre 

regionen. Där finns enbart hon själv som kan se hur hon verkligen mår.  

 

IP3 

”Är väl rädd för att bli sårad eller känna mig utanför men om jag är social kan de inte ha 
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anledning att stöta bort mig för att jag är rolig. Så tänker jag för att ställa in mig på att vara 

en typ av en pajas ibland, men det är ju bara ett spel för att inte avslöja något”.  

 

Informant 3 benämner framförandet då hon påtalar sig behöva vara en ”pajas” för att folk 

omkring henne ska tycka hon är rolig. Detta för att undvika att behöva känna sig utanför och 

istället bli accepterad av omgivningen. När ingen vet hur hon verkligen mår kan ingen heller 

döma henne. Betydelsen av detta är att människan innehar en rädsla om hur den andra 

personen ser henne. En nedvärderad blick kan få henne att känna skam och därmed blir det 

viktigt att bevara masken, att inte tappa ansiktet framför andra. Goffman (1970: 11-12) talar 

om detta när han anser att människan inte vill tappa ansiktet framför andra, hon behöver alltid 

försöka att visa sin bästa sida till omvärlden. På grund av detta behöver hon medverka i 

scenframförandet och bära en mask i den främre regionen.     

Identitet 

Människan behöver ständigt samspela med andra för att kunna skapa sig sin identitet. För att 

detta ska ske behöver hon bli erkänd av omgivningen. Hon kommer att bli tilldelad en 

identitet av andra människor. Butler talar om att människan är en social varelse och behöver 

vara det för att kunna samspela med andra då det är hon som skapar sin identitet i detta 

samspel som baserar sig på att låta sig bli erkänd av den andre (Iversen 2011: 233-234). Ett 

förhandlande är i städigt bruk i de sociala relationerna då människan själv skapar sin identitet 

men lämnar över makten till någon att bekräfta hennes existens.  

 

IP2: 

”Inget jag vågat erkänna men han tog ifrån mig valet att vara den jag hade velat va, han fick 

bestämma att jag inte var till för något annat än sex. Jag blir så arg för han alltid sa till mig 

att jag är duktig som kan tillfredställa honom och att jag var pappas duktiga flicka. Jag har 

sex mycket men vågar aldrig erkänna att det är för att jag vill få bort känslan av honom från 

mig. Tror att andra killar som kan få utnyttja mig, pappa gjorde ju så varför inte andra 

också..”.  

 

Ovan citat från informant 2 är när hon berättar om hur hennes traumatiska upplevelse har 

påverkat henne. Hon benämner att hennes pappa konstant visade henne vad hon var till för, 

han hade redan då erkänt hennes existens men det betydde i sin tur att hon behövde skapa sin 

identitet i relation till erkännandet. Han erkände hennes existens i allt som var sexuellt 

relaterat. ”Han fick bestämma att jag inte var till för något annat än sex”. Hennes liv påverkas 

efter detta för att hon i varje relation med någon behövde ett likande erkännande. Hon fick 

välja sin identitet själv, den valdes från början av hennes pappa och hon fortsätter att låta sig 

själv skapa en sexuell identitet i de relationer som hon samspelar med.   

  

IP8: 

”Jag har övat mycket på att känna mig trygg kring andra.  Har vart en lång resa och det har 

tagit väldigt mycket tid och kraft” 
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Informant 8 talar om att hon är folkskygg och har svårt att vara omkring människor för att hon 

inte känner sig trygg. Tryggheten är en del av identiteten då det är rädslan av att vistas i 

omgivningen. I de relationer där människan måste skapa sig en identitet kan det vara svårt att 

komma någon nära. Samtidigt behöver hon de andra för att få ett erkännande av hennes 

existens. Svårigheterna som otryggheten skapar är att det blir svårt att utveckla en identitet 

utan att kunna samspela om den. På grund utav detta försöker informanterna att lära sig att 

vistas bland människor, att skapa bra relationer för att sedan kunna forma sin identitet.  

 

IP4: 

”Sedan jag var liten har jag haft svårt med att skaffa vänner, tror att det sitter kvar lite från 

bardomen då jag blev utstött en hel del när de fick höra att jag blev misshandlad hemma och 

så vidare”. 

   

Ovan citat är från informant 4 som talar om hennes svårigheter med att ha vänner. Hon 

benämner att det har varit så sedan hon var liten. Hon fick sitt erkände av existens men hon 

blev utstött, hon ansågs inte vara en bra person att vilja vara vän med. Sedan hon var liten har 

hon fått en bekräftelse av att ingen vill vara hennes vän vilket inte kommer att ändras lätt i 

vuxen ålder. När människorna hon försökte samspela med drog sig undan från henne efter att 

de fått reda på vad som hänt henne kunde hon skapa sig en identitet. En identitet som inte 

vågade gå nära andra, en identitet som var tvungen att vara hemlighetsfull om vad som hänt 

henne, en identitet som inte var hennes egna. Detta är en identitet hon behövt skapa för att bli 

accepterad av omgivningen och ha en chans till att bli omtyckt av andra då hon samspelar 

med dem.  

 

Sarte talar om att människan påverkas av hur hon blir sedd av hennes omgivning där han 

menar att människan själv blir sedd utifrån andras ögon (Wide, 2011:201). Han fortsätter med 

att berätta att det är av betydelse hur människan blir sedd av andra för att det är deras syn på 

henne som gör att hon blir till den hon är. Människan tilldelas här en identitet beroende på hur 

andra ser henne.   

 

IP7: 

”Jag är alltid rädd för vad andra ska tycka om mig.. för att jag vet att den synen de får på 

mig och den bilden är hur de alltid kommer att se på mig. Om bilden är negativ kommer jag 

själv även börja se mig på de sättet”. 

 

Människan kan vara rädd att andra ska se på henne negativt eller få en dålig uppfattning om 

henne. Om detta är fallet kommer människorna att stötta ut henne och hon kommer därmed att 

känna sig ensam och kommer även själv börja tro illa om sig själv. Detta på grund av att hon 

kommer få den uppfattningen att hon inte är värd att få vara med i till exempel olika 

gemenskaper samt att om andra tycker illa om henne borde de ha rätt. 

 

Erikson talar om åtta olika stadier som människan går igenom hela livet (Stier 2011:32). Vi 

har valt att fokusera på tre olika stadier, det är stadier då människan är barn/ungdom. I det 

genitala stadiet då barnen är 3-6år är det stadiet då barnen identifierar sig med sina föräldrar. 
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Det är då viktigt för barnen att ha föräldrar som kan vara en god förebild för sina barn, lära de 

vad som är rätt och fel. 

 

IP8: 

”Relation till min mamma har vart väldigt annorlunda, hon sa att det var "kärlek" det pappa 

gjorde på kvällarna när ingen såg..”. 

 

Informant 8 utsattes för sexuella övergrepp av sin pappa när hon var ung och hennes relation 

med mamman var inte särskild bra. Hennes mamma var väl medveten om vad hennes make 

gjorde med deras dotter om kvällarna, när dottern talar om det för hennes mamma så svarar 

hon genom att säga att de är ”kärlek”. Resultatet var att tjejen inte kunde fungera väl socialt, 

hon kan inte vara omkring andra och integrera med människor. Under uppväxten hade hon 

ingen hon kunde identifiera sig med, hon visste att det hennes pappa gjorde inte var normalt 

och hennes mamma fanns inte där för att skydda henne, hon valde att skydda sin make istället 

för sin dotter. 

 

IP8: 

”Socialt påverkades jag väldigt mycket, har dragit mig undan och är idag folkskygg. Måste 

vara pågrund av det jag vart utsatt för”. 

 

Informant 8 menar att hon inte kan fungerar socialt på grund av hennes erfarenheter med 

övergreppen. Händelsen påverkade henne socialt, hon har blivit folkskygg idag på grund av 

det. 

När barnen blir lite äldre, mellan 6-12år (latensstadiet), är den tiden då barnen låter sin 

sexualitet vara och lägger istället sin fokus på livet, de fokuserar på att ta eget ansvar och egna 

initiativ för att kunna anpassa sig till omgivningens normer och värderingar. Hamnar de i kris 

kan en känsla av otillräcklighet och mindervärdekomplex uppstå (Stier 2011:132). Det är 

oftast barn mellan dessa åldrar som blir utsatta för övergrepp. I de stadiet ska de låta 

sexualiteten vila men blir istället utsatta för det, vilket kan rubba deras förmåga att ta egna 

initiativ och lära sig normer och värderingar. Detta påverkar då deras identitet, de kan till 

exempel få svårigheter med att säga ifrån. 

 

IP1: 

”I gemenskaper kan jag vistas och har inget problem att vara omkring människor men har 

problem att kanske vara ärlig i varje situation. Kanske att säga nej eller säga från är svårt 

många gånger.” 

 

IP3: 

”I vissa situationer.. emm.. speciellt när jag är med killar.. har jag svårt för att säga ifrån om 

det är någonting jag inte vill göra.” 

 

Informant 1 och 3 har båda svårt med att säga ifrån när det är någonting de inte vill göra. De 

har båda blivit utsatta för övergrepp mellan åldrarna 6-12, de har inte riktigt fått lära sig att 

säga ifrån. De kunde inte säga nej när närstående till dem övergrep sig på dem och har därför 
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fortfarande svårigheter med att säga nej. Det behöver inte vara samlag utan det kan även 

handla om annat.   

 

Ungdomstiden är den tiden då en individs identitet är som mest tydlig. Det är många 

förändringar som sker vid den här åldern och individerna måste kunna övervinna de 

psykologiskt (Stier 2011:133). Ungdomarna behöver då ha vuxna vid deras sida som kan 

stötta dem. Om de inte klarar av att göra det kan de leda till identitetsförvirring samt få en 

negativ identitet. 

 

Utöver detta kan människor som har blivit utsatta för ett trauma få posttraumatisk stress 

syndrom som kan ge dem stress och ångest attacker. Informant 4 samt informant 6 har detta 

syndrom och talar om dess påverkan på deras liv i relation till sömn samt att vara omkring 

andra människor.  

 

(IP4): 

”Lever med PTSD idag och får konstant panik och ångestattacker. Allt men samtidigt 

ingenting påminner om honom. Har alltid mardrömmar om det som händ natt efter natt. Kan 

falla i tårar bara av att tro mig höra sovrumsdörren öppnas. Det höll på så länge, i så många 

år och kan inte bli av med rädslan och rutinerna. Svårigheter för mig att somna är ett 

konstant sak för att det alltid var på nätterna han kom in till mig. Lever med rutinen av 

övergreppen än idag och kan inte släppa det.. eller de vill inte släppa mig. Jag mår så dåligt 

varje dag då jag blir påmind på något sätt. ” 

 

Ovanstående citat talar hon utifrån hur posttraumatisk stress syndrom påverkar henne. Hon 

tycker att det är svårt att somna om nätterna samt att hon har återkommande drömmar. Hon 

drömmer om förövaren och hon vet inte riktigt vad som är mer frustrerande, att hon inte kan 

sova eller att hon sover. Detta då hon har panik och ångestattacker när hon är vaken men 

drömmer om förövaren när hon sover. Hennes minnen sitter kvar och hon benämner det som 

en ”rutin”, en rutin av att händelsen ska ske varje natt för att det gjorde det i så många år. 

Informant 4 behöver leva sitt liv med minnen av något hon inte ville skulle hända, hon måste 

leva med rädslan om att hennes pappa en dag ska kliva in genom hennes sovrumsdörr. Även 

om hon vet att detta inte är fallet, att han inte kommer att komma in är detta inte relevant. 

Hennes rädsla är alldeles för stark och hennes panik känsla som uppstår när hon tror sig höra 

sovrumsdörren öppnas. Det är detta hon behöver leva med, för att hur mycket hon än försöker 

glömma går det inte. Minnen lever kvar och det är minnena som skapar hos henne denna 

rädsla, ångest, panik och drömmarnas värld är inget annat än fokuserad på vad förövaren 

utsatta henne för.  

  

(IP6): 

”Oj, här e mina svårigheter överallt. Har svårt, speciellt i stora grupper då det triggar min 

PTSD och jag kan få panikångest. Jag vänder mig bara inåt totalt för att det är jobbigt med 

stora folksamlingar, mycket ljud och så vidare som påminner om honom. Blir stressad och 

allt bara så påfrestande”.  
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Informant 6 svarade på frågan hur hon upplever den sociala biten och hon talar om att hon har 

väldigt mycket svårigheter att vara bland många människor. Detta då hon berättar att hon har 

svårare att fokusera då det är större grupper. Hon kan inte kontrollerna vem hon står bredvid 

eller vem som finns omkring henne. Kontrollen hon mister är den som får henne att hålla sig 

lugn och trygg. Tryggheten är den som får henne att inte vara rädd för vem som finns omkring 

henne, om det till exempel är förövaren eller någon annan som vill henne illa. Utöver detta 

kan hon få panik och ångest för att hon får en återblick från övergreppen. Dessa minnen 

triggas av något som påminner henne om förövaren. De kan till exempel finnas flera stycken 

som påminner om hennes förövare som gör att hon får mer panik och ångest på samma gång. 

Även om hon kan tycka att det är jobbigt att vara omkring en person som påminner om 

förövaren så kommer hon att tycka att det är betydligt mycket mer påfrestande att vara 

omkring flera som påminner om honom på samma gång.   

Sammanfattning  

Resultatet visar oss att kvinnorna som har varit utsatta för sexuella övergrepp har påverkats av 

det på flera olik plan. Påverkandet har omfattats av det sociala samt enskilt när det gäller 

skamkänslan och svårigheter att visa sitt riktiga jag. Utöver detta har de flesta kvinnorna även 

haft tillitsvårigheter efter övergreppen då de anser att tilliten utnyttjades på fel grunder då 

övergreppen skedde. Detta då de kände tillit för deras förövare i början men att de hade fel 

som kände det. Detta går ut över dessa kvinnors omgivning då de är rädda för att andra ska 

vilja behandla dem illa. Detta har i sin tur påverkat det sociala då dem har svårigheter att 

släppa in vem som helst i deras liv. Rädslan av att bli sviken igen är upprepande vid varje ny 

social interaktion. Utan tilliten upplever dessa kvinnor att de heller inte alltid kan känna 

trygghet vilket gör att de har svårigheter i deras olika relationer. Eftersom människan i 

grunden är en social varelse behöver hon samtidigt andra människor. Avsaknaden av tillit 

skapar hemlighetsfullhet i relationerna och hon vågar inte vara öppen och ärlig om allt. 

Därmed inte heller kunna uttala sig om hur hon verkligen mår vilket gör att hon måste spela 

någon annan när hon är omkring människor för att hon inte ska kunna bli avslöjad. Detta 

innebär dock att hon behöver inta en annan roll framför andra människor, att hon behöver 

bära en mask och kanske spela glad när hon egentligen inte är det.  

 

En annan anledning till att vissa av kvinnorna intar andra roller är för att de vill bli omtyckta 

av andra människor. Vilket kvinnorna inte tror att de kan bli om omgivningen får reda på vad 

de har varit med om. Hennes skamkänsla får henne att föreställa sig att andra människor ska 

tycka illa om henne eller se ner på henne. En del av de andra kvinnorna lever med skammen 

men kan inte klara av att inta andra roller framför människor för att bli omtyckta. Detta då 

dessa kvinnor kan ha posttraumatisk stress syndrom som kan få de att få panik och 

ångestattacker av att vistas i olika sociala sammanhang. De lever även i rädsla om att de till 

exempel ska utsättas för sexuella övergrepp igen eller att de kan bli påminda om förövaren 

och därmed få tillbaka minnen från händelsen. 
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Diskussion  
 

Frågeställning och syfte  

Vårt syfte var att ta reda på hur erfarenheterna av sexuella övergrepp har påverkat kvinnor i 

efterhand. Tanken var att få en kännedom om hur minnena av övergreppen har påverat dem 

på enskilt plan samt i sociala umgängen. Detta genom att belysa fenomen som relationer, 

skam, skuld och identitet.  

 

Med intervjuerna som grund kunde vi få fram att en del av respondenterna känner skam men 

att skulden har blivit belagd på förövaren. Skamkänslan är därmed deras egen och har 

påverkat dem på många plan så som i relationerna. Dessa kvinnor känner inte att de kan vara 

sig själva i alla tillfällen på grund utav skammen de känner över det de har varit med om. 

Övergreppen och dess minnen skapar en skamkänsla som får de att i vissa fall distansera sig. I 

de fall där informanterna inte har valt att distansera sig väljer de istället att vara sociala men 

att då inta andra roller. För att förtydliga detta försöker dessa kvinnor bära masker i deras 

sociala interaktioner för att inte visa till omvärlden att de inte mår bra eller att de har en 

skamkänsla. De försöker här bli omtyckta av andra vilket de inte tror att de kan bli om andra 

får reda på att de har blivit sexuellt utnyttjade. De tror då att de inte kan accepteras eller att de 

kommer att bli avvisade om människor får veta att de är deppiga och mår dåligt. Samtidigt är 

det svårt för somliga kvinnor med dessa erfarenheter att känna tillit för många vilket i sin tur 

även leder till att de inte vågar visa sitt rätta jag till andra. Människan kan i detta fall tänka att 

ingen kan skada henne om ingen vet vad det är hon har varit med om. Hennes erfarenheter är 

hennes svaghet, utan tillit förmågan väljer inte kvinnan självmant att dela med sig om hennes 

svaghet. På grund utav detta kan respektive även välja att ta på sig en mask och istället 

försöka bli omtyckt av andra. Att bli utnyttjad skadar människan och skammen över det kan 

få henne att tro att andra inte heller kan tycka om henne eller vill henne väl. Detta gör att hon 

försöker vara någon annan, någon som hon tror är värd att bli älskad. Att vara orsaken till att 

få en annan människa att skratta eller må bra är en bekräftelse för en kvinna med dessa 

erfarenheter. Detta för att hon då kan känna en stolthet och en liten chans finns att 

skamkänslan försvinner, i alla fall ett litet tag.  

 

Skammen tar tid att bearbeta men minnena sitter kvar, och kan ibland påverka en hel del då de 

uppenbarar sig i drömmar eller återupplevs i vardagen då kvinnan stöter på något eller någon 

som påminner om förövaren. Därav kan panik och ångestattacker uppstå med koppling till 

posttraumatisk stress syndrom. Vilket i sin tur även kan skapa svårigheter att vistas i stora 

grupper eller att befinna sig i olika relationer.  

 

Erfarenheter av sexuella övergrepp har påverkat kvinnorna på många plan, en ständig rädsla 

från att bli utsatt igen, en ständig rädsla om att bli sviken på nytt. Tillitsvårigheter som i sin 

tur gör det svårt att befinna sig i relationer eller övergripande i sociala relationer. Skammen 

som sitter kvar som får henne att tro att hon inte är värd att älskas utan istället en ständig 

tanke om att människor kommer att tycka illa om henne. På grund av detta kommer skammen 
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ta över och hon kommer inte längre vilja vara sig själv framför andra, för att hon inte tror att 

hon kan bli accepterad. En ständighet av att försöka sudda ut hennes erfarenheter uppstår och 

önskan om att hon kunde bli av med skammen och bli älskad.     

Tidigare forskning 

De flesta intervjupersoner hade svårt att känna tillit till andra människor och ha ett förtroende 

till de då de blivit utsatta av människor som står de nära, såsom pappa, styvpappa och 

mammans sambo. Norman (1995) talar om att barn måste under uppväxt få känna kärlek och 

trygghet från de vuxna i deras omgivning för att de själva ska kunna utvecklas som personer 

för att sedan kunna skapa ett förtroende och känna tillit till andra människor. De utsatta har 

inte fått den tryggheten från sina närstående utan har istället blivit förrådda av dem och har 

därför fått tillitssvårigheter. Normann (1995) talar även om att barn som blivit utsatta av 

pappan/styvpappa/mammans sambo, klandrar mamman eftersom hon inte fanns där för dem 

och skyddade inte dem. Detta kunde man se då de flesta av kvinnorna vi intervjuade har i 

dagsläget ingen kontakt med deras mamma eller så är deras kontakt inte så bra. Mamman kan 

välja att förneka det som händer då hon inte vill känna till sanningen en annan anledning kan 

vara för att hon är ekonomiskt beroende eller känslomässigt knuten till förövaren (Normann 

1995:36). Även Cohen (2001) talar om förnekelse och menar att människan väljer att förneka 

vissa händelser för att förnekandet används som en försvarsmekanism. Det är en omedveten 

handling och används för att hantera känslor som ångest och skuld. Mammor väljer då att 

förneka det som hänt för att försvara sig själva genom att säga att hon inte visste om det som 

hänt. Lindholm (2005) nämner att barnen utvecklar en selektiv känslighet för extrem stimuli 

och att det är mamman som ska hjälpa sitt barn och påverkar dessa genom omhändertagande. 

Mamman har en viktig roll i barnets liv och ska hjälpa barnen genom alla motgångar. Detta 

hade inte några av våra informanter. 

Kvinnorna som blivit utsatta för sexuella övergrepp har även blivit utsatta för en emotionell 

utsatthet. Detta har påverkat deras förmåga att kunna känna sig trygga med andra från 

omgivningen, känslan av att inte kunna lita på människor eller ha något förtroende för dem. 

Benjaminson (2008) menar att den emotionella utsattheten beror mycket på barndomen. Om 

föräldrarna utsätter sina barn för påfrestningar under en längre tid, kommer de inte kunna 

känna sig trygga. Det är föräldrarna som ska förse sina barn med en grund som ger barnen en 

känsla av trygghet (Benjaminson 2008:32). Majoriteten av informanterna hade svårt för att 

lita på andra människor, om de var vänner eller andra relationer. De kände sig inte tillräckligt 

trygga för att kunna öppna sig för alla människor. De var väldigt försiktiga med vem dem 

skapade en relation till. Benjaminson (2008) talar även om att barn som inte får känslomässigt 

stöd från föräldrarna kan leda till att barnet stänger av sina känslor på grund av denna brist på 

kärlek och omsorg. Detta är även någonting som Traeen och Sorensen (2008) talar om, de 

skriver om en kvinna som de hade en intervju med. Denna kvinna blev sexuellt utnyttjad, hon 

fick inget stöd från sina föräldrar och stängde av sina känslor. Traeen och Sorensen (2008) 

talar om att barn som utsätts för sådana händelser tenderar att lägga all skuld på sig själva och 

inte förövaren. När de utsatta gör det uppstår även en känsla av skam och leder i sin tur till att 

den utsatta isolerar sig från omgivningen. 
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Skulden och skammen uppstår när barnen blivit äldre och börjar förstå vad det är som har 

hänt dem. Boström (1988) nämner att skam är en känsla av man inte är värd att älska. Detta är 

någonting som informant 3 känner. Hon har vänner runt omkring sig som vill umgås med 

henne och som talar om för henne att de älskar henne, men informant 3 tror inte på dem 

eftersom hon tycker inte hon är älskvärd efter det som hände henne. Hon tror att hennes 

vänner umgås med henne för att de tycker synd om henne, inte för att de älskar henne. 

Wright et.al (2007) nämner två olika sätt att hantera skadorna från övergreppen. Den ena 

sättet är genom att ha fokus på känslorna, genom att distansera sig från dem. Det även det som 

Goffman talar om med begreppet ansiktet, att människan inte vill tappa ansiktet genom att 

inte visa sina känslor till människor i omgivningen. De utsatta skapar sig en mask som de 

använder när de är med andra, livet är som en scen menar han där människan intar olika roller. 

Med roller och masker menas att människan ibland behöver spela andra roller, inte andra 

roller för de ska kunna medverka i det sociala spelet, i fallet med de utsatta, för att inte känna 

sig stigmatiserade. Informant 5 intar en annan roll när hon är ute bland människor, hon 

skrattar och skämtar men mår inte lika bra inombords. Hon är egentligen deprimerad men det 

är ingenting hon vill visa framför andra, därför har hon på sig en mask framför dem. 

Informanterna gör även detta för att fly ifrån deras problem, de distanserar sig från problemen 

och försöker undvika dem. Martsolf et.al (2009) talar även de i sin artikel om hur människor 

handskas med övergreppen. De menar att det finns två sätt att handskas med problemen, även 

de menar att ena sättet att handskas med det är genom undvikande och det andra genom att 

samarbeta med andra och göra en kognitiv omstrukturering och uttrycka sina känslor. Det 

andra sättet är dock inte lätt då de utsatta har tillitssvårigheter och känner att de inte kan lite 

på människor. Det är därför enklare för dem att undvika känslorna de har, distansera sig från 

dem och försöka glömma de. Denna strategi leder dock inte till läkning utan används som ett 

sätt att handskas med känslorna men inte att läka ifrån de. Ett exempel är informant 1 som 

ofta är hemlighetsfull av sig, det är inte alltid hon säger till människorna hon har omkring sig 

att hon mår dåligt, detta för att inte väcka minnena från övergreppen. Hon menar att hon lärde 

sig att inte berätta något om det för att hennes förövare inte tillät henne göra det. Detta sitter 

kvar hos henne till idag, hon vill inte säga till andra att hon mår dåligt för att hon inte vill visa 

det. Hon vill varken visa till andra och till sig själv att hon mår dåligt. För att så fort hon 

börjar prata om det så kommer hon komma ihåg allting. Informant 9 är ännu ett exempel, hon 

slutade prata en period efter övergreppen. Hon kände att det enda sättet för henne att ”orka” 

efter våldtäkten var genom att inte prata, hon ville bara vara för sig själv. 

Individer som har fått uppleva långvarigt trauma i barndomen blir drabbade av dissociation. 

Detta är ett sätt för de utsatta att fly ifrån en situation de inte vill befinna sig i. Gerge (2010) 

menar att människor som drabbas av smärta som de inte klarar av att hantera, kommer de 

omedvetet vilja fly mentalt ifrån den situationen. Informant 2 talar om att hon använder sex 

för att fly från hennes tankar, hon nämner att hon ligger med killar för att hon vill få bort 

känslan av förövaren från henne, hon använder sex för att få bort känslan från när hennes 

pappa utnyttjade henne sexuellt. Nilsson (2014) skriver i sin bok att ju närmare förövaren är 

till offret desto allvarligare blir följdverkningarna. Alla våra informanter har blivit utsatta för 

sexuella övergrepp av närstående, av människor som de litade på och som egentligen skulle 

finnas där för de, ge dem trygghet och kärlek. Nilsson (2014) menar att människor som i tidig 
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ålder upplever omsorgsbrist får i längden stora konsekvenser, bland annat bristande 

självförtroende. Detta kunde informanterna bekräfta för oss då många av de inte hade bra 

självförtroende. De kunde inte lita på att deras partner älskade och brydde sig om dem, att 

deras vänner verkligen älskade dem och att de låter killar utnyttja deras kropp eftersom 

förövaren gjorde det. 

Nilsson (2014) talar även om att barnens hjärna är i behov av empati och trygghet, om de inte 

får det kan de hamna i fysiologiska samt psykologiska kaotiska tillstånd. Om traumat och 

omsorgsbristen pågår en längre tid fram kan detta leda till posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD). Sondergaard (2005) nämner några kriterier för PTSD, där den ena kriteriern är att en 

individ blir utsatt för traumatisk händelse som resulterar till reaktioner som intensiv fruktan, 

skräck och hjälplöshet. Detta är någonting som de utsatta har fått vara med om. Informant 4 

och 6 nämner att de idag lever med PTSD, informant 4 nämner att hon konstant får panik och 

ångestattacker och att allting påminner henne om förövaren. Hon har svårt att sova på nätterna 

och kan börja gråta om hon hör sovrumsdörren öppnas, hon blev utsatt en lång period och 

visste vad det där ljudet betydde. Informant 6 kunde få panik när hon befann sig i stora 

folkmassor och menar att det kan trigga igång hennes PTSD. 

Teori och referensram 

Teorierna vi valde att använda oss av involverade social interaktion, ansiktet, skam och 

skuldkänsla samt identitetsskapande. 

 

 Under temat social interaktion talades det om Simmel som tar upp hemlighetsfullhet där han 

menar att människan väljer att undanhålla något i en interaktion som den andra parten 

försöker ta reda på (Ritzer, 2011:152). Människan kan själv välja att avsiktligen antingen 

berätta om sin hemlighet i interaktionen eller att inte göra det. Den andra parten kommer i 

annat fall behöva skapa en bild av människan genom den insamlade informationen man 

lyckats ta reda på i interaktionen. Detta tas upp ett fler tal gånger av intervjupersonerna då de 

väljer att inte tala övergreppen till alla människor de möter. Kvinnorna väljer vad de vill ha 

sagt, de väljer att försöka ge ut information som kan få den andra parten att se henne positivt 

då hon tror att övergreppen kommer att skapa en negativ bild. Hon är konstant rädd för vad 

andra ska tycka samtidigt behöver hon på något sätt på en bekräftelse om att andra kan tycka 

positivt om henne. Hon tror i sin tur att det enda sättet för henne att bli omtyckt i en social 

interaktion är att spela någon annan, eller att välja att dölja fragment av hennes liv för att inte 

låta sig själv dömas.  

 

Detta tar oss till människans sätt att försöka att inte tappa ansiktet som är ett begrepp som 

Goffman (1970:11-12) talar om. Han benämner att människan är rädd om att tappa ansiktet 

framför andra och det är därför hon alltid försöker visa sin bästa sida till omgivningen. När 

människan försöker dölja något betyder det att hon skäms över det hon behöver undanhålla. 

Genom detta är hon rädd för vad andra ska tycka eller rädd att hon kan ställas mot ett hörn 

och inte veta hur hon ska skydda sig mot de negativa tankarna som andra kan få av henne. 

Den enda utvägen hon har här är egentligen att dölja den sidan av henne och istället försöka 
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visa en sida andra kan tycka om, hennes bästa sida. Människan som bär runt på en sådan 

erfarenhet tror att hon kan bli mer sårbar om andra människor vet om hur hon verkligen mår. 

För att fly på detta, fly från rädslan om vad andra ska tycka väljer hon istället att enbart visa 

omgivningen en sida de inte kan ifrågasätta. Hon väljer att lämna hennes känslor hemma, ta 

ett kliv ut bland omgivningen, ta på sig masken och inta en annan roll. Denna roll vet hon kan 

accepteras bland människorna. Hon tror att hon inte erbjuder de andra någon de inte kan 

döma, någon de kan tycka om. Hon försöker vara någon inte är, hålla undan känslorna och få 

alla att skratta.  Goffman talar om detta då han benämner den främre och den bakre regionen 

där livet blir som en scen och framförandet handlar om att på den främre regionen inta andra 

roller och använda sig av olika masker (Wide, 2011:149). Däremot är en bakre regionen 

platsen för ensamheten, det är en plats där människan kan ta av sig maskerna, vara sig själv 

och komma tillbaka till hennes riktiga känslor. Dock är frågan om scenframförandet är för 

hennes egen skull eller enbart för de andras? Hon väljer att reglera vad andra får reda på om 

henne för att inte ge de en enda möjlighet att se ner på henne. Tidigare har vi nämnt att 

människan söker efter bekräftelse, detta innebär att människan inte döljer saker för vad andra 

ska tycka, utan hon gör det för att hon är rädd för hur denna bekräftelse ska vara. Med andra 

ord är det inte andra reaktion hon är rädd för utan det är hennes egen reaktion hon är rädd för. 

Hon vill inte tappa ansiktet för de andra, inte för vad de ska tycka om henne utan för hur hon 

kommer at må av vad de andra tycker om henne. Att tappa ansiktet är mycket svårare än att gå 

runt att bära masker för att när hon deltar i ett framförande är det hon som reglerar vilka 

masker hon ska bära samt när de ska tas av. Medan ansiktet, när hon har tappat det går det inte 

längre att dölja, hon kan inte längre på samma sätt medverka i fler scenframföranden för då 

har omgivningen redan sett hennes sanna ansikte.   

 

Anledningen som människan känner att hon har när det gäller att inte tappa ansiktet är att hon 

inte vill vissa hennes riktiga ansikte och känslor. Det kan vara frustrerande då människan 

känner skam över det som hon har varit med om. I relation till skam känslan kan hon har 

svårigheter med att vara ärlig mot andra eller som ovan nämnt försöker hon vara något annan 

för att dölja denna känsla. Scheff talar om att människan värderas av andra vilket i sin tur 

leder till att människan själv börjar värdera sig utifrån vad andra tycker om henne (Aspelin, 

1996:81). Detta fungerar genom att värdera självet i sociala relationer för att sedan ta reda på 

om människan ska känna en skam eller skuld känsla. Detta innebär att hon kommer få en 

känsla av antingen skam eller stolthet beroende på hur har blivit värderas av andra. 

Informanterna talar om ur mycket de blir påverkade av hur andra ser på dem för att de inte vill 

att andra till exempel ska se ner på dem. Rädslan av att tro att de andras värdering kan vara 

negativ är besvärlig men samtidigt är känslan av att få känna stolthet över sig själv är av 

betydelse. Detta då människor som i flera år har mått dåligt över deras erfarenheter inte alltid 

mår bra över sig själva och att bli omtyckt av andra, att bli bekräftad positivt är viktigt för 

dem för att få möjlighet att känna stolthet. Hur mycket människan än kan vara rädd och ta 

avstånd från andra kan hon ibland leva på hoppet om att känna stolthet över vem hon är vilket 

kommer få henne att fortsätta sätta sig i sociala interaktioner och värderas av andra. Dock 

finns det människor som inte klarar av att vara omkring andra människor för att de inte vill bli 

avvisade. Detta genom att skamkänslan i vissa fall kan leda till distansering från den andre 

(Aspelin, 1996:82). Distanseringen anses här som ett sätt att komma undan rädslan över att bli 
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värderad och vara rädd över att bli negativt värderas. Det kan vara frustrerande att ta reda på 

hur de andra värderar då människan själv kommer att börja värdera sig utifrån andras 

synvinkel. Människan börjar se sig själv utifrån andras perspektiv vilket kan vara 

skrämmande.  Skam och skuldkänslan kan uppkomma efter att ha insett vad andra tycker om 

henne (Starrin & Dahlgren 2004: 15-30). Även om fallet är att människan vet bäst om sig 

själv kan det finnas till exempel vissa egenskaper som hon inte tycker om som hon bara väljer 

att tränga undan. När människan ser sig själv utifrån andras perspektiv kan hon se saker hon 

inte vill se vilket kan vara frustrerande. Ett ständigt sökande efter bekräftelse tar en hel del på 

krafterna samt att hela tiden tänka på vad andra kommer att tycka. Skamkänslan människan 

bär på gör att hon samtidigt är rädd för att bli till åtlöje eller bli övergiven. Vilket stämmer 

överens med det informanterna talade om, att denna rädsla i många fall förekommer. På grund 

utav detta är det ibland enklare att bara bli introvert och distansera sig från alla. För att en 

människa som lever med skamkänslor och redan i förväg mår dåligt över sig själv kan tro att 

andra kommer att tycka illa om henne också. Därför kan hon kanske känna att det är enklare 

att bara distansera sig och rädda sig själv från att känna mer skamkänslor. Lindeberg 

(1999:80) talar om detta då han anser att människan kan börja inbilla sig att andra tycker illa 

om henne. Hon börjar känna sig underlägsen och skamkänslan tar över för att hon kan tro att 

alla tittar på henne negativt.  

 

På liknade sätt skapas människans identitet med hjälp av andra i hennes omgivning. Sarte 

talar om att människan blir till den hon är genom andras syn, genom hur andra ser henne 

(Wide, 2011:201). Identitetstilldelande av den andra människan är av betydelse för att det inte 

alltid spelar roll vad människan själv tycker då det är de andras syn på henne som blir 

avgörande. Med detta menas att människan själv kan tycka att hon är älskvärd och en bra 

person men om ingen annan tycker det kommer det inte vara av betydelse vad hon själv 

tycker. Vilket egentligen är fallet, även om det skulle kunna vara omedveten kan det hända att 

människan själv börjar se sig själv från andra ögon och hennes identitet baserar det hon blir 

tilldelad, det andra tycker om henne. På samma sätt som människan kan tycka bättre om sig 

själv än vad omgivningen tycker kan det vara tvärtom, att hon tycker illa om sig själv och den 

identitet som hon blir tilldelad av andra är positiv. Eftersom vi blir påverkade av vad andra 

tycker bryr vi oss om vad exakt det är de tycker.  Informanterna valde att varar roliga för att få 

andra att skratta eller visa egenskaper som kan bli omtyckta. Det är inte längre vad hon själv 

tycker om sig själv som är viktigt utan vad de andra tycker om henne. Om hon tilldelas en 

positiv identitet av andra spelar det ingen roll vad hon anser att hennes identitet egentligen är. 

Vid de fall då hon vill dölja sitt samma jag även för sig själv kommer hon att försöka kliva ur 

sin egen identitet och skapa sig en ny vilket omgivningen kan hjälpa henne med. Hon tror 

dock att omgivningen kommer att tilldela henne samma identitet som hon egentligen har 

utifall att hon visar sitt sanna ansikte. På grund utav detta väljer hon att vara någon annan, hon 

försöker vara med oss styra den identitet hon kommer att tilldelas av andra. För att lyckas med 

detta kommer hon att behöva integrera med andra människor och skapa ett samspel. Detta 

samspel talar Butler om då hon anser att människan blir påverkad av andra människor och att 

hon kommer att skapa sin identitet i ett samspel som är genom en social interaktion (Iversen 

2011:233-234). Det är vid detta tillfälle som människan måste hjälpa till att förhandla om 

hennes identitet och möjligtvis försöka påverka tilldelandet. Den andra parten har dock i 
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grunden makten över beslutet att erkänna människan och tilldela henne en identitet. På grund 

av detta kommer människan att behöva bry sig om vad andra tycker om henne.  

 

Metoddiskussion 

Valet av hermeneutiska metoden var klar för oss då vi ville se på fenomenet från 

informanternas perspektiv, då ämnet vi valde att skriva om blir tydligare om informanterna 

själva får berätta om deras egna erfarenheter. Dock fann vi några begränsningar med den 

hermeneutiska metoden vilket var att det ibland kan vara svårt att hitta intervjupersoner som 

är villiga att tala om sitt liv i ett så detaljerat plan. Detta speciellt när det är ett så pass känsligt 

ämne att tala om då det väcker minnen och känslor hos informanterna. Informanterna kan 

även ha problem med att lita på forskaren och därmed inte heller ge ut sin berättelse till fullo. 

Det kan ibland vara känsligt för en informant att tala om sin berättelse till någon främmande 

människa. 

 

En annan begränsning är att metoden ibland kan skapa ett uppkommande av en 

återvändsgränd. Detta för att analys delen ska ske i olika steg, vilket gör att man ibland inte 

kommer längre och därmed uppstår även osäkerheten av tolkningen. Det man bland annat kan 

göra som forskare i detta fall är att försöka använda sig utav sin förförståelse för att kunna 

tolka och få fram ny data (Dahlberg, et, al, 2008:283). Detta gör att man förhoppningsvis kan 

fortsätta med studien utan att det tar stopp. Samtidigt kan den osäkra tolkningen ske då man 

hittar två sidor av samma sak. Därmed är det viktigt att kunna vara mer abstrakt för att kunna 

förklara båda aspekterna av denna tvåsidiga sak (Dahlberg, et, al, 2008:283). Vilket vi då fick 

göra, det var inte alla informanter som kände att de orkade prata om deras erfarenheter och 

insåg hur jobbigt det blev för dem. Då kunde de ge oss kortare svar. Vi fick då använda oss av 

vår förförståelse och koppla ihop det med de korta svaren som vi fick av informanterna för att 

kunna fortsätta med vår analys. Då vi var pålästa om fenomenet fick vi tänka efter några 

gånger och ta ställning till att inte blanda in vår förförståelse vid insamlingen av data samt 

analysen. 

 

Att vi fick så kort tid på oss att skriva studien gjorde att vi så snabbt som möjligt försökte 

finna intervjupersoner. Det var inte lätt att hitta intervjupersoner som var villiga att tala ut om 

deras erfarenheter av övergreppen. Dels på grund av att de tyckte att det var för jobbigt att tala 

om det men även för att de inte ville tala om det framför främmande människor och studenter 

då de kände att de inte hade någon nytta av det. 

 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att fokusera mer på hur människor hanterar sitt liv efter 

sexuella övergrepp, hur de hanterar sitt trauma och om till exempel terapin är något som 

hjälper.  
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Bilaga 1- Mail utskick 

 

 

Hej! 

  

Vårt namn är Sandra Batros och Oraka Eskander och läser tredje året i beteendevetenskapliga 

programmet i Mälardalens högskola. Vi håller på att skriva en c-uppsats om människor som 

har erfarenheter av sexuella övergrepp i tidig ålder. Syftet med studien är att få fram hur dessa 

upplevelser/erfarenheter har påverkat dessa individer i deras uppväxt men även i deras 

vardag. Vi skulle uppskatta om du vill ställa upp och göra vår studie möjlig. Du kommer att 

vara anonym i studien och intervjun kan ske via möte, telefon eller e- mail. 

 

Ser fram emot ett svar från Er  

Med vänliga hälsningar  

Sandra Batros och Oraka Eskander 
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Bilaga 2-  Intervjuguide  
 

 

1) berätta vad det var som hände 

2) hur har du påverkats socialt av det som hände?  

3) hur är dina relationer med killar och vänner? 

4) vet alla dina vänner om det som hänt? om inte, varför känner du att du inte har kunnat 

berätta? 

5)känner du dig trygg omkring andra och i relationer? 

6)hur känner du kring skam och skuld känslor? 

7) hur känner du själv att du har påverkats på alla plan på grund utav det som hänt dig? 

 


