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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Många individer utsätts för sexuellt våld i barndomen. Sexuellt våld kan leda 

till stora konsekvenser i vuxenlivet. Dessa konsekvenser kan både vara fysiska, psykiska 

och sociala.  

Syfte: Syftet var att undersöka hur individer som varit utsatta för sexuellt våld i 

barndomen upplevde att de påverkats i vuxenlivet. 

Metod: Studien hade en kvalitativ metod som baserades på sex självbiografier och två 

biografier. Dessa biografier valdes ut med hjälp av databasen Libris, internetbokhandels 

sidan Adlibris och sökmotorn Google. Resultatet analyserades med hjälp av en kvalitativ, 

manifest innehållsanalys. 

Resultat: I studien framkom två olika teman. Dessa var Kroppsliga konsekvenser – tankar, 

kropp och själ som hade fem subteman och Social påverkan som hade sex subteman. 

Konsekvenserna av det sexuella våldet i barndomen påverkade de vuxna individerna på 

olika sätt och många led av depressioner, dålig självkänsla och hade ett 

självskadebeteende.  

Slutsats: Sexuellt våld i barndomen gav fysiska, psykiska och sociala konsekvenser i 

vuxenlivet. Resultatet visade att det både fanns skillnader och likheter mellan individerna. 

Kunskap om de olika konsekvenserna behövs för att sjuksköterskan ska kunna ge de 

utsatta individerna hjälp och stöd.  
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INLEDNING 
 

Vårdvetenskapen är en viktig del i vårdandet och utgår från individen och har som mål att 

främja hälsa och välbefinnande. För att kunna utgå från individen måste sjuksköterskor 

kunna ta del av dennes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Då barndomen är 

integrerad i livsvärlden ville författarna undersöka mer om hur sexuellt våld i barndomen 

påverkar individen i vuxenlivet. Ämnet tycktes vara intressant och mer förståelse och 

kunskap inom ämnet ville skapas. Författarna upplever att studiens ämne inte är 

inkluderat i sjuksköterskeutbildningen och valde då att belysa detta. 

 

 

BAKGRUND 
 

United Nations International Children’s Emergency Fund ([UNICEF], 2014) gjorde en 

internationell rapport som visar att tolv procent av alla flickor i världen i åldrarna 15-19 

och fyra procent pojkar i åldern 13-17 har varit exponerade för sexuellt våld under de 

senaste tolv månaderna. Det finns ett mörkertal, till exempel erkänner inte vissa pojkar att 

de är sexuellt utsatta eftersom de är rädda för att bli sedda som sårbara, hjälplösa samt 

homosexuella, vilket inte motsvarar samhällets stereotyp av mannen som ska vara stark 

och självständig (ibid.). Många av de utsatta är dessutom inte medvetna om att de är 

utsatta för våld och ser inte våldet som ett problem, vilket gör att de inte söker 

professionell hjälp (ibid.). 

 

År 2014 registrerades 3816 anmälningar som hade direkt anknytning till sexuellt våld på 

barn under 18 år och siffran ökar för varje år (Brottsförebyggande rådet, [Brå], 2015).  

 

Termen våld inkluderar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Våld kan innebära en handling 

som skrämmer, smärtar, kränker, skadar, förnedrar eller tvingar en person att göra något 

mot sin vilja (Isdal, 2002). Våld mot barn ses som ett stort folkhälsoproblem och kan leda 

till att barnets hälsa, utveckling, integritet och överlevnad riskerar att skadas (World 

Health Organization [WHO], 2014). 

 

Risk- och skyddsfaktorer 
Det finns en del faktorer som gör att vissa barn löper större risk att bli utsatta för fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld i familjen och dessa styrs av familjens värderingar, attityder till 

våld, samhället och kulturen. En pressad livssituation relaterad till dålig ekonomisk 

situation, missbruk, arbetslöshet, ensamstående förälder, isolering och psykisk sjukdom 

som exempelvis psykos och depression är riskfaktorer (Janson, 2010). Skyddsfaktorer 

som exempelvis god psykisk stabilitet, starkt självförtroende, etablering av en trygg 

relation med andra utanför familjen och bearbetning av egna upplevelser hjälper barn att 

bättre hantera vardagen och sina livsmål (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Anmälningsskyldighet och identifiering av utsatta barn 

Vårdpersonal har skyldighet att vid misstanke om barn som far illa, anmäla det till 

socialnämnden enligt socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, 14 kap. 1 §). Sjuksköterskor 

upplever svårigheter i att identifiera utsatta barn eftersom de har ett behov av att lita på 



 

2 

 

föräldrarnas förklaring till barnets utseende och beteende. Ytterligare hinder för 

rapportering av utsatta barn innefattar svårighet i att komma i kontakt med Child 

Protective Service (Socialnämnden) samt behov av att vittna i domstol (Tiyyagura, Gawel, 

Koziel, Asnes & Bechtel, 2015). Sjuksköterskor ska vara medvetna om att dessa barn 

döljer ett outhärdligt lidande som finns kvar hela livet och påverkar dem även i 

vuxenlivet (Sigurdardottir, Halldorsdottir & Bender, 2014). Genom att rutinmässigt ställa 

frågor om sexuellt våld ökar möjligheten att identifiera utsatta individer. Detta gör att 

åtgärder för att hjälpa individer kan sättas in tidigare (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Konsekvenser som följd av sexuellt våld 
Sigurdardottir et al. (2014) skriver att vuxna individer som har varit utsatta för sexuellt 

våld under barndomen har svårt att hålla fast vid sitt arbete och de flesta av dem har 

endast grundskoleutbildning. Om en individ utsätts för sexuellt våld kan det även påverka 

personen fysiskt, psykiskt och socialt. Socialstyrelsen skriver att de olika våld formerna 

ofta är kombinerade med varandra, det vill säga om en individ blir utsatt för sexuellt våld 

kan personen även bli utsatt för fysiskt och psykiskt våld (Socialstyrelsen, u.å.).  

 

Vuxenlivet i Sverige definieras som den dag individen blir 18 år och blir myndig, det vill 

säga har ansvar för sina egna rättigheter, skyldigheter och handlingar (Barnens rätt i 

samhället, [BRIS], u.å.).  

 

Fysiskt lidande 

Sexuellt utsatta barn kan drabbas av olika komplexa hälsoproblem senare i livet såsom 

hjärtarytmier, hypertoni, epilepsi, ätstörningar, sömnsvårigheter och så vidare. Män kan i 

större utsträckning uppleva bukkramper samt bli narkotikaberoende medan kvinnor erfar 

problem från livmodern så som oförklarlig smärta, missfall, ektopiska graviditeter och 

konsumerar alkohol för att lindra sina smärtor (Sigurdardottir et al., 2014). Sexuellt 

överförbara sjukdomar, såsom humant immunbristvirus (HIV) samt tidiga graviditeter är 

ytterligare konsekvenser av sexuellt våld i barndomen, även om den drabbade får detta i 

barndomen leder det även till fysiska konsekvenser i vuxenlivet (UNICEF, 2014).  

 

Psykiskt lidande 

Utveckling av depression, ångest och fobier är konsekvenser av det sexuella våldet som 

vuxna individer har upplevt under sin uppväxt (Sigurdardottir et al., 2014). Dessa 

traumatiska händelser kan påverka hjärnans utveckling negativt och leda till psykiska 

störningar som ökar individernas självmordsbenägenhet (Heim & Nemeroff, 2001). 

Isohookana, Riala, Hakko och Räsänen (2012) menar att flickor är mest utsatta för 

sexuellt våld och löper större risk att begå självmord eller drabbas av post traumatiskt 

stressyndrom (PTSS) som vuxna. Ångest och depression har ett starkt samband med ett 

högre hälsoriskbeteende som exempelvis rökning, drogmissbruk, nedsatt fysisk aktivitet 

samt alkoholmissbruk (Chartier, Walker & Naimark, 2009). Det har visat sig att psykisk 

ohälsa kan försämra kroniska somatiska sjukdomar på grund av olika mekanismer som 

sätts igång genom att immunförsvaret försvagas samt sympatiska nervsystemets aktivitet 

ökar (Husain & Triadafilopolous, 2004). Dorahy och Clearwater (2012) studie visar att en 

del av männen som har varit sexuellt utsatta upplever frustration och ilska som är svåra 

att kontrollera och anser att det bara är döden som kan lindra det emotionella lidandet 
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Sjuksköterskor som vårdar individer med olika psykiska problem anser att de som varit 

utsatta för sexuellt våld under uppväxten använder självskadebeteende som en strategi för 

att hantera sitt trauma (Chernomas & Mordoch, 2013).  

 

Social påverkan 

Vuxna individer som har blivit utsatta för sexuellt våld i barndomen uttrycker svårigheter 

i att ha förtroende för andra människor och minnen av de traumatiska händelserna 

påverkar deras sexualitet vilket gör att de har svårare att vara i ett förhållande 

(Sigurdardottir, Halldorsdottir & Bender, 2012). Social isolering hjälper dem att hantera 

känslor av skuld och skam samtidigt som interaktion med andra gör det möjligt att 

uppleva mening och sammanhang (Dorahy & Clearwater, 2012). Vuxna individer som 

har upplevt sexuellt våld i barndomen är mer benägna att ha två eller flera sexuella 

partner än de som inte har varit utsatta för sexuellt våld, vilket gör att de löper större risk 

att drabbas av HIV då de oftare har ett sexuellt riskbeteende (Lewis, 2012). Lewis (2012) 

studie visar att kvinnor som har varit utsatta för sexuellt våld utbyter sex för pengar, varor 

och tjänster. 

 

Bemötandets betydelse 

I mötet med vuxna individer som har utsatts för sexuellt våld i barndomen är det viktigt 

att ta hänsyn till etiska aspekter. Etiska aspekter innefattar att respektera patienters val om 

vad som diskuteras och hur mycket de väljer att öppna sig (Chernomas & Mordoch, 

2013). För att kunna bemöta utsatta individer och skapa en bekväm situation krävs 

tålamod, aktivt lyssnande, etablering av en förtroendefull relation, följsamhet och respekt 

(ibid.). Det som vårdpersonalen ser som en rutin kan skapa obehag, lidande samt ökad 

sårbarhet för kvinnor som har upplevt sexuellt våld i barndomen (Coles & Jones, 2009). 

En enkel undersökning som dessa personer tvingas att genomgå kan väcka känslor av 

skuld och skam. Samtidigt upplever de att vårdpersonalens utövning av makt liknar 

förövarnas som vill dominera en annan person. En god vårdrelation samt kunskap om 

dessa individers bakgrund hjälper vårdpersonalen att tillgodose patienternas behov och 

känna sig trygga med undersökningen (ibid.). 

 

McGregor, Gautam, Glover och Julich (2013) menar att det finns ett glapp i utbildningen 

för vårdpersonal när det gäller vuxna som har överlevt sexuellt våld i barndomen, vilket 

gör att vårdpersonal tvekar i att ställa rutinfrågor om detta ämne. Vårdpersonal upplever 

känslor av osäkerhet, rädsla för att inte vara beredda för en sådan svår diskussion samt 

tidsbrist, vilket leder till att vissa patienter inte får anpassad och lyhörd vård (ibid).  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Litteraturstudien antar ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv. Den unika individens 

upplevelse studeras för att få tillgång till den levda verkligheten. Livsvärlden är den som 

styr människans möjligheter till hälsa och välbefinnande och varje individ upplever 

världen på sitt eget sätt. Att uppnå hälsa och välbefinnande är ett av vårdvetenskapens 

mål där livsvärlden, tryggheten och lidandet har stor betydelse (Dahlberg & Segesten, 

2010). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) skriver att 
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människan är en enhet som består av kropp, själ, psyke och ande, delar som inte går att 

separera. Studien tar upp följande begrepp: livsvärld, lidande, trygghet samt hälsa och 

välbefinnande. 

 

Livsvärld 

Varje individ har en egen unik livsvärld då den representerar personens erfarenheter och 

upplevelser. Det är genom livsvärlden personen ser och förstår världen.  

Det är livsvärlden som gör att alla människor och möten blir unika. I och genom 

livsvärlden framträder hälsa, välbefinnande och lidande. Sjuksköterskan bör därför förstå 

patientens individuella livssammanhang för att göra patienten delaktig och stödja hälsa 

och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). För att få tillgång till individens 

livsvärld måste sjuksköterskan lägga sin förförståelse åt sidan och vara öppen för att 

uppmärksamma det unika i varje möte (Nyström & Herlitz, 2009).  

 

Livsvärlden är fylld av minnen och påverkas av både tid och rum. Detta innebär att det 

förflutna berör individen senare i livet. Negativa upplevelser från det förflutna kan 

påverka individens vardag och störa livskraften och välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

Lidande 

Lidande är fenomenet som ger livet en mening eftersom det hjälper individen att ta ansvar 

för de förändringar som uppkommer i livet. Individen blir medveten om sin hälsa och vad 

den innebär genom lidandet (Arman, 2012).  

 

Begreppet lidande omfattar olika former som exempelvis sjukdomslidande och 

livslidande. Vårdlidande är ytterligare en form av lidande som kan orsakas om 

sjuksköterskan inte är engagerad och personlig, vilket leder till att patienten inte blir sedd 

och bekräftad (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom fenomenet lidande väcks många 

existentiella frågor, vilket kan hjälpa individen att få kunskap om sig själv och sina 

möjligheter. Ett lidande som har sina rötter i förnedrande barndomserfarenheter kan leda 

till stor rädsla för omvärlden. Individer som blir tagna på allvar har lättare att hantera 

lidandet och får kraft att ta itu med livet. (Wiklund, 2009). 

 

Trygghet 

Trygghet är en grundläggande känsla av inre balans som är stark kopplad till upplevelsen 

av mening och sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Människan söker hela livet 

efter känslan av trygghet för att kunna bringa ordning i existensen och ha kontroll över 

situationen. Upplevelsen av trygghet har förbindelse med yttre faktorer, som exempelvis 

positiv barndom, förtroendefulla relationer och en god miljö. Lidande har ett starkt 

samband med upplevelsen av otrygghet och utgör ett hot mot människans existens. 

Individer som har varit utsatta för vissa händelser i barndomen som har lett till livslidande 

kan sakna den grundläggande tryggheten som behövs för att kunna leva ett värdigt liv. 

Otryggheten kan leda till att individen kan uppleva en känsla av hot och ensamhet, tappa 

kontrollen över kroppen och livet samt tron på sjukvårdssystemet och andra människor 

(ibid.). 
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Hälsa och välbefinnande 

Hälsa är ett subjektivt fenomen som berör människans existens. Hälsa kan beskrivas som 

ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Identiteten och självkänslan 

påverkar upplevelsen av hälsa, då människan hela tiden kämpar med att hitta sin identitet 

i en värld tillsammans med andra existenser (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Välbefinnande är stark kopplat till upplevelsen av hälsa och innebär en allmän känsla av 

att må bra för att kunna uppfylla det som anses vara värdigt i livet. För att kunna ta tag i 

livets möjligheter och hinder krävs det någon form av livskraft, livslust och livsmod 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Wärnå-Furu, 2012). Känslan av hälsa och välbefinnande 

kan skapas om existensen får en mening och är beroende om hur människan förhåller sig 

till sin sjukdom eller ohälsa. När sjukdom eller ohälsa inträffar kan livet får en ny riktning 

som tvingar personen att omprioritera sin vardag och ändå göra det möjligt att uppleva 

hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Sexuellt våld mot barn påverkar individens hälsa och integritet både i barndomen och i 

vuxenlivet. Statistik visar att många anmälningar om sexuellt våld är registrerade, men 

det finns fortfarande barn som blir utsatta för sexuellt våld och som inte upptäcks. 

 

Sexuellt våld mot barn leder till stora konsekvenser senare i livet, inte bara fysiska och 

psykiska utan också sociala. Fysiska konsekvenser i vuxenlivet kan till exempel vara 

ätstörningar och sömnsvårigheter. Det sexuella våldet har en inverkan på den psykiska 

hälsan och de utsatta kan drabbas av depressioner, ångest och fobier. Sociala livet 

påverkas också för de utsatta som har svårt att lita på andra människor, vilket kan påverka 

relationer med andra individer. Dessa konsekvenser påverkar vuxenlivet och skapar ett 

lidande för de utsatta individerna. Individerna saknar dessutom grundläggande trygghet 

som är nödvändig för att uppnå hälsa och välbefinnande. Att bemöta och skapa en 

vårdande relation med vuxna individer som har en traumatisk historia kan då bli 

problematiskt eftersom det kräver insikt om etiska aspekter för att stödja deras 

hälsoprocesser. Forskning visar ett behov av utbildning för sjuksköterskor när det gäller 

att hjälpa och stödja individer som har varit utsatta för sexuellt våld i barndomen.  

 

Det är viktigt att belysa de fysiska, psykiska och sociala konsekvenserna av det sexuella 

våldet och observera skillnader och gemensamma drag i individernas berättelser. Detta 

har en betydelse då en bättre förståelse av fenomenet sexuellt våld kan skapas och bidra 

till att hjälpa individer vars hälsa och välbefinnande är sviktande på grund av det 

upplevda traumat i barndomen. Samtidigt kan en tydligare bild av dessa individers 

livsvärld skapas och hjälpa sjuksköterskan att anpassa vården för att tillgodose deras 

individuella behov. Det som ses som ett vanligt symtom av en viss sjukdom kan dölja ett 

liv fyllt av lidande, skuld och skam. 
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Följande frågeställning kommer att besvaras:  

Vilka fysiska, psykiska och sociala konsekvenser upplevde vuxna individer att de fått 

efter det sexuella våldet i barndomen?  

 

 

SYFTE 
 

Syftet var att undersöka hur individer som varit utsatta för sexuellt våld i barndomen 

upplevde att de påverkats i vuxenlivet. 

 

 

METOD 
 

Litteraturstudien baserades på självbiografier och biografier om sexuellt våld under 

barndomen och dess konsekvenser i vuxenlivet. En kvalitativ metod valdes eftersom 

studiens mål var att belysa individernas subjektiva upplevelser och erfarenheter. Studien 

utgick från hermeneutiken som grundas på ett holistiskt synsätt och uppmärksammar 

människan som helhet. Paradigmet valdes för att bättre förstå, förklara och beskriva 

individernas erfarenheter (Polit & Beck, 2012).  

 

Ett induktivt resonemang valdes där data samlades in, analyserades och därefter skapades 

en förståelse av fenomenet sexuellt våld. Studien utgick inte från någon teori, utan 

författarna läste förutsättningslöst de olika biografierna för att uppmärksamma 

personernas levda verklighet (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Datainsamling 
Studien omfattade åtta biografier i bokform som skulle svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Första steget i insamlingen av data var val av sökord. De sökord som 

användes var biografi, sexuellt våld, sexuella övergrepp mot barn, sexuella övergrepp, 

barn som far illa, barndom och konsekvenser, dessa kombinerades för att få fram källor 

som handlade mer specifikt om det studien ville undersöka. Databasen Libris, 

internetbokhandels sidan Adlibris och sökmotorn Google användes för att få tillgång till 

material relevant för studiens syfte. Sökningar i Libris gav få träffar men efter att ha 

konsulterat en bibliotekarie gav Libris fler relevanta träffar och avgränsades ibland till 

Linnéuniversitet när sökresultatet var för stort. Vissa av biografierna exkluderades 

eftersom de inte motsvarade syftet och frågeställningarna. Adlibris har olika kategorier 

för att det ska vara lättare att hitta böcker inom de olika ämnena. Kategorierna som 

kontrollerades för att hitta biografier som motsvarade syftet och inklusionskriterierna var 

Sexuella övergrepp & trakasserier och Övergrepp mot barn. Alla böckerna 

kontrollerades med den informationen som fanns på Adlibris och relevanta biografier 

valdes ut. För att inte missa någon viktig biografi användes andra sökord på Google. Via 

Google kom ytterligare tre biografi fram som visade sig besvarade syftet och 

inklusionskriterierna via ett diskussionsforum om självbiografier (Bilaga 1). 

 

Inledningsvis granskades biografins korta sammanfattning som var skriven på baksidan 

samt kontrollerades ämnesorden vid sökningen i Libris. Vid val av biografierna 
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granskades innehållet ytterligare för att bestämma vilka av dem som var relevanta att 

användas i studien detta gjordes via recensioner och diskussioner som hittades via Google. 

Biografierna är antingen skrivna av vuxna som har varit utsatta för sexuellt våld i 

barndomen och eller av journalister som skrivit texten tillsammans med den utsatta 

individen.  

 

Urval 

Vid urvalet av biografierna användes olika inklusions- och exklusionskriterierna för att 

avgränsa materialet. Inklusionskriterier för studien var att biografierna skulle finnas 

tillgängliga i svensk text för att undvika att materialet tolkades på felaktigt sätt. 

Biografierna skulle vara publicerade på 2000-talet för att få en inblick i hur det är att leva 

med konsekvenserna av barndomen i dagens samhälle. För att öka trovärdigheten skulle 

författarna till biografierna själva ha utsatts för sexuellt våld i barndomen alternativt ha 

anlitat professionell hjälp för att skriva biografin, så som en journalist. Nära anhöriga 

skulle vara minst en av förövarna till det sexuella våldet för att kunna avgränsa materialet. 

För att få ett bredare urval av de befintliga biografierna gjordes ingen avgränsning till 

kön.  

 

Exklusionskriterierna var biografier som inte fanns i svensk text, de biografier där de 

drabbade inte var delaktiga i skapandet av biografin, biografier där de inte utsatts för 

sexuellt våld i barndomen, där förövaren inte var nära anhörig. Biografierna där 

konsekvenserna av det sexuella våldet inte beskrevs tillräckligt exkluderades. 

 

De utvalda biografierna kom från tre olika länder. Sex av böckerna är självbiografier och 

två stycken är biografier då de utsatta individerna har tagit hjälp av journalister för att 

skapa boken. I studien används dock begreppet biografi för alla böckerna. En av 

biografiförfattarna var från Sverige, en från Nederländerna och sex från Storbritannien. 

Biografierna som inkluderades i studien var följande: Den tusende gången: en berättelse 

om sexuellt utnyttjande, Min egen berättelse: ångest, smärta och förnedring under tjugo 

år, Vår lilla hemlighet: en sann berättelse om det yttersta sveket, Trasig, Den lilla fången, 

Hur kunde hon, När ingen annan ser och Snälla pappa, nej (Bilaga 2). 

 

Analys 

En kvalitativ manifest innehållsanalys användes vilket innebar att studien utgick från det 

uppenbara som direkt uttrycks i textform (Dahlborg Lyckhage, 2012). Studien granskades 

enligt Dahlborg Lyckhages (2012) tillvägagångssätt som var anpassat för texter av 

berättande karaktär. Biografierna lästes var för sig av båda författarna och texterna 

bearbetades i sin helhet. Tillvägagångssättet vid analysen var att läsa texterna i sin helhet, 

sammanfatta dem för att sedan plocka ut meningsbärande enheter, det vill säga meningar 

eller ord som svarade mot studiens syfte och frågeställningar. Sidmarkeringar användes 

för att markera meningsenheter samt för att kunna gå tillbaka och läsa dem igen. Därefter 

kondenserades dessa meningsenheter vilket innebar att textmassan minskades utan att 

förlora det centrala innehållet. Nästa steg i analysgången var att omvandla de 

kondenserade meningsenheterna till olika koder. De koder som likande varandra 

samlades till ett subtema och när alla meningenheter var inkluderade i olika subteman så 

söktes likheter mellan subtemana. Subteman som liknade varandra slogs samman och 
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bildade teman. De olika temana och subtemana gjorde att en ny helhet kom fram, se 

exempel på detta i Bilaga 3. Denna process gjordes efter att alla biografier var lästa av 

båda studieförfattarna (ibid.). 

 

Studieförfattarna gjorde varsin analys och det som föreföll viktigt för båda diskuterades 

för att komma fram till ett gemensamt resultat för varje biografi. Även det som endast en 

av studieförfattarna hade uppmärksammats diskuterades. Efteråt jämfördes skillnader och 

likheter mellan biografierna. Det var viktigt att ha ett öppet förhållningssätt för att kunna 

få ut så mycket som möjligt av texterna (Dahlborg Lyckhage, 2012). 

 

Etiska överväganden  
En litteraturstudie grundad på biografier publicerade i bokform valdes eftersom individer 

som har varit utsatta för sexuellt våld i barndomen är en sårbar grupp. Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) ska deltagande i all forskning vara frivilligt och 

deltagarna ska vara informerade, ha lämnat samtycke och även vara medvetna om att de 

får avbryta sitt deltagande när som helst utan att behöva bli ifrågasatta. Författarna till 

biografierna har själva valt att publicera och göra sina historier offentliga och inkluderas 

därmed i Upphovsrätten (SFS 1960:729). Enligt Upphovsrätten (SFS, 2 kap 11§, 

1960:729) ska biografiernas innehåll respekteras och återges så korrekt som möjligt.  

 

Eftersom informationen redan var publicerade och offentliga behövde inte personerna få 

skyddade identiteter. Dock valde författarna till tre biografier att utbyta de medverkande 

personernas namn samt andra karakteristiska detaljer. I en av dessa biografier är 

författarens namn en pseudonym eftersom hon ville skydda sin egen identitet och 

identiteterna på alla inblandade personer. 

 

Studieförfattarnas förförståelse kunde ha varit ett hinder vid analysering av arbetet. 

Hindret kunde bestå i att förförståelsen påverkade analysen (Rosberg, 2008; Dahlborg 

Lyckage, 2012). Genom att vara medveten och reflektera över sin förförståelse blev 

studieförfattarna uppmärksammade och antog ett objektivt synsätt för att minska risken 

att studiens resultat påverkades. 

 

En blankett om egen etisk granskning av studien gjordes då den berörde en utsatt grupp, 

men inget godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd behövdes. 

En del av frågorna i blanketten var svåra att besvara eftersom de endast berörde 

intervjustudier och inte var relevanta för en litteraturstudie (Bilaga 4). 

 

 

RESULTAT 
 

Det visade sig att vissa av konsekvenserna individerna hade i vuxenlivet redan började i 

barndomen. Resultatet redovisas i två teman med tillhörande fem respektive sex subteman 

(Tabell 2).  

 

 

 



 

9 

 

 

Tabell 2. Översikt av teman och subteman 

 

Kroppsliga konsekvenser – tankar, kropp och själ 

Individernas psykiska hälsa var bräcklig i vuxenlivet, till följd av händelserna i barndomen. 

Detta visade sig genom att många led av psykisk ohälsa, sömnsvårigheter och 

självskadebeteende i olika grad. Fysiska skador från barndomen påverkade deras vardag 

och livskvalité. De hade olika sätt att hantera känslor och minnen/det förflutna.  

 

Hantera känslor och minnen/det förflutna 

Biografierna visade att personerna som blev utsatta för sexuellt våld tvingades att växa upp 

fortare än normalt. Att de inte tilläts vara barn gav olika konsekvenser på senare sikt och 

påverkade hur de hanterade olika känslomässiga situationer. De utsatta individerna hittade 

olika sätt att hantera känslor och förtränga barndomens minnen. 

Jag måste växa från den pojke jag en gång varit och hitta Stuart, mannen jag egentligen var! 

(Howarth & Crofts, 2007, s. 218). 

En del av de utsatta individerna utvecklade ett kontrollbehov, de kämpade för att uppnå 

kontroll över sina känslor och allt som hände runt omkring dem. De hade dock svårt att 

behålla sin självbehärskning när minnen och tankar tog över.  

 

Det framkom att de manliga individerna hade en högre tendens att använda sig av våld i 

olika situationer än de kvinnliga individerna. Deras känslor visade sig ofta i ett aggressivt 

beteende. En av individerna (Howarth & Crofts, 2007) kunde inte hantera om någon man 

närmade hans son, vilket resulterade i slagsmål. Dessa incidenter påverkade relationen med 

sonen som vägrade att träffa honom. 

 

Vissa av de kvinnliga individerna förträngde barndomen genom att skapa en ny identitet. 

Dessa individer ändrade sitt namn eller ljög om sin barndom för omgivningen eftersom de 

upplevde skam och skuld för det de hade varit utsatta för. Dock erfor de att de fortfarande 

hade två identiteter då de inte blev av med den gamla identiteten som representerade deras 

barndom. Den gamla identiteten påverkade fortfarande deras vardag, vilket gjorde att de 

Tema Subtema 

Kroppsliga konsekvenser – tankar, 

kropp och själ 

Hantera känslor och minnen/det förflutna 

Psykisk ohälsa 

Självskadebeteende 

Fysiska skador från barndomen 

Sömnsvårigheter 

Social påverkan Relationen med föräldrarna och förövarna 

Kärleksrelationer och sexuella problem 

Vänskapsrelationer 

Samhällets och släktens reaktion 

Utbildning/jobb 

Att gå vidare i livet 
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inte hade kontroll över sitt eget liv. Flertalet kämpade för att finna sitt riktiga jag och känna 

att de hörde hemma någonstans. 

När jag tittade ner på den jordbit där de tre människor jag hatat mer än någonting annat i hela 

världen låg och ruttnade, måste jag stänga av alla mina känslor och uppbåda all kraft för att 

kunna upprätthålla mitt skådespeleri (Fowley, 2010, s. 99).  

De flesta av de utsatta missbrukade droger, alkohol, sex, pengar, spel och träning i olika 

stor grad. Männen var mer benägna att använda sig utav alkohol och droger än kvinnorna. 

Missbruk av olika slag beskrevs som ett sätt att förtränga barndomsminnena vilket 

dämpade smärtan och ångesten. Varje gång alkoholens och drogernas verkan försvann kom 

depressionen och tankarna tillbaka. Tobaken var ett annat verktyg som många av 

individerna använde för att hantera sin ångest. 

Jag vet att jag inte borde röka, men det här var en så stressande situation att jag behövde 

lugna ner mig (Fowley, 2010, s. 52-53). 

Dessa vuxna individer hade en sned uppfattning om vad som var normalt och vad som inte 

var normalt när det gällde sex. Sex användes för att komma undan barndomsminnena och 

förbättra sitt mående. Vissa hade även sex i utbyte mot pengar för det var det enda de kände 

till. Missbruk av sex gav ingen njutning, utan ansågs som något skamligt. De upplevde 

inget samband mellan sex och kärlek. En av kvinnorna blev även sexberoende. Hon 

beskrev att suget inte gick att undvika och att det inte var själva sexet som hon ville 

behärska utan maktkänslan.  

Det är helt maskinellt. Det är ett jobb. Det är en makt: jag vet att jag kan få dig om jag vill ha 

dig. Fast egentligen vill jag ju inte ha honom, men jag kan om jag vill. Det är som ett beroende. 

Min kropp är som en maskin. Jag har inga som helst känslor när jag gör det (Lytsy & Olson, 

2003, s. 16). 

De olika missbruken kunde påverka dem positivt eftersom deras mående förbättrades och 

de kunde känna samhörighet och gemenskap. Samtidigt kunde de få fram sina tankar och 

känslor som de inte fick fram i nyktert tillstånd. Missbruken gjorde att de kunde börja 

bearbeta sina trauman utan att det blev för jobbigt.  

Cannabis var det enda som höll mig vid liv – Cannabis, och vissa andra kemiska hjälpämnen. 

Varje gång verkligheten kom lite för nära tog jag en joint, tände den, drog ett bloss och flydde 

(Fairhurst, 2007, s. 174). 

Samtliga individer hade som mål att förtränga det förflutna för att kunna gå vidare. Dock 

var detta inte så lätt. De var tvungna att bearbeta sina känslor och minnen eftersom det inte 

gick att fly dem.  

 

Psykisk ohälsa 

En del individer började höra röster i huvudet som de kallade för demoner. Dessa röster 

påminde dem om vad de tvingades att utsättas för under barndomen samt talade för dem 

hur situationen i vuxenlivet skulle hanteras. Individerna försökte hela tiden förtränga 

rösterna, men när trycket i huvudet blev för stort kunde inte tankarna kontrolleras längre. 
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… men demonerna rasade fortfarande djupt inne i huvudet på mig och gjorde sitt bästa att 

knuffa ut mig över stupet tillsammans med minnena och förvirringen och vreden och 

skuldkänslorna och allt annat som hade trasslats in där under årens lopp. (Elliot, 2006, s. 

195). 

De flesta upplevde att de hade problem med olika ångestformer till exempel panikångest, 

dödsångest och klaustrofobi. Ångesten kunde komma vid exempelvis undersökningar på 

sjukhus. En enkel inspektion av munhålan upplevdes som väldigt kränkande. Det visade 

sig även att vissa individer kände sig obekväma om det var manlig personal vid olika 

undersökningar, oavsett vilket kön den utsatta individen hade.  

Jag vill ha en kvinna. Hur ska jag veta att du inte gör något sådant med dina egna ungar. 

(Elliot, 2006, s. 202). 

Samtliga individer upplevde att de var deprimerade under vuxenlivet. Depressionerna 

triggades igång när de var ensamma och när minnena tvingades upp till ytan som de gjorde 

vid exempelvis rättegångarna mot förövarna. En individ fick i vuxenlivet diagnosen PTSS 

(Howarth & Crofts, 2007). 

 

De flesta individerna sökte inte hjälp förrän situationen var ohanterlig. Behovet av att 

prata var stort och ledde till att individerna sökte sig till exempelvis en psykolog eller 

präst för att kunna få hjälp. Den psykiska hälsan var så pass dålig att vissa var tvungna att 

bli inlagda inom psykiatrin för att få professionell hjälp.  

Ber Bea att skjutsa henne till sjukhuset, till psyket. Hon måste dit nu. Nu på en gång. Det är 

dags igen och på psyket överlever man. Där får man hjälp att överleva när man tror att man 

ska dö (Lytsy & Olson, 2003, s. 23-24). 

Kvinnorna utvecklade ätproblematik av olika anledningar som kunde vara till exempel en 

påverkad självbild till följd av det sexuella våldet eller minnen från det förflutna. Matlusten 

försvann under tiden de var deprimerade, stressade och/eller oroliga och resultatet blev att 

de gick ner i vikt i omgångar.  

Sedan ett par år tillbaka äter jag knappast något. Om jag känner mig svag och kraftlös, tar jag 

en sockerbit eller ett stycke choklad. Jag lever på cigaretter, starkt kaffe och 

vitamininjektioner (Yolanda & Snoijink, 2005, s. 23). 

En annan individ började hetsäta för att sedan kräka upp det. Kräkningen gav en känsla av 

renhet, tomhet och sundhet samtidigt som oron och ångesten försvann för en stund.  

Jag spydde upp äcklet och kände mig så himla ren då. Ren och fräsch och sund. Jag såg allt 

så klart och positivt. En jätteskön känsla (Lytsy & Olson, 2003, s. 101). 

 

Självskadebeteende 

Hatet för sig själva blev så stort och resulterade i att flertalet började skada sig själva 

eftersom de tyckte att de förtjänade att lida och inte var värda att leva. En individ vägrade 

att bli bedövad när han behövde sys eftersom han ansåg att han var värd att lida.  
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De ville alltid bedöva armarna när de sydde mig, men jag lät aldrig dem göra det eftersom jag 

tyckte jag förtjänade att lida (Howarth & Crofts, 2007, s. 117). 

Samtliga individer hade självmordstankar och övervägde att ta sitt eget liv när minnena tog 

över och situationen blev outhärdlig. En del av de utsatta planerade sina självmord så pass 

långt att de även skrev ett avskedsbrev till familjen. Självmordstankarna utvecklades sedan 

till handlingar då individerna inte upplevde någon mening med livet. De vuxna individerna 

försökte då begå självmord med olika metoder. De provade med alkohol, droger, 

läkemedel och genom att skada sig själv, men ingen av dem lyckades ta sitt liv. Vissa av 

individerna beskrev att deras barn var de som höll dem vid liv medan en annan skrev att 

barnen skulle ha det bättre utan henne. 

Jag blev övertygad om att jag förstörde alla andras liv, också Steves och flickornas, och att de 

alla skulle ha det bättre utan mig. Ofta funderade jag ut olika sätt att ta livet av mig, och vid 

mer än ett tillfälle blundade jag när jag gick över en trafikerad väg. Men det verkade som om 

jag hade en skyddsängel, för jag blev aldrig påkörd och när jag försökte skära mig i 

handlederna träffade jag aldrig rätt (Elliot, 2006, s. 200). 

Ett självskadebeteende kunde även innebära tvångshandlingar. En av individerna (Yolanda 

& Snoijink, 2005) började tvätta sig själv med klor och skurpulver både på kroppen och i 

munnen för att få känslan av att vara ren då hon tyckte hon var äcklig för alla de sakerna 

hon hade utsatts för. 

 

Fysiska skador från barndomen 

Beroende på vad de har varit utsatta för i barndomen drabbades individerna av olika fysiska 

konsekvenser. De vuxna individerna hade exempelvis inre skador på tarmarna, skador på 

livmodern samt andra skador på könsorganen. De hade även ärr från barndomen som 

gjorde dem påminda om det förflutna varje dag och påverkade deras livskvalité. 

Ärren syns inte, de är dolda av de kläder jag bär, men när jag duschar blir jag ständigt påmind 

om tidigare erfarenheter och jag duschar nu en gång väldigt ofta och blir alltså påmind ofta 

individerna (Yolanda & Snoijink, 2005, s. 215). 

De kvinnliga individerna som blev utsatta för sexuellt våld i barndomen upplevde rädsla att 

de aldrig skulle kunna få barn på grund av de inre skadorna. En av individerna blev tvungen 

att operera bort livmodern i barndomen vilket påverkade henne psykiskt i vuxenlivet 

(Maguire, 2007). En annan hade så pass stora inre skador i livmodern på grund av det 

brutala sexuella våldet hon utsatts för i barndomen så att hennes chanser att bli gravid var 

minimala.  

Min livmoder är allt för skadad; den var full av hopväxta skador. Ärrbildningar och systor [sic] 

(Yolanda & Snoijink, 2005, s. 227). 

Skadorna på de kvinnliga könsorganen var så pass stora att när de var vuxna kunde läkarna 

fortfarande se skadorna. Det kunde även vara så allvarligt att det krävdes en operation för 

att återställa blygdläpparna och klitoris. Menstruationen påverkades också för vissa. Även 

om förändringarna började i barndomen, fortsatte de även i vuxenlivet. Individerna själva 
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antydde att det kunde bero på stress, spänning och att de inte kände sig trygga. 

Menstruationen blev normal igen så fort förövaren/förövarna blev arresterade.  

Jag gick till toaletten och från det ögonblicket började jag blöda….Kan lättnad förorsaka 

något sådant? (Yolanda & Snoijink, 2005, s. 204-205). 

En av de manliga individerna som blev utsatta för sexuellt våld i barndomen utvecklade 

tarmsjukdomen kolit som vuxen till följd av skadorna på tarmslemhinnan (Howarth & 

Crofts, 2007). 

 

Urin- och avföringsinkontinens var en konsekvens som en individ drabbades av i 

vuxenlivet. Detta till följd av flertalet upprepade urinvägsinfektioner samt att hon var 

tvungen att hålla sig för länge i barndomen för rädslan att förövaren skulle förgripa sig på 

henne. Avföringsinkontinensen berodde på att individen utsattes för analt sexuellt våld i 

barndomen vilket skadade ringmuskeln. 

Alla gånger när hon varit tvungen att hålla sig för länge som barn och alla 

urinvägsinfektioner har lett till att hon inte kan hålla tätt, att hon inte kan känna när hon är 

kissnödig. Och pappa har skadat hennes ringmuskel vid de anala våldtäkterna (Lytsy & 

Olson, 2003, s. 104). 

Resultatet visade att psykisk ohälsa även påverkade individernas fysiska hälsa. Många 

besvärades av illamående och många använde alkohol och/eller droger för att lindra sitt 

lidande vilket senare kunde resultera i andra fysiska skador så som leverskador. Det var 

även en av individerna som hade diabetes mellitus typ 1 som upplevde att hennes psykiska 

ohälsa och den långvariga stressen påverkade hennes blodsocker negativt  

Jag vet att det finns läkare och forskare som tror att stress kan orsaka diabetes eller 

åtminstone förvärra sjukdomen….Det kan knappast finnas två små flickor som levde under 

större stress än vi (Fowley, 2010, s. 52-53). 

 

Sömnsvårigheter 

Sömnsvårigheter var något som ofta förekom när barndomen gjorde sig påmind. De 

svartaste minnena ledde till tankar och tankarna ledde ofta till mardrömmar. De kunde ofta 

vakna av mardrömmarna och hade sedan svårt att somna om. Vissa mardrömmar var även 

så pass verkliga att de hade svårt att urskilja om det hade verkligen hänt eller om det bara 

var en dröm. Även känslorna de kunde få efter en dröm var så verkliga att det tog ett tag 

innan de kunde bli kvitt dem. Mardrömmar var inte enda anledningen till deras 

sömnsvårigheter. Tankar som flög runt i huvudet gjorde att vissa hade svårt för att somna. 

Jag låg vaken många nätter medan Paul låg bredvid och sov. Jag oroade mig för allt och 

plågades lika mycket av rädslan för att sanningen skulle komma fram som jag hade plågats 

av rädslan för att Billy skulle komma och hämta mig på natten (Fowley, 2010, s. 112). 

De flesta av dem som hade sömnsvårigheter trodde inte att mardrömmarna skulle försvinna 

helt även om förövaren/förövarna satt bakom galler.  
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Men varje natt påminns jag om fasor jag aldrig helt kan skaka av mig. Mardrömmar plågar 

mig varje natt, precis som när jag var liten (Fairhurst, 2007, s. 255-256). 

 

Social påverkan 

Det sexuella våldet hade en stark påverkan även på individernas sociala liv. Deras 

psykiska hälsa förändrades efter våldet, vilket gjorde att relationen till föräldrarna och 

förövarna komplicerades. Individernas självbild var påverkad och resulterade i 

problematiska kärleksrelationer och sexuella problem. Vänskapsrelationerna och 

individernas utbildning/jobb kunde även påverkas både positivt och negativt till följd av 

det sexuella våldet i barndomen. Samhällets och släktens reaktioner var varierande när 

barndomens hemligheter kom ut. Individerna försökte att gå vidare i livet vilket 

upplevdes som lättare när de hade bearbetat sin barndom och fått stöd av vänner och sin 

nya familj.  

 

Relationen med föräldrarna och förövarna 

Att bli sexuellt utsatt av personer som borde erbjuda dem kärlek och skydd genererade 

känslor av hemlöshet, ensamhet, otrygghet och värdelöshet för de drabbade. 

En del av de utsatta var kluvna när det gällde relationen till förövarna. Trots att förövarna 

hade utsatt dem för sexuellt våld kunde de ändå känna kärlek till dem och se deras positiva 

sidor. Samtidigt trodde de att deras psykiska smärta skulle försvinna i samband med 

förövarnas död. Även om individerna i vuxenlivet såg sina förövare från en annan 

synvinkel kunde deras närvaro fortfarande väcka rädsla och oro bland de utsatta.  

Jag har fortfarande blandade känslor. Det är det som är så förvirrande. I ena stunden ser jag 

den där gamla mannen som fortfarande älskar sin fru, som han alltid gjort. Jag vet hur bra 

han skötte om henne när hon blev sjuk, och sen minns jag min barndoms monster. Jag kan 

fortfarande bli rädd för honom (Maguire, 2007, s. 200). 

Flertalet beskrev en önskan av att få fram anledningarna till varför de blev sexuellt utsatta. 

De upplevde ett behov av att få svar på sina obesvarade frågor samt om förövarna någonsin 

hade älskat dem. Även om vissa av förövarna försökte att förbättra relationen med de 

utsatta individerna, kom ursäkten lite för sent för att de drabbade skulle kunna förlåta och 

gå vidare.  

Vad jag vet är att jag borde ha pratat med min far om övergreppen i stället för att låta 

minnena äta upp mig inifrån, men jag var aldrig stark nog (Fairhurst, 2007, s. 179). 

Två individer behöll kontakten med sin förövare för att de behövde hålla illusionen om en 

normal familj vid liv: “… ett slags känslomässigt band och gammal vana” (Fairhust, 2008 

s. 207). En av dem som utsatts för sexuellt våld umgicks med sin pappa men endast när han 

kunde få ut något för egen vinning.  

 

De flesta av föräldrarna som inte var förövare hade ingen vetskap om att individen hade 

blivit utsatt för sexuellt våld av den andra föräldern men för ett par var båda föräldrarna 

inblandade i våldet. Flertalet av individerna hade bra kontakt med föräldern som inte var 

inblandad i det sexuella våldet och relationen med dem förbättrades efter att sanningen om 

det sexuella våldet avslöjades. Detta eftersom i många av fallen blev den ovetande 

föräldern också utsatt för förövarens våld och förstod därmed bättre de drabbades känslor 
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och upplevelser. Även om individerna misstänkte att den ovetande föräldern kände till 

situationen men ändå inte stoppade våldet när de var barn, förändrades inte kärleken till 

dessa föräldrar. De individer som trodde att den andra föräldern hade misstankar i 

barndomen hoppades på en förklaring i vuxenlivet.  

Jag hade aldrig slutat älska min mor, för det gör inte barn. Jag kunde aldrig sluta älska 

henne och ville det inte heller. Men jag undrade om hon äntligen skulle ge mig en förklaring, 

nu när hon hade så kort tid kvar att leva (Maguire, 2007, s. 77).  

De flesta beskrev ett behov av att förövarna skulle straffas för sina handlingar och därmed 

få rättvisa. Många av individerna vågade anmäla sina förövare, vilket ledde till att 

förövarna blev dömda till fängelsestraff. Samtidigt upplevde en del skuldkänslor eftersom 

de tog förövarnas frihet. En önskan var att deras förövare var död. En av de manliga 

individerna mördade sin förövare med ett slag mot huvudet. Rädslan av att förövaren skulle 

skada honom först gjorde att känslorna tog över och omvandlades till handling. Individen 

ansåg att handlingen gjordes i självförsvar.  

Han reste sig för att attackera mig, det var jag helt säker på. Jag hade sett det ansiktsuttrycket 

så många gånger och visste vad det innebar. Jag skulle bli misshandlad och Gud vet vad mer. 

Jag for ut mot hans huvud i ett desperat försök att stoppa honom (Howarth & Crofts, 2007, s. 

133). 

 

Kärleksrelationer och sexuella problem 

Individernas kärleksrelationer var problematiska eftersom de hade svårt att lita på andra 

personer. De hade även svårt att berätta om det sexuella våldet eftersom deras självbild 

var påverkad och trodde att parterna kom att skaffa sig en negativ uppfattning om de 

utsatta. Partnern visade sig dock vara ett stort stöd när de fick reda på sanningen.  

 

Det sexuella våldet i barndomen hade en stor inverkan på de vuxnas sexuella hälsa och 

njutning. De kände sig orena och upplevde att ingen kunde bli intresserade av dem efter 

allt de utsatts för, vilket påverkade deras självbild negativt. Dessa förträngda minnen 

ledde till att individernas sexualitet påverkades negativt.  

Att ha glädje av sex hörde till de andras värld…. En egen sexualitet har jag aldrig haft 

tidigare (Yolanda & Snoijink, 2005, s. 216). 

Relationer upplevdes som skrämmande och kvinnorna uttryckte att de hade svårt att vara 

med män samt hade svårigheter i att engagera sig känslomässigt. Männen uttryckte också 

att de var dominerande och svartsjuka i förhållandena men samtidigt ynkliga och osäkra. 

De hade även ett stort behov av att känna sig älskade och tröstade. Rädslan över att bli 

lämnad var stor, vilket resulterade att de hade svårt att binda upp sig samt ofta lämnade de 

förhållandet snabbt.  

Vad gällde förhållanden höll jag mig så långt borta från dem som möjligt. Om en man bjöd 

ut mig sa jag alltid nej. Ibland låg jag med män om jag var attraherad av dem, men det var 

aldrig något mer än så, och jag lät dem aldrig komma mig känslomässigt nära. Jag kunde 

inte förena sex med kärlek (Keenan, 2010, s. 312-313). 
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Så fort individerna hade kunnat börja bearbeta sin barndom kände de att det var lättare att 

skaffa ett förhållande. Deras partner blev för det mesta ett stort stöd för den utsatta när 

deras hemlighet kom fram. Det var dock vissa som inte visste hur de skulle hantera 

sanningen och hur de skulle kunna stötta den utsatta. De individer som ljög om sin 

barndom och höll upp en falsk fasad fick skuldkänslor över att de ljög och att de inte 

berättade tidigare. Vissa individer började också kunna se framtidsplaner när de hade ett 

bra stöd från sin partner. En av individerna blev till exempel motiverad till att börja 

studera när hans dåvarande partner uppmuntrade honom.  

Med hennes hjälp sökte jag till fyra skolor med vuxenutbildningar och fick komma på 

intervju på två av dem (Fairhurst, 2007, s. 203). 

 

Vänskapsrelationer 

Vänskapsrelationer var viktiga för de utsatta då de var ett stort stöd och alla hade ett 

behov av att känna sig omtyckt och passa in i samhället. Många individer hade vänner 

som också hade ett missbruk vilket gjorde att missbruken blev större och viktigare för 

dem utsatta. De flesta vänner som fick reda på hemligheten närmade sig de utsatta, blev 

ett stort stöd för dem drabbade och hindrade till och med ett självmordsförsök för en av 

individerna.  

Han gav mig mod att inte ge upp när det inte var någon ände på allt elände (Yolanda & 

Snoijink, 2005, s. 205). 

Vissa av vännerna hanterade dock inte situationen lika bra och anklagade dem utsatta för 

att ljuga samt bröt kontakten med dem. Rädslan för att inte bli trodd blev för dessa 

individet större och deras situation kändes jobbigare att hantera.  

Fattar ni inte att han bara ljuger igen? Hans farsa skulle aldrig göra något sådant. Ni 

känner honom lika väl som jag. Han är alldeles för hygglig! .... Hur ska jag kunna berätta 

det här för någon annan, om det är så här det går? (Fairhurst, 2007, s. 170). 

Upplevelserna i barndomen påverkade individernas grundläggande trygghet och ledde till 

att de hade svårt att känna förtroende för andra människor. De utsatta var även rädda för 

folk som ville komma in i deras liv då de trodde att de hade en dold agenda.  

Det kommer nog att dröja en tid innan jag åter vågar ha förtroende för människor (Yolanda & 

Snoijink, 2005, s. 218). 

 

Samhällets och släktens reaktion  

Rädsla för stigmatisering präglade individernas vuxenliv. Tankar på att omgivningen 

skulle betrakta dem som äckliga och smutsiga samt rädsla för att bli utstött ledde till att 

många av de utsatta tvekade att berätta om sitt förflutna för allmänheten. Rädsla för att 

karriärslivet skulle påverkas ledde till att en individ tvekade att berätta om det sexuella 

våldet i barndomen. När det förflutna kom upp till ytan visade sig att de flesta farhågorna 

stämde men inte i den utsträckningen de trodde.  

Jag var orolig för hur folk skulle reagera och bemöta mig. Jag kunde fortfarande inte skaka av 

mig känslan av att vara smutsig för att jag hade varit involverade med dessa otäcka 
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människor. Men reaktionerna från folk var positiva. Alla var snälla och många människor sa 

uppmuntrande saker till mig (Fowley, 2010, s. 218- 219). 

Samhället bemötte individerna med respekt och även stöttade dem när det förflutna 

offentliggjordes. Sympati och stöd kom från omgivningen som tyckte att de utsatta var 

modiga och starka för att ha kunnat överleva ett sådant trauma.  

 

En av individerna hamnade i fängelse på grund av att han hade mördat sin pappa/förövare. 

Han trodde att när hans sanning kom ut så skulle folk inte längre betrakta honom som en 

mördare utan som ett oskyldigt offer. När sanningen väl kom ut fick han mycket stöttning 

av omgivningen men fängelsevakterna utnyttjade hans sårbarhet och gav honom en svår tid 

i fängelset.  

De var en sådan lättnad att människor äntligen fick höra sanningen …. Dagen därpå visade 

tidningarna sympati för mig… (Howarth & Crofts, 2007, s. 194). 

Relationen till släkten ändrades kraftigt; vissa relationer blev starkare medan vissa 

relationer försvann. I hög utsträckning var det någon av förövarens släktingar som tog hans 

sida och stängde ute den utsatta. Vissa släktingar trakasserade även den utsatta och 

anklagade dem för att ljuga. Dessa individer blev plötsligt åsidosatta och ensamma då inget 

stöd från släkten kom. 

Släkten skulle tydligen hålla ihop och skydda sina egna, även om deras egna hade visat sig 

vara monster (Elliot, 2006, s. 238). 

Utbildning/jobb 

Flera av individerna hade svårigheter att slutföra sin grundskoleutbildning under 

barndomen då de utnyttjades sexuellt medan ett fåtal blev väldigt duktiga i skolan då de såg 

skolan som sin fristad. Detta påverkade dem som vuxna eftersom vissa hade till exempel 

svårt att stava. 

Hon fick inte veta varför jag hade slutat skolan så tidigt och gett upp mina universitetsplaner, 

som jag förr hade beskrivit så entusiastiskt för henne (Maguire, 2007, s. 199-200). 

Ett fåtal individer hade helt gett upp att fortsätta sin utbildning i vuxenlivet då de inte hade 

slutfört grundskoleutbildningen. De psykiska konsekvenserna hade stor effekt över 

utbildningen eftersom vissa upplevde svårigheter att vistas i offentliga miljöer med många 

främmande människor. Detta fick dem att sluta de utbildningarna de hade påbörjat. Vissa 

använde utbildningen till att kunna gå vidare i livet och kunna hjälpa andra utsatta barn.  

… göra inträdesproven som krävdes för att komma in på lärarutbildningen. Om jag kunde 

hindra en enda elev från att slå in på samma bana som jag, så skulle jag vara nöjd (Fairhurst, 

2007, s. 228). 

Många hade problem att skaffa jobb då de hade psykiska åkommor och svårt att träffa 

många främmande människor. Arbetet blev en flykt för vissa av de utsatta eftersom de 

kunde hålla sina tankar stimulerade och förtränga deras minne. På jobbet kunde de utsatta 

också spela charad och låtsas vara någon annan som passade in i samhället och som då var 
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duktig och omtyckt. Detta resulterade i att mycket av deras tid spenderades på jobbet, 

vilket i sin tur påverkade relationen med familjen negativt. En andel av de utsatta var 

beredda på att överlämna relationen med barnen om det innebar att bli av med sina tankar 

och minnen.  

Hon hittar ett nytt sätt att stilla suget: hon jobbar nästan jämnt…. Jobba och göra bra ifrån sig 

och få uppskattning av cheferna (Lytsy & Olson, 2003, s. 138). 

 

Att gå vidare i livet 

Det förflutna kunde ses som en klump av smärta i magen som aldrig kommer att försvinna. 

Genom att berätta om sin historia blev klumpen mindre och smärtan minskade. Barnen var 

en drivkraft för de utsatta individerna och gav dem mod att frigöra sig från det förflutna. 

Samtliga individer upplevde en lättnad efter att deras historia blev offentlig eftersom de 

kände sig förstådda och samhället visade ödmjukhet.  

Äntligen kände jag mig hel. Jag hade mina egna två små pojkar samt Pauls två. Vi var en 

lycklig familj och jag visste att inget skulle kunna förstöra det. Jag hade ett nyfött barn att 

koncentrera mig på och det gav mig ett nytt perspektiv på alla andra bekymmer (Fowley, 

2010, s. 216). 

Första steget mot en ny början var att skriva en biografi där det förflutna gjordes offentligt 

samtidigt som det nya livet började. De flesta av individerna ansåg att det enda sättet att få 

stopp på våldet är att ha mod och våga berätta. Samtidigt som känslan av att bli trodd och 

tagen på allvar ger en känsla av välbefinnande och gjorde det lättare att bearbeta sina 

känslor och upplevelser.  

Det faktum att jag hade blivit trodd hade läkt djupa sår, och jag hade släppts ut ur mitt delvis 

självpåtvingade fängelse för att börja mitt liv på nytt (Keenan, 2010. s. 384). 

Det förekom att de utsatta uttryckte en vilja att hjälpa andra individer som befann sig i 

liknande situationer. På så sätt kunde de känna sig viktiga och värdiga samtidigt som deras 

erfarenheter blev något positivt i stället för en lång och smärtsam mardröm.  

Jag kände mig inte längre osynlig, utfrusen och maktlös, och mina erfarenheter var nu 

värdefulla verktyg i kampen mot dem som förgriper sig på och utnyttja barn sexuellt (Keenan, 

2010, s. 393). 

 

 

DISKUSSION 

 

Studien hade till syfte att undersöka vad sexuellt våld i barndomen hade för konsekvenser 

i vuxenlivet. Konsekvenser som kom fram i resultatet var att de som blivit utsatta för 

sexuellt våld i barndomen hade återkommande psykisk ohälsa. Utöver den psykiska 

ohälsan visade resultatet att deras relation till andra var mer komplicerad på grund av det 

sexuella våldet.  
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Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes för att undersöka subjektiva upplevelser av vuxna individer som 

upplevt sexuellt våld i barndomen. Metoden var lämpligast för att få en fördjupad 

förståelse av ämnet (Friberg, 2012). Människornas unika erfarenheter och upplevelser är 

svåra att generalisera, vilket innebar att den kvantitativa metoden inte var att föredra 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Biografierna hittades via tre olika databaser, detta för att få tillgång till ett bredare 

sortiment samt öka sannolikheten för att hitta relevanta biografier. Ingen avgränsning till 

kön gjordes för att få ett brett urval. Dock finns det få biografier som är skrivna av män och 

därav är det endast två biografier i studien som är skrivna av män och resterande av 

kvinnor. Upplevelser kan skilja sig mellan män och kvinnor vilket kan ha påverkat 

resultatet men i resultatet framkom det även gemensamma drag. Resultatets trovärdighet 

kan stärkas eftersom konsekvenserna är individuella för varje individ och påverkas av 

individens livssituation. Detta tyder på att varje människa är unik och upplever saker och 

ting på sitt subjektiva sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Tydligheten i resultatet stärks då 

det presenteras tillsammans med citat. Citat kan göra resultatet tydligare och även 

framhäva specifika detaljer för att läsarna bättre ska förstå resultatet (Dahlborg Lyckhage, 

2012; Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Sex självbiografier och två biografier utgör grunden för studiens resultat. Dessa ger en 

inblick i författarnas historia där perioden de blev utsatta och perspektivet efteråt 

presenterades. Allting i biografierna svarade inte på studiens syfte och frågeställningar 

därav inkluderades endast de sidor i biografierna som var relevanta. Initialt bestämdes att 

nio biografier skulle användas, men efter att ha läst sju uppkom det liknande konsekvenser. 

Dock för att inte missa någon viktig data och öka trovärdigheten valdes ytterligare en 

biografi (Polit & Beck, 2012). 

 

Vetenskapliga artiklar är sammanställda och tolkade av andra personer än de utsatta och 

personernas livsvärld är inte tillräckligt beskrivet för att få en förståelse av deras 

livshistoria. Därför valdes biografier som grund för studiens resultat. En styrka är att sex av 

biografierna var skrivna av den drabbade, vilket ledde till ökad trovärdighet då det handlar 

om en primärkälla (Axelsson, 2012). Däremot två av dem var skrivna av utomstående 

personer som var journalister, vilket gjorde att tillförlitligheten ifrågasattes. Dock var 

biografierna byggda på samtal och intervjuer med den utsatta och på så sätt var de också 

inblandade i skrivandet. Informationen i biografierna stärktes med citat från intervjuerna 

med de utsatta, vilket belyste de drabbades delaktighet.  

 

Inklusions- och exklusionskriterierna begränsade inte biografierna till något specifikt land 

eller område, dock visade det sig att flertalet av de biografierna som svarade på studiens 

syfte och frågeställningar kom från samma land. Detta kan betraktas som en svaghet då 

konsekvenserna och upplevelserna av det sexuella våldet kan skilja sig mellan olika länder 

och kulturer. Samtidigt inkluderades biografier från tre olika länder som alla ligger i 

samma kontinent och har dessutom liknande lagar om sexuellt våld samt är multikulturella. 

Resultatet visade inte några stora skillnader mellan de olika länderna vilket då ansågs att 

biografiernas ursprung inte hade så stor betydelse för denna studie.  
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En styrka var att biografierna som valdes fanns tillgängliga på svenska och översättarna till 

dessa biografier var professionella. Detta gjorde att risken för misstolkningar minimerades 

till skillnad om biografierna skulle ha översatts från ett annat språk av studieförfattarna. 

Däremot är det ingen garanti att översättningen i biografierna har skett korrekt. Eftersom 

flertalet av biografierna är översatta är citaten inte individernas egna ord, vilket ses som en 

svaghet och leder till att trovärdigheten ifrågasätts. Studieförfattarna har arbetat enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) och inte förvrängt eller plagierat materialet för att på detta 

sätt respektera individernas berättelser och skydda deras rättigheter.  

 

En svaghet är att biografierna omfattade fler sidor än artiklar och större material behövdes 

analyseras. Detta gör att det finns en risk att något väsentligt för studiens syfte och 

frågeställningar kan ha missats. Biografierna lästes var för sig av studieförfattarna som 

antecknade vad de ansåg vara relevant. På detta sätt kunde datan analyseras utifrån två 

olika perspektiv och så minimerades risken att något utelämnats samtidigt som studiens 

trovärdighet ökade.  

 

En fördel vid val av biografier var att materialet redan fanns publicerat och därmed 

behövdes inget godkännande från en etisk kommitté. Även om biografierna är publicerade 

så ska de etiska övervägandena tas i beaktning då de är ett krav i alla studier (Forsberg & 

Wengström, 2013). Biografiförfattarna själva har valt att publicera sina historier och 

således behövdes inte deras integritet skyddas. Däremot hade en studie baserad på 

intervjuer med dessa utsatta individer kunnat ha orsakat onödigt lidande samtidigt som det 

skulle ha varit svårt att hitta deltagare till studien. Eftersom en intervju skulle kunna orsaka 

lidande så valdes denna metod att inte användas då riskerna för deltagarna hade varit större 

än vinsterna (Polit & Beck, 2012). Trots det hade en intervjustudie hjälpt samtalsledaren att 

styra frågorna som skulle ställas för att på ett kort och koncis sätt fördjupa sig i problemet 

(Forsberg & Wengström, 2013). Biografier gör att studieförfattarna kan ta del av de utsatta 

individernas livsvärld (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Biografiförfattarna bestämde själva hur 

mycket av deras livsberättelse som skulle avslöjas och innebär att de kanske uteslöt något 

som kunde ha varit betydande för denna studie. Detta kan ha lett till att inte helheten 

framgick i texten. En svaghet var att i tre av biografierna valdes det att inte offentliggöra 

namnen på de inblandade personer i biografierna eller andra bitar som kunde ha varit 

karakteristiska för denna studie. Detta är en svaghet då de kan ha utelämnat andra viktiga 

delar, vilket kan påverka resultatets trovärdighet negativt. Emellertid är det bara de själva 

som kan ange hur trovärdig är informationen i biografierna. Således måste läsarna tro på att 

texterna är verklighetsbaserade. Konsekvenserna i vuxenlivet kan ha berott på andra 

faktorer än det sexuella våldet eller i en kombination av det. Däremot så har alla författarna 

kopplat konsekvenserna till det sexuella våldet i barndomen.  

 

En styrka är att en induktiv ansats valdes och på sätt kunde studie författarna hålla sig 

nyfikna inför det empiriska materialet och läste biografierna med öppet sinne för att 

uppmärksamma helheten. Trots den egna förförståelse om ämnet, försökte förförståelsen 

minimeras så mycket som möjligt för att få en ökad förståelse. Samtidigt kan förförståelsen 

vara ett hinder för analysen och om det påverkade resultatet i studien kan inte 

tillförlitligheten säkras (Nyström, 2008; Forsberg & Wengström, 2013). Genom att 
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reflektera och vara medveten om egna föreställningar ökar studiens trovärdighet. En 

manifest innehållsanalys användes eftersom författarna ville komma nära texten och återge 

den så korrekt som möjligt och på så sätt öka resultatets trovärdighet. Trovärdigheten 

stärktes genom att analyser av texterna jämfördes, vilket ledde till att risken för tolkningar 

minimerades. 

 

Studien har en klinisk relevans då sjuksköterskor behöver vara medvetna om vilka 

långsiktiga konsekvenser det sexuella våldet i barndomen kan medföra i vuxenlivet. 

Studien kan överföras till vården där sjuksköterskan strävar efter att främja patienternas 

hälsa och välbefinnande och lindra lidande. Studien kan överföras då resultatet kan 

användas vid liknande patientgrupper och för att uppmärksamma sjuksköterskor 

(Lundman & Hällgren-Greneheim, 2012).  

 

Resultatdiskussion  

Studiens resultat visar att de vuxna individernas fysiska och psykiska hälsa påverkades av 

händelserna i barndomen. Depression och ångest är vanligt förekommande och påverkar 

livslusten och livskvalitén. Dessa vuxna individer lever med en bakgrund som innebär ett 

lidande, vilket motverkar deras välbefinnande. Det förflutna påverkar vardagen och finns 

integrerat i deras livsvärld, vilket påverkar individernas sociala liv.  

 

Av resultatet framkommer det att kvinnorna hade en tendens att bli mer instängda och 

inte låta känslorna ta över genom att de skapade en ny identitet som gav dem möjlighet 

att vara någon annan. Samtidigt var männen mer benägna att omvandla sina känslor till 

handlingar och på så sätt bli mer aggressiva. Båda könen antog ett kriminellt beteende 

och missbrukade allt ifrån droger, alkohol, pengar och sex, för att kunna hantera sina 

minnen. Resultatet överensstämmer med Senn och Careys (2010) studie som anser att 

sexuellt riskbeteende i vuxenlivet är associerat med en historia av sexuellt våld i barndom. 

Det framträder vidare att individer som har varit utsatta för sexuellt våld i barndomen 

använder sig av sex för att tillgodose sina behov, som gör att dessa individer är mer 

benägna till att ha fler partner samt ha oskyddat sex (ibid.). Även upplevelser av skam 

och självanklagelse kan resultera i sexuellt riskbeteende med användning av droger och 

oskyddade sexuella relationer (Feiring, Simon & Cleland, 2009).  

 

Resultatet visar att de vuxna individerna blev påverkade av händelserna i barndomen på 

olika sätt. Depression och ångest framstår som allvarliga konsekvenser för vuxnas hälsa 

och välbefinnande. Samtliga individer upplevde i tysthet känslor av värdelöshet och 

övervägde att ta sitt eget liv. Cukor och McGinn (2006) belyser att kvinnliga individer 

som utsatts för sexuellt våld i barndomen är betydligt mer deprimerade än dem som inte 

har en sådan historia. Självbilden påverkas vilket gör att de har svårt att lita på andra 

människor. Individerna upplever skuldkänslor och skam samt känner sig isolerade och 

övergivna, vilket i sin tur leder till depression. Att det sexuella våldet i barndomen kan 

väcka känslor av värdelöshet, skam, låg självkänsla, ilska men också symtom av 

depression och ångest bland vuxna kvinnor fastställer även Cavanaugh et al. (2015).  

 

Studiens resultat belyser även att vuxna individer som utsatts för sexuellt våld i 

barndomen upplevde olika former av ångest. Fyndet kan sammanfogas med Renner, 
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Coohey, Ruch och O’Learys (2013) undersökning som uppmärksammar ett förhållande 

mellan incest i barndomen och panikattacker i vuxenlivet. Vidare anses att om barnet blir 

skadat under det sexuella våldet ökar risken för annan psykisk ohälsa bland överlevarna. 

Att berätta om det sexuella våldet för någon i familjen kan resultera i att barnet inte blir 

trodd, vilket i sin tur leder till utvecklingen av ångestsyndrom, inklusive panikattacker i 

vuxenlivet (ibid.). 

 

Det sexuella våldet påverkade de vuxnas självbild och visades bland annat genom ett 

självdestruktivt beteende. Vissa av kvinnorna utvecklade någon form av ätstörning. Detta 

stämmer överens med Pettersens (2013) studie, där deltagarna drabbades av en ätstörning 

på grund av en dålig självbild som var orsakad av sexuellt våld i barndomen. De vuxna 

individerna anser ätstörningen som en form av kontrollmekanism över sin egen kropp 

(ibid.). 

 

Ett framträdande fynd i resultatet var att individer som har varit utsatta för sexuellt våld 

väntar med att söka hjälp tills att de inte längre kan hantera situationen. Detta ligger i 

linje med Phanichart och Townshends (2010) studie som beskriver att rädsla för sociala 

konsekvenser, avvisande samt negativ självbild och självkänsla gör att dessa individer 

väljer att lida i tysthet i stället för att söka efter hjälp. Som vuxna tvekade individerna i 

denna studie att berätta för allmänheten om sina historier på grund av rädsla för 

samhällets reaktion. Dock visade det sig att individerna mådde bättre om de avslöjade 

sina hemligheter. Fyndet bekräftas även i McClain och Amars (2013) studie där 

deltagarna upplever att berättandet om det sexuella våldet är ett viktigt steg i 

återhämtningsprocessen då det gör situationen lättare att hantera samtidigt som de stärks 

och kan gå vidare. Detta har betydelse för sjuksköterskan som kommer att träffa individer 

med psykisk ohälsa då vårdandets mål är att främja hälsa och välbefinnande. För att 

kunna göra det så måste sjuksköterskan få tillgång till deras livsvärld (Dahlberg & 

Segesten). Det krävs lyhördhet, mod och kunskap att våga ställa frågan om bakgrunden 

till deras problem.  

 

Resultatet visar att relationerna till föräldrarna, släkten, vänner och partnern förändrades. 

Relationerna till partnern ändrades oftast inte direkt kopplat till det sexuella våldet utan 

berodde på hur de drabbade hanterade sina minnen och andra konsekvenser av våldet. 

Relationerna påverkades både positivt och negativt men i hög utsträckning var deras 

partner och barn en viktig del i de utsattas liv och bidrog med stöd för deras 

välbefinnande samt hjälpte till med att bearbeta det förflutna. Detta bekräftas även i 

Eastone, Leone- Sheehan, Sophis och Willis (2015) som beskriver relationen med deras 

partner som en omvälvande, läkande och upplyftande samtidigt som deras barn 

representerar en stark drivkraft som ger dem motivation.  

 

En del av individerna hade fortfarande dubbla känslor när det gällde relationen till 

förövarna. Även i vuxenlivet kunde de fortfarande känna sig rädda för sina förövare. 

Emellertid ville alla få rättvisa och bestraffa förövarna. Eastone et al. (2015) menar att 

anmälning och konfrontering av sin förövare har stor betydelse för läkningsprocessen och 

kan underlätta återhämtningen från traumat. Andersson och Hiersteiner (2008) visar dock 

att det är omöjligt att läka från en sådan bakgrund eftersom dessa erfarenheter kommer 
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alltid att finnas med, integrerade i ens identitet. Dessa erfarenheter kommer fortfarande 

att sätta sin stämpel i deras liv men de utsatta kan ändå lära sig att leva med det (ibid.). 

Känslan av välbefinnande är associerad med upplevelsen av livsmod och livskraft. Vad 

som ger välbefinnande trots en traumatisk bakgrund är individuellt och omöjligt att förstå 

utan tillgång till individens livsvärld. Därför behöver sjuksköterskan uppmärksamma 

varje aspekt som inger känsla av välbefinnande för att kunna lindra lidande och främja 

hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Det sexuella våldet hade en stark inverkan på individernas sexualitet och sexuella 

njutning, vilket påverkade relationen med deras partner. Individerna kunde inte förena 

sex med kärlek, vilket gjorde det svårt att behålla ett fast förhållande. Detta poängteras 

även i Deering och Mellor (2011) då individer som har varit utsatta för sexuellt våld 

upplever det omöjligt att ha en god sexuell hälsa. Dessa individer har ingen sexuell lust 

och kan inte njuta av sexuella relationer med deras partner och föredrar att förbli 

ensamma (ibid.) Detta motsäger studiens resultat där de flesta av individer kunde hitta 

kärlek och leva ett värdefullt liv. 

 

Att bli utsatt för sexuellt våld påverkade individernas trygghet och medförde att de inte 

hade något förtroende för främmande människor. Deltagarna i Sigurdardottir och 

Halldorsdottirs (2013) studie upplever också svårigheter i att lita på andra människor 

eftersom deras grundläggande trygghet försvann i barndomen då de hade haft förtroende 

för någon som svek dem. Saknaden av en grundläggande trygghet kan påverka 

etableringen av en förtroendefull relation som sjuksköterskan strävar efter för att kunna 

tillgodose individernas individuella behov (Dahlberg & Segesten, 2010, 84-88). För att 

etablera en trygg relation med dessa individer krävs det att sjuksköterskan visar sig 

tillgänglig, empatisk och villig för att hjälpa dem att hantera deras problem. Behovet av 

information när det gäller vilka undersökningar som ska utföras för att ångesten ska 

minska uppmärksammas av McGregor, Glover, Gautam och Julich (2010). Vilket kön 

sjuksköterskan har är också en viktig aspekt som kan orsaka ångest och vilket bör 

uppmärksammas (ibid.). Resultatet visar att individer kan tycka att endast små 

undersökningar kan vara väldigt psykiskt påfrestande. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan informerar om undersökningarna som ska genomföras till sina patienter då 

sjuksköterskan inte alltid vet vad patienten har varit med om tidigare i livet. 

 

Kunskap för att veta hur individer som utsatts för sexuellt våld ska hanteras behövs, men 

också om vilka fysiska, psykiska och sociala konsekvenser dessa individer kan få. Detta 

för att de utsatta individerna kan söka vård för en sak som kan vara kopplat till det 

sexuella våldet i barndomen eller en konsekvens av det.  

 

 

FORTSATT FORSKNING 
 

Sexuellt våld är fortfarande ett relativt okänt forskningsområde. Det finns få studier 

gjorda på hur sexuellt våld påverkar individerna i vuxenlivet, samt vilka konsekvenser det 

kan leda till. Skillnader och likheter mellan de olika könen är ett område som inte är 

tillräckligt utforskat. Ett annat förslag på vidare forskning är hur de utsatta individerna 
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har överlevt och kunnat gå vidare. Fortsatt forskning krävs även när det gäller vad dessa 

individer upplever som hjälpsamt för att kunna bearbeta barndomen, men även vilka 

förväntningar de har på hälso- och sjukvården. För att kunna bygga en vårdande relation 

med individer vars trygghetskänsla och självbild är påverkade är ytterligare ett fortsatt 

forskningsförslag då detta är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om.  

 

 

SLUTSATS 
 

Resultatet visar att sexuellt våld i barndomen medför konsekvenser i vuxenlivet, samt att 

alla utsattes för olika våldsformer och inte bara sexuellt. Konsekvenserna kunde vara 

både fysiska, psykiska och sociala. Det fanns skillnader och likheter mellan de olika 

könen men även mellan de olika individerna. Gemensamma drag var psykisk ohälsa, 

missbruk, fysiska men och relationsproblematik. Det sexuella våldet påverkade 

individernas vardag även i vuxenlivet, dock så lyckades dessa individer att överleva och 

berätta om sin barndom för allmänheten. Studien belyser vikten av att sjuksköterskan 

behöver ha kunskap om vad sexuellt våld i barndomen kan leda till i vuxenlivet. Detta är 

relevant för att de utsatta individerna ska kunna få den hjälp och stöd de behöver i god tid 

för att kunna förhindra ytterligare konsekvenser. 

 

Studien kan vara till hjälp i hälso- och sjukvården då den belyser ett annat perspektiv när 

det gäller vuxna individers fysiska, psykiska och sociala ohälsa. Detta ger en inblick att 

orsaken bakom deras problem kan innebära något annat vilket kan hjälpa sjuksköterskan 

att identifiera utsatta individer. Identifiering av de utsatta kan då leda till att individerna kan 

få rätt anpassad vård och stöttning för att kunna bearbeta sina trauman. 

 

Det kommer tyvärr alltid att finnas individer som blivit utsatta för sexuellt våld i 

barndomen, vilket ytterligare betonar vikten av att få förståelse och kunskap om detta 

ämne.  
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Databassökning            BILAGA 1 s. 1(1) 

Databas Sökord Träffar Utvalda 

Libris 

2016-03-01 

Sexuella övergrepp mot barn 

+ 

Biografi 

+ 

Avgränsning: 

Linneuniversitet Växjö 

 

721 

 

 

85 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

2 

Howath, S. 

Maguire, T. 

Libris 

2016-03-02 

Barn som far illa 

+ 

Biografi 

    + 

Avgränsning: 

Linneuniversitet Växjö 

774 

 

49 

 

 

11 

 

 

 

 

 

1 

Elliot, J.  

Libris 

2016-03-04 

Sexuella övergrepp 

    + 

Barndom 

2317 

 

18 

 

 

0 

Libris 

2016-03-07 

Sexuella övergrepp mot barn 

    + 

Konsekvenser 

721 

 

2 

 

 

0 

Adlibris 

2016-03-07 

Kategori: 

Sexuella övergrepp & 

trakasserier 

    + 

Avgränsningar: 

Språk: Svenska 

 

522 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

0 

Adlibris 

2016-03-07 

Kategori: 

Övergrepp mot barn 

    + 

Avgränsningar: 

Språk: Svenska 

 

1605 

 

 

61 

 

 

 

 

2 

Fowley, D 

Keenan, S 

Google 

2016-03-08 

Tips 

    + 

Hemska självbiografier 

    + 

Sex 

26 400 

Första länken till ett 

diskussionsforum 

 

Se hemsidan: 

http://www.familjeliv.se/forum/thr

ead/62858698-tips-pa-bra-hemska

-sjalvbiografier/1 

1 (s. 23) 

Yolanda & Snoijink, B. 

 

1 (s. 18) 

Fairhurst, D 

 

1 (s. 5) 

Lytsy, A & Olson, U 

 



 

 

 

Sammanfattning av de utvalda biografierna    BILAGA 2 s. 1(2) 
 

Den tusende gången: en berättelse om sexuellt utnyttjande  

Lytsy, A. & Olson, U. 2003 

Underlaget för biografin utgörs av intervjuer och samtal med Ulrika Olson. Ulrika 

utsattes för sexuellt våld av sin egen far. Hon besökte barnläkaren för underlivsbesvär när 

hon var bara fyra år. Av det hon kan minnas började våldet när hon var yngre än sju år. 

Ulrikas väg efter våldet präglas av olika typer av missbruk. Hon omvandlades från ett 

offer till en förövare som använde sig av män för att dämpa suget. Ulrika ville berätta sin 

historia för att dela med sig till andra av sina erfarenheter, kunna försonas med sig själv 

och gå vidare.  

 

Min egen berättelse: [ångest, smärta och förnedring under tjugo år] 

Yolanda & Snoijink, B. 2005 

Denna livsberättelse leder läsaren till en värld som är svår att uppfatta som sann. Yolanda 

var åtta år när sexlekarna började. Hon blev utsatt för sexuellt våld av sin bror, fadern och 

modern som med tiden använde henne som en inkomstkälla och tvingade henne att ha 

samlag med olika personer i utbyte mot pengar. Yolanda blev under tjugo år en 

prostituerad, en maskin, den viktigaste delen i en sadistisk lek, utsatt för fysiskt, psykiskt 

och sexuellt våld. Hon tvingades att äta avföring och delar av sitt eget barn. Sex av sina 

barn blir mördade samt hon genomgår sexton aborter förorsakade av bland annat hennes 

föräldrar. Yolanda skriver följande i sin biografi: “Jag var tvungen att berätta min 

historia. I allra första hand för mina olyckskamrater, de som jag känner och de jag inte 

känner, och för dem som inte vågar göra anmälan av rädsla för att inte bli trodda” 

(Yolanda & Snoijink, 2005, s. 19). 

 

Vår lilla hemlighet: en sann berättelse om det yttersta sveket. 

Maguire, T. 2007 

Toni var sex år när hon först utsattes för sexuellt våld av sin far som försökte övertala 

henne att inte berätta för någon annan eftersom det var deras lilla hemlighet. Toni ansåg 

att hennes mor kunde skydda henne och bestämde sig därför att berätta om våldet. I stället 

för att stödja henne förbjöd hennes mamma att aldrig någonsin berätta mer om detta till 

någon annan. Vid fjorton årsålder blir Toni gravid med pappan. Hennes mor tvingar 

henne att göra abort och hon är nära att dö. Som konsekvens av detta kommer Toni att 

aldrig kunna behålla en graviditet. Efter hennes far dömdes till fängelse blev Toni 

skuldbelagd och hennes släktingar tog avstånd från henne.  

 

Trasig 

Keenan, S. 2010 

Av det hon kan minnas började det sexuella våldet när Shy vara bara tre eller fyra år. Hon 

blev våldtagen av sin styvfar och några av hans kompisar samtidigt som hennes mor 

misshandlade henne så hon fick nedsatt syn och hörsel. Shy försökte berätta för samhället 

det hemska som hon upplevde men det var ingen som trodde på henne. Hon fick istället 

problemstämpeln och blev straffad för det. Shy upplevde att hon måste hjälpa barn som 

också har fallit i hennes styvfars händer och bestämde sig för att göra en dokumentär.  

Efteråt tog hon initiativet och engagerade sig i att hjälpa även andra personer som blev  



 

 

 

BILAGA 2 s. 2(2) 

utsatta för sexuellt våld i barndom. Vissa författare till de utvalda biografierna tackar Shy 

för det stödet de fick utav henne.  

 

Den lilla fången  

Elliott, J. 2006 

Janey blev utsatt för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld av sin styvfar sedan hon var fyra. 

Hon levde sjutton år under tortyr och rädsla. Hennes styvfar var en väldigt impulsiv man 

som bråkade med alla utan att bry sig om någonting. Janey och hennes bröder 

uppfostrades till att vara aggressiva och beredda för att slåss tillbaka och på så sätt skydda 

familjen. Det sexuella våldet pågick även i vuxenålder och under den perioden hon var 

gravid med hennes före detta man. Janey blev ständigt hotad att inte berätta hemligheten 

hon utsattes för eftersom hennes styvfar skulle döda henne och hennes mamma.  

 

Hur kunde hon 

Fowley, D. 2010 

Dana blev sexuellt utsatt framförallt av hennes styvfar, morfar och hennes mamma men 

hon blev även utnyttjad sexuellt av andra med hennes styvfars och mammas tillåtelse. Det 

började när hon var fem år gammal och höll på till 16 års ålder. Tills hon träffade hennes 

själsfrände. Biografin skrevs då Dana ville kunna hjälpa andra som blir eller har blivit 

utsatta för sexuellt våld och att de kanske ska kunna hitta modet för att kunna sätta dit 

deras förövare.  

 

När ingen annan ser  

Fairhurst, D. 2007 

Duncan var 4 år gammal när hans pappa utnyttjade honom sexuellt första gången. Han 

blev sen utsatt under de nästkommande 8 åren. Biografin beskriver Duncans barndom och 

hur han som drogmissbrukare, langare, småtjuv tog sig vidare i livet och lyckades få 

utbildning och framtidsplaner. Som vuxen insåg Duncan också att han behövde få hans  

pappa bakom galler efter att han insåg att hans pappa fortfarande sexuellt utnyttjade andra 

barn. Han ville hjälpa andra och få alla andra att inse att dem inte är ensamma och att det 

finns hjälp att få därav så skrev han denna biografi.  

 

Snälla pappa, nej  

Howarth, S. och Crofts, A. 2007 

Biografin presenterar en historia om en liten pojke som blir misshandlad både fysiskt, 

psykiskt och sexuellt av sin styvfar. Det sexuella våldet började när Stuart var bara fyra år 

och fortsatte under sju år. Det enda som Stuart ville var att bli älskad av sin styvfar och 

ansåg att han förtjänade våldet eftersom han var för stygg. Biografin följer Stuart på sin 

väg till överlevande fullt av missbruk, förvirring, rädsla och ångest som slutar till det 

oundvikliga- mordet av sin styvar. Stuart blev dömd till fängelse i två år där han blev 

utsatt för kränkningar av fängelsevakterna. "Writing the book was a terrifying experience, 

but I didn't do it for myself, but for other victims” (Manchester Evening News, 2013). 

 

 



 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subtema Tema 

”Jag kämpade 

för att få 

kontroll både 

över rädslan 

och min 

barndoms hat 

och tvingade 

tillbaka masken 

till mitt ansikte: 

Toni, den 

framgångsrika 

affärskvinnan” 

(Maguire, 2007, 

s. 195). 

Kämpade för att 

behålla ny 

identitet genom 

att kontrollera 

det förflutna.  

Kämpa för att 

kontrollera 

känslor  

Hantera känslor 

och minnen/det 

förflutna  

 

Kroppsliga 

konsekvenser 

– tankar, 

kropp och själ 

Hon bestämmer 

sig för att skriva 

en bok. Berätta 

sin historia för 

alla som kan ha 

något intresse 

av att höra den. 

Alla som kan ha 

något att hämta. 

Skriva för att 

kunna släppa. 

Äntligen släppa 

och gå vidare. 

(Lytsy & Olson, 

2003, s. 167) 

Skriva en bok 

och berätta sin 

historia för att 

kunna släppa 

och gå vidare. 

Kunna släppa och 

gå vidare 

Att gå vidare i livet Social 

påverkan 

Tankar på att ta 

livet av mig 

återkom med 

jämna 

mellanrum och 

jag skrev ett 

långt brev där 

jag klargjorde 

att om jag dog 

ville jag absolut 

att båda 

flickorna skulle 

bo hos Steve. 

(Elliot, 2006, s. 

210) 

Återkommande 

tankar av att ta 

livet av sig och 

skrivandet av 

ett avskedsbrev. 

Självmordstankar  Självskadebeteende Kroppsliga 

konsekvenser 

– tankar, 

kropp och själ 

Exempel på analys            BILAGA 3 s. 1(1) 



 

 

 

Blankett etisk egengranskning        Bilaga 4 s. 1(2) 
 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, 

om det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av 

regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att 

kryssa när punkten är uppfylld: 

 

 

 

 

 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning  

 

Projekttitel: Sår som inte läker- En litteraturstudie om hur individer som utsatts för sexuellt våld i 

barndomen påverkats i vuxenlivet 

  

 

Projektledare: Amanda Uppenberg och Bianca Mihai 

  

 Handledare: Elin-Sofie Forsgärde  

     Ja Tveksamt Nej  

 

1 Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter 

som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i 

fackförening eller att behandla personuppgifter som rör 

hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

  X 

 

 

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) 

eller som innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 

punkten i Etikprövningslagen 2003:460) 

  X 

 

 
4 Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

  5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i 

uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

 

http://www.epn.se/


 

 

 

 

Bilaga 3 s. 2(2) 

Bilaga 4 s. 2(2) 


