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ABSTRACT 
 
 
The aim of this qualitative study was to examine six individuals' experiences to talk 
about the sexual abuse that occurred in their childhood. We interviewed five women 
and one man, using a phenomenological approach during the work process. The 
theories emerged as we analyzed our results and appeared to be communication, 
cognitive theory, validation, trauma theory and taboo. The results showed that the 
respondents, whom disclosed the abuse as children, were most likely to get a negative 
response from both formal and informal support systems. While as adults they were 
confirmed to a greater extent and therefore achieved a better physical and mental 
wellbeing. Although it may be difficult to listen to the respondents’ experiences of 
sexual abuse, it is of great importance that the social surroundings dare to listen and 
acknowledge their stories. The result also showed the importance of confirmation and 
to be validated as they talked about the abuse. Our findings support earlier research 
stating the importance of validation, and that the reactions from their social 
surroundings, were most important for the outcome of the disclosure.  
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phenomenology. 
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                                                           ”Hela ämnet övergrepp bygger på stor okunskap 
så det gör det svårt när man väl vågar berätta 

sanningen. Jag upplevde att många inte trodde 
på mig för att då borde jag väl minnas övergreppen 
tidigare än vad jag gjorde. (jag började minnas vid 
ca 15/16 års ålder). Sen de som inte tog mitt parti, 

hela min släkt på pappas sida, de sårade mig 
fruktansvärt mycket och det kan göra ont än idag. 

Att de kan tro på ett svin som honom och inte mig, offret”. 
(Respondent 3). 
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1. Introduktion 
1.1 Inledning och problemformulering 
 
I ett skede under vår utbildning fick klassen i uppgift att undersöka samhällsviktiga 
frivilligorganisationer. Vi kom i kontakt med HOPP Stockholm, som är en förening 
mot sexuella övergrepp. Vårt möte hos dem gjorde ett starkt intryck på oss. Vi 
informerades på ett nyanserat och gripande sätt, av bland annat verksamhetsansvariga 
Monica Ahlberg, om hur utbrett sexuella övergrepp är i Sverige. Vi fick också veta 
vilka förödande konsekvenser det kan få för dem som har blivit utsatta, och ännu 
värre för dem som inte får adekvat hjälp. Enligt Tidefors Andersson (2002), finns det 
inte något bevisat samband mellan socioekonomisk bakgrund och sexuella övergrepp. 
Faktum är att gärningsmän ofta finns inom så kallade ”vanliga” familjer (ibid). Vi har 
förstått att detta ämne är något som människor i allmänhet har svårt att tala om och 
det riskerar därmed att bli tabubelagt. 
 
Enligt FN:s konvention om barns rättigheter står det skrivet i artikel 34, att samtliga 
konventionsstater ska skydda och förhindra att barn utsätts för sexuella övergrepp, 
och/ eller sexuellt utnyttjande i någon form (Regeringskansliet, 2006).  Dock visar 
såväl internationella som svenska undersökningar att, av alla flickor under 18 års 
ålder är det 10 % som någon gång har blivit utsatta för sexuella övergrepp av en 
vuxen person, av alla pojkar är det 4 %. Enligt svensk lag räknas alla sexuella 
handlingar mot personer under 15 år, eller i vissa fall 18 år, som sexuella övergrepp 
mot barn (Nationalencyklopedin, 2010). Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) 
statistik har polisanmälningarna gällande sexualbrott ökat. Under de senaste tio åren 
har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och uppgick till 15500 år 2009. Detta 
torde till viss del bero på den nya sexualbrottslagstiftningen vilken innebär att de 
gärningar vilka före år 2005 rubricerats såsom sexuellt utnyttjande, numera klassas 
som våldtäkt.  Ökningen kan vara en kombination av att den faktiska brottsligheten, 
liksom anmälningsbenägenheten har ökat.  Trots detta är det endast cirka 10-20%, 
som anmäler sexualbrott (ibid). I BRÅ:s publikation "Brottsutvecklingen i Sverige 
fram till år 2007" kapitlet sexualbrott, är en aspekt som minskar chansen för att 
sexuella övergrepp mot barn anmäls, att barn i allmänhet inte kan polisanmäla själva. 
Dessutom är brottens mörkertal i hög grad avhängiga barnets förmåga att berätta om 
vad de har utsatts för, i hur hög grad de blir trodda samt huruvida de som tar emot 
berättelsen fattar beslut om att polisanmäla det givna förtroendet (ibid).  
 
Enligt socialtjänsttjänstlagen (SoL) 2 kap. 2 § har socialtjänsten ytterst ansvarar för att 
dess kommuninvånare får det stöd och den hjälp de behöver. Den som får kännedom 
om att sexuella övergrepp i någon form begås mot barn, bör enligt socialtjänstlagen 
(SoL) 14 kap. 1 § göra en anmälan till socialnämnden, som i sin tur beslutar ifall en 
polisanmälan skall göras. Personer som professionellt inom sitt yrke kommer i 
kontakt med barn och ungdomar och därigenom får vetskap om att övergrepp begåtts 
mot ett barn, har skyldighet att omedelbart anmäla ett sådant brott till socialnämnden 
(Socialtjänstlag 2001:453).  
 
Hedlund (1991) skriver att en person som exempelvis har blivit utsatt för sexuella 
övergrepp eller förlorat en nära anhörig oundvikligen hamnar i en känslomässig kris. 
Känslan av förvirring och kaos gör att en individ helt kan tappa fotfästet i sin tillvaro. 
Detta kan yttra sig i ett självbestraffande beteende och åsamka skuldkänslor. 



 8 

Självförtroendet sjunker varmed individens känslor av värdelöshet och 
självförkastelse ökar. En individ behöver få hjälp att dela sina krisupplevelser och då 
är det av stor vikt att kunna ta emot och lyssna. Förutsättningen för att individen ska 
kunna återfå balans i livet är att ha någon som verkligen lyssnar och inte enbart tröstar 
(ibid). Att inte uttrycka hur man känner och tänker efter att ha upplevt något 
traumatiskt kan enligt Christianson (1994), innebära uppenbara fysiska och psykiska 
hälsorisker. Den uteblivna bearbetningen av de upplevda minnena efter traumat utgör 
då en samlad biologisk stressfaktor som på längre sikt kan visa sig påverka hälsan 
genom ökad mottaglighet för fysiska sjukdomar såsom exempelvis förkylning eller 
hjärt- och kärlsjukdomar.  Den fysiologiska belastningen minskar ifall individen 
aktivt konfronteras med minnen av sina traumatiska upplevelser.  Dessutom hjälper 
det individen att förlika sig med och förstå det upplevda (ibid).  
 
Yngre barn kan låta övergrepp fortgå, då de i många fall kan sakna insikt i att de 
utsätts för ett brottsligt beteende. Hos barn som är äldre kan skuldkänslor göra att de 
väljer att avstå från att berätta, även om dessa känslor är irrationella 
(Nationalencyklopedin, 2010). Även då barnet bestämt sig för att berätta om 
övergreppen, behöver de något som triggar dem att avslöja. Detta kan till exempel 
vara att förövaren arresteras eller det faktum att någon helt enkelt intresserar sig för 
dem, och frågade hur de mår, eller varför de agerat som de gjort den senaste tiden 
(Sas, & Cunningham, 1995). Vår undersökning handlar om hur några vuxna personer 
som varit utsatta för övergrepp som barn, upplevde hur det var att berätta om detta. 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att belysa, undersöka och analysera vuxna individer som i sin 
barndom har varit utsatta för sexuella övergrepp, med fokus på individernas 
upplevelser av att berätta om övergreppen. 
 

1.3 Frågeställningar 
 

• Vad var det som fick respondenterna att berätta om de sexuella övergrepp de 
hade blivit utsatta för?  

• Hur var respondenternas upplevelser av att berätta om de sexuella 
övergreppen?  

• Hur bör man enligt våra respondenters uppfattning, som lyssnare förhålla sig 
till den som berättar om sexuella övergrepp?  

 

1.4 Disposition 
 
Kapitel ett inleder vi med problemformulering, syfte och frågeställningar. Detta för att 
sedan i kapitel två beröra ämnet sexuella övergrepp ur ett historiskt perspektiv, 
angående rättsväsendets och vetenskapens attityder och synsätt från 1400-2000-talet. 
Därefter har vi i kapitel tre sammanställt den tidigare forskning vi funnit relevant för 
detta område. Vi har i huvudsak använt oss av avhandlingar och vetenskapliga 
artiklar, som indelats i olika underrubriker. Våra teoretiska utgångspunkter behandlas 
i kapitel fyra, vilka är kommunikation, kognitiv teori, validering samt traumateori och 
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tabu. I kapitel fem beskriver vi metod och material, där vi går igenom hur processen 
gått till väga samt de etiska övervägandena. Vi presenterar resultatet och vår analys i 
kapitel sex, för att sedan avsluta rapporten med en diskussion, slutsats och förslag på 
vidare forskning i kapitel sju. 
 

1.5 Vad är ett sexuellt övergrepp 
 
Vi har valt att definiera sexuella övergrepp såsom Svedin (1991), i Socialstyrelsens 
allmänna råd, det vill säga; sexuella handlingar i alla former som en vuxen tvingar ett 
barn att medverka i. Såsom barn räknas personer under 18år. Dessa övergrepp kan 
vara allt från att vara tvungen att se på pornografi i sällskap med den vuxne, till att 
tvingas till vaginala, orala eller anala samlag. Även smekningar, blottning, att 
masturbera, samt kyssar är exempel på vad som räknas till sexuella övergrepp, oavsett 
antal gånger. Incest definieras som sexuellt umgänge med personer som ett barn kan 
stå i beroendeställning till. Exempelvis biologiska, styv-, adoptivföräldrar eller annan 
vuxen, under vars försorg barnet befinner sig. I brottsbalken är incestbegreppet 
numera borttaget och ingår i sexuella övergrepp mot barn (ibid).   
 

1.6 Avgränsningar 
 
Ämnet sexuella övergrepp är stort. Vi valde att avgränsa oss till att intervjua fem 
kvinnor och en man. Dessa skiljer sig, förutom att de är olika individer med olika liv, 
åt genom kön, födelseland, ålder, socioekonomisk bakgrund och att en har blivit utsatt 
för övergrepp av en kvinnlig förövare. De sexuella övergreppen har varit av 
varierande art såsom, incest, våldtäkt och/eller andra övergrepp vilket även innefattar 
psykisk och fysisk misshandel. Dessa olikheter anser vi tillför undersökningen en mer 
nyanserad och bredare insikt av vårt undersökta fenomen. Dock har vi valt bort att 
studera dessa olika perspektiv. Avgränsningarna är inte gjorda av ointresse för de 
utelämnade aspekterna som skulle ha kunnat studeras, utan beror på att vi beslutat 
hålla oss inom ramen av vårt forskningssyfte.   
 

2. Bakgrund 
2.1 Historiskt perspektiv  
 
Vi inleder det historiska perspektivet med ett kort stycke från Rathsmans (2000) 
avhandling om incest. Därefter har vi valt att utgå från Bergenheims (2005), bok 
”Brottet, offret och förövaren. Vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på 
sexuella övergrepp mot kvinnor och barn 1850-2000”. Detta för att vi anser att boken 
på ett utförligt sätt skildrar rättsväsendets och vetenskapens attityd, till hur sexuella 
övergrepp mot barn förändrats under historien. Vi har valt ut de händelser vilka vi 
anser vara av betydelse, samt visar på en förändring. 
 
Under åren 1500 – 1864 såg man så allvarligt på incest att det bestraffades med 
döden. Den äldsta förklaringen till detta, som inte är religiös, var rädsla för 
konsekvenser av inavel. Förutom att bli utsatta för ett mycket allvarligt brott, blir barn 
som utsätts för incest även utsatta för den rådande sociala norm av tabun, som är 
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strakt förknippad med detta. Detta starka tabu gör det även förbjudet att tala om 
ämnet. Incesttabut gör att konsekvenserna antingen blir att förövare avstår från att 
begå detta brott, alternativt att brottet ändå begås men istället mörkläggs (Rathsman, 
2000).  
 
Bergenheim (2005) skriver att från 1475-1620 talet fanns det i Stockholms 
domböcker, rubriceringar som ”kränkning av oskuld”, ”könsumgänge med piga” och 
”göra piga gravid”. Dessa rubriceringar kan tolkas som att det gällde ett minderårigt 
offer. Oftast anmäldes inte övergrepp mot barn utan skedde i det fördolda, alltså var 
mörkertalet stort. Under mitten av1600-talet var sexualbrott det brott som oftast togs 
upp i hovrätten i Sverige. Det vanligaste brottet var ”hor”, vilket betyder 
könsumgänge mellan en gift och en ogift person. Därefter kom blodskam, vilket 
betyder en förbjuden förbindelse mellan släktingar. Vid könsumgänge mellan döttrar 
och fäder eller mellan syskon, dömdes bägge till döden då detta ansågs som grov 
blodskam. 1696 års lagförslag löd enligt Svea hovrätt ”fremier sin onda willia med en 
möö, som eij till mogen ålder kommen är” och utgick då från att det enbart rörde 
kvinnliga offer. Den nya strafflagen antogs 1734, där blodskam sågs särskilt 
allvarligt. Vid ett nära släktskap avrättades bägge parter och fick inte ens begravas på 
en kyrkogård. Pojkar nämns inte i lagen och verkade därmed inte kunna ses som 
presumtiva offer för övergrepp. De stränga straffen av sexualbrott kritiserades under 
1700-talet, och 1779 upphävdes dödsstraffet för de flesta av dessa brott. För grövre 
incestbrott gällde dock dödsstraffet ända fram till 1864. Synen på barnet var under 
1800-talet motsägelsefull. Barnen ansågs behöva kontrolleras, skyddas och få en 
sträng uppfostran, då det sågs som såväl oskyldiga som lastbara. I mitten av 1800-
talet antogs en del lagändringar för att villkoren för barn skulle förbättras. Sexuella 
övergrepp mot barn synliggjordes i strafflagen först år 1864 (2005:27, 33,35f). 
 
I början av 1900-talet försvaras de män som förgriper sig på barn, med att det nu råder 
en ökad arbetslöshet. Männen tvingas gå sysslolösa, utan inkomst och har inte råd att 
uppsöka prostituerade. Detta ses som en förklaring till varför männen helt enkelt var 
”tvungna” att förgripa sig på barn för att få utlopp för sina sexuella lustar. I maj 1937 
trädde en ny lag i kraft, där fastslogs att offret frias helt från skuld. Incest bestraffades 
med straffarbete i mellan fyra-tio år och gällde även ifall pojkar hade blivit utsatta. 
För övergrepp mot barn under 12 år var straffen fortfarande relativt låga i den nya 
lagen. De sakkunniga i lagberedningen ansåg att flickor under 12 år inte tog lika stor 
skada av övergreppen som äldre flickor. De trodde inte att en flicka under 12 år kunde 
få några psykiska problem, i alla fall inte på längre sikt, då hon inte var kapabel att 
tolka övergreppen. 1942 publicerades en tidsskrift ”Incestproblemet i Sverige”, där 
författarna hävdade flera olika faktorer som hade betydelse för att brottet skulle kunna 
ske. Dessa var bland annat alkoholmissbruk, trångboddhet samt att förövarna tillhörde 
de lägre samhällsklasserna. Dessutom kunde hustruns sexuella avvisande mot maken, 
vara en del i att han utförde dessa brott mot barn. Slutsatsen drogs att förövaren inte 
kunde skuldbeläggas utan vidare, då han inte själv hade valt de utlösande faktorerna 
(2005:163, 166ff). 
 
Under tidigt 60-tal påstod den sexliberale läkaren Lars Ullerstam, att sexuella 
perversiteter skulle tolereras och uppmuntras, då han ansåg dem vara helt normala. 
Pedofili ansågs tillhöra det normala och visade bara på kärlek och ömhet till barn. 
Ullerstam såg pedofilin som positiv och menade att det var mer skadligt för barnen 
ifall vuxna istället visade en skräck för det sexuella. 1965 trädde dock återigen en ny 
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lag i kraft, där bland annat paragrafen ”otukt med barn under 12 år” togs bort, vilket 
betydde att sexuella övergrepp på barn var lika illa oavsett barnets ålder. Brottet 
delades även in i två kategorier, ”otukt mot minderårig” vilket betydde att ett könsligt 
umgänge hade skett, det vill säga samlag. Eller ”otuktigt beteende” alternativt 
”sedlighetssårande handling”, där andra brott av icke penetrerande art delas in under. 
Ytterligare en ny lag träder i kraft 1984 där brottet nu delas in i fyra kategorier, ”grovt 
sexuellt utnyttjande av underårig”, ”sexuellt utnyttjande av underårig”, ”sexuellt 
umgänge med barn” och ”sexuellt ofredande”. I de fall där brottet ansågs vara grovt 
blev straffsatsen strängare, I de övriga kategorierna ändades inte straffsatsen (2005: 
253f, 279, 281, 322, 351). 
 
 
Det beslutades om lagändringar år 1992. Dessa var bland annat att barnets låga ålder 
skulle ses som grovt, dock var inte denna formulering något som domstolarna var 
tvungen att följa. Maxstraffet för grova brott var fyra års fängelse men höjdes tre år 
senare till sex år. Det tidigare ettåriga straffet för sexuellt ofredande, höjdes 1993 till 
två års fängelse. 1995 ändrades rubriceringen ”sexuellt umgänge” till ”sexuellt 
utnyttjande” av underårig. Detta då lagstiftningen ville framhäva att en sexuell 
handling mot barn alltid skulle ses som ett utnyttjande. Oavsett ifall barnet deltagit av 
fri vilja. En livlig debatt uppstod då de första larmrapporterna om sexuella övergrepp 
mot barn och incest publicerades 1981. Massmedias intresse väcktes nu mot dessa 
brott och de publicerade uppgifter från en amerikansk studie som visade att ”10-25%” 
av alla vuxna kvinnor hade blivit sexuellt utnyttjade som barn. Roland Summit, en 
amerikansk psykiatriker beskrev vid samma tidpunkt sin teori om att det fanns 
symtom och tecken, att använda sig av för att diagnostisera och upptäcka sexuella 
övergrepp. Summits fick kritik för dessa teorier av andra psykiatriker. Dock började 
dessa användas som en bas för information och utbildning av de som i sin profession, 
kom i kontakt med de utsatta barnen (2005: 352, 360f). 
 
År 1998 bildades HOPP, riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Deras syfte var 
att bland annat sprida kunskap, förebygga och behandla skadeverkningarna av 
sexuella övergrepp. Några år tidigare hade även Rcsi, riksorganisationen stödcentrum 
mot incest bildats (ibid 2005: 362f). Den nya sexualbrottslagen trädde i kraft år 2005, 
och finns i sin helhet i Brottsbalken (1962:700) kapitel 6. Som grund för denna lag 
ligger nedanstående regeringsproposition.  
 
”Det är en grundläggande uppgift för samhället att skydda barn och vuxna mot alla 
former av sexuella kränkningar. Ett sexuellt övergrepp är ett extremt uttryck för 
bristande respekt för en annan människas självklara rätt till personlig och sexuell 
integritet och sexuellt självbestämmande” (Prop. 2004/05:45,19). 
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3. Tidigare forskning 
3.1 Litteraturöversikt 
 
Syftet med denna litteraturöversikt är att få en uppfattning över av vad tidigare 
forskare kommit fram till, gällande de områden som berör sexuella övergrepp i 
barndomen. Avsikten har även varit att sätta vår egen studie i perspektiv till denna 
forskning. Efter att ha samlat in och sammanställt materialet framträdde ett antal 
gemensamma nämnare; sexualitet och barns behov av närhet, tiden av tystnad, 
faktorer som bidrar till att inte berätta, förväntade/ upplevda reaktioner från 
omgivningen, psykisk och fysisk ohälsa, kroppsuppfattning och slutligen, att berätta. 
Vi valde att använda dessa som rubriker, för att få en mer strukturerad och 
överskådlig översikt. 
 

3.2 Sexualitet och barns behov av närhet 
 
På uppdrag av socialstyrelsen har Larsson (2000), sammanställt resultat av 
västerländsk empirisk forskning kring barns sexuella beteende. Det är inte sällan som 
vuxenvärlden förnekar förekomsten av sexuella upplevelser hos barn. Med barnets 
stigande ålder sjunker dessutom acceptansen än mer. Att individer som professionellt 
möter barn har kunskaper om hur barnens sexuella beteende kan uttryckas, är 
avgörande för att kunna bedöma ifall dessa beteenden avviker från normen, och i så 
fall varför. Barn med tydligt och återkommande sexuella inslag i sitt beteende, kan ha 
blivit utsatta för sexuella övergrepp. Då beteendet även kan bero på andra orsaker 
krävs kunskap och insikt. För att uppnå denna kunskap, behövs det bredare och fler 
möten mellan olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn. Dessutom behövs 
det mer forskning(ibid). I en svensk avhandling står att barn har behov av beröring, 
skydd och värme (Rathsman, 2000).  Hur och var på kroppen denna beröring är 
tillåten, är något som vuxna och då främst föräldrar visar barnen. Barnets berörings 
och närhetsbehov sexualiseras i en situation då de utsätts för övergrepp (ibid). 
 

3.3 Tiden av tystnad 
 
Ninni Carlsson (2009), har skrivit en doktorsavhandling med fokus på svenska 
kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp. Resultatet visar på förändringar i den 
offentliga debatten gällande sexuellt våld. Den sociala kontexten gör detta förbjudet 
och därmed är det omöjligt att avslöja sexuella övergrepp. Resultatet visar även att 
under denna tystnadens tid, som sträcker sig från 1930-talet, är det bokstavligt talat 
omöjligt att avslöja, diskutera eller ens tänka på sexuella övergrepp, åtminstone för 
dem som varit utsatta av sin far. 1980-talet inleds med offentliga debatter om incest 
och sexuella övergrepp mot barn, vilket leder till avslöjandenas tid. Denna tid följs av 
en svagare social kontroll, varmed det blir mer legitimt att tala om sexuella övergrepp 
(ibid).  
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3.4 Faktorer som bidrar till att inte berätta 
 
Carlssons (2009) avhandling visade att kvinnor som varit utsatta för incest av sin far 
sade att de saknade insikt om detta, eller möjlighet att tala om det. Denna brist på 
medvetenhet förknippas med social kontroll. Den som hade mest inflytande över 
flickornas tystnad gällande övergreppen, var förövaren, det vill säga fadern själv. 
Detta genom att han med sitt upprepade våld som riktades mot modern, hela familjen 
eller flickan själv, skapade rädsla. Carlsson, tolkade detta som att det inte var 
nödvändigt för fadern att säga till sin dotter att hon inte skulle berätta om övergreppen 
(ibid). 
 
Verkligheten förmedlas inte till den utsatta genom det vokala, utan via gester som är 
fysiska. De utsattas minnesbild är att inga verbala samtal har ägt rum under 
övergreppen. Oavsett vad medvetandet sedan säger finns de fysiska gesterna därefter 
förvarade i de utsattas kropp. Ifall de sedan utsätts för liknande beröring av andra, är 
detta förknippat med förnimmelser av förnedring och obehag. Det är genom vårt 
språk som vi definierar, tolkar och ser verkligheten. Därav kan det förekomma att vi 
inte sätter ord på sådant vi inte önskar se. Att tala om incest tycks vara ett större tabu i 
de utsattas familjer (Rathsman, 2000).  
 
Priebe (2009), har i sin svenska avhandling haft som mål att se på berättandet av 
övergreppen; varför de gör valet att inte berätta, om det finns ett mönster i samband 
med berättandet samt till vilka de berättar för om övergreppen. De ungdomar som 
varit utsatta för de allvarligaste övergreppen, det vill säga penetrering, var de som i 
minst grad berättade om dessa för andra. Vid en jämförelse mellan dem och de som 
varit med om mindre allvarliga övergrepp, uppvisade de allvarligaste fallen en högre 
grad av beteenderelaterade och emotionella symtom, en högre negativ självvärdering 
samt svagare KASAM (känsla av sammanhang). Studien visade även att ungdomarna 
sällan berättade om övergreppen för en professionell vuxen, att det till stor del är dolt 
för det vuxna samhället. Det är en komplex process att berätta och studien visar att det 
oftast var jämnåriga vänner som fick ta emot förtroendet att höra berättelsen om 
övergreppen (ibid). 
 
Carlssons (2009), studie visar att oron för, och solidaritet med mamma och syskon gör 
att flickorna vill skydda dem mot olika sociala risker, genom att hålla tyst. När flickor 
och kvinnor avslöjat att de utsatts för sexuella övergrepp har de riskerat att bli sedda 
som ljugande, att vara förföriska eller ansvariga (ibid). En kanadensisk studie visar att 
det finns många starka faktorer som bidrar till att avslöjandet fördröjs. Dessa är 
maktobalansen mellan den vuxne och barnet, barnets inlärda beteende att böja sig för 
den vuxne, ett förtroende och/eller beroendeförhållande, uppmaningar att hålla 
övergreppen hemliga, inbillade eller underförstådda negativa konsekvenser till följd 
av att berätta samt skuldkänslor, egen skuld, stigmatisering och isolering (Sas & 
Cunningham, 1995). 
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3.5 Förväntade/upplevda reaktioner från omgivningen 
 
Ullman (2010) som bland annat är professor i kriminologi, lag & rättvisa samt har 
doktorsexamen i social utvecklingspsykologi i USA, har forskat många år med fokus 
på sexuella övergrepp mot kvinnor. Hon skriver att i det komplexa ämnet sexuella 
övergrepp, är de många aspekter som spelar in. Omgivningens syn på offret är 
tudelad. Å ena sidan visar samhället genom hälsovård, religiösa ledare och sociala 
instanser upp en syn som tydligt och med avsky visar att sexuella övergrepp är fel. 
Offer uppmuntras att träda fram och anmäla så att brottslingar kan ställas inför rätta.  
Den andra sidan är att de som väl anmäler görs till offer som ifrågasätts. Endast ett 
fåtal av dem når en laglig rättvisa. Samhället återskapar offret genom att behandla 
vissa av dem som illegitima, medan andra behandlas som legitima offer. Den typiska 
stereotypen för ett legitimt offer, är en vit medelklass kvinna som är konservativt 
klädd. Hon bör inte ha druckit alkohol eller gjort något annat som kan komma att 
ifrågasättas. Vidare ska hon ha gjort ett våldsamt fysiskt motstånd och skrikit, utan att 
ha lyckas avbryta övergreppet. Förövaren ska helst vara en svart, okänd man som har 
överrumplat kvinnan. Detta för att offret tydligt ska framstå som legitimt. Ifall de 
inblandade på ett eller flera sätt bryter mot detta genom att exempelvis offret är 
onyktert och inte tydligt nog sagt nej, och förövaren dessutom är vit, framträder det 
illegitima offret.  
 
Att berätta om sexuella övergrepp kan på ett personligt plan hjälpa offret att få den 
hjälp som är nödvändig, att komma ur sin offerroll och påbörja 
återhämtningsprocessen, dessutom får polisen i vissa fall hjälp att finna förövare. 
Trots alla dessa positiva aspekter som ökar den utsattes potential till återhämtande, 
leder till ett ytterligare ett trauma ifall de formella såväl som informella stödsystemen 
besvarar avslöjandet genom att skuldbelägga, eller att inte stödja eller tro på den som 
blivit utsatt. Tyvärr är negativa mottaganden och reaktioner som dessa vanliga då 
utsatta berättar om sina upplevelser. Vidare visar undersökningar att de som söker 
hjälp och stöd hos formella instanser som exempelvis läkare eller poliser, mer 
sannolikt möter negativa, än positiva reaktioner. De som däremot söker stöd och hjälp 
hos nära vänner och familj möter sannolikt mer positiva än negativa reaktioner (ibid). 
Ullman (1996) undersökte i en tidigare studie, 155 vuxna personer som varit utsatta 
för sexuella övergrepp. Via mejlenkäter framkom bland annat den påverkan sociala 
reaktioner haft, då offren avslöjade de sexuella övergrepp de hade erfarit. Studien 
visade att det finns en stark relation mellan negativa sociala reaktioner och ökade 
psykologiska symptom. De enda sociala relationer som förbättrade den psykiska 
hälsan var att som offer bli trodd och lyssnad på av andra. Offer som upplevt en 
negativ social reaktion, rapporteras anpassa sig sämre gällande den psykologiska 
återhämtningen (ibid).  
 
Två studier, en från Israel och en från Sydafrika, visade att, vid allvarliga övergrepp 
minskade ett barns vilja att avslöja övergreppen för sina föräldrar, speciellt i de fall då 
de förväntade sig en negativ reaktion från dessa. Hälften av barnen berättade att de 
kände skam eller rädsla gällande föräldrarnas reaktioner, inför avslöjandet. Vidare 
visade det att 43 procent av barnen avslöjade övergreppen för sina föräldrar, 10 
procent till en annan vuxen och resterande 47 procent till syskon eller vänner. En 
tredjedel av barnen hotades till tystnad av förövaren och 23 procent belönades för att 
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bevara övergreppen hemliga (Hershkowitz, Lanes & Lamb, 2007; Collings, 2007). En 
norsk studie visar att barn kan ha svårt att finna rätt tillfälle att berätta om 
övergreppen, att avslöjandet ofta sker i situationer där ämnet sexuella övergrepp av 
någon orsak förts på tal. De är även känsliga för att avslöjandet ska misstolkas av 
omgivningen samt känner en rädsla för omvärldens reaktioner (Jensen, Gulbrandsen, 
Mossige, Reichelt & Tjersland, 2005). 
 

3.6 Psykisk och fysisk ohälsa 
 
I sin doktorsavhandling skriver Jonzon (2006), att offer för sexuella övergrepp är 
beroende av socialt stöd, för att uppnå en bättre psykisk hälsa. Offren misslyckas ofta 
i sina försök att avslöja övergreppen, då det inte är ovanligt att de möts av en negativ 
reaktion från omgivningen, vilket i sig relaterar till ett ännu sämre resultat för den 
psykiska hälsan (ibid). 
 
Förövarens relation till den utsatte har enligt Ullman (2007), en stor betydelse för 
framtida symtom som till exempel posttraumatiskt stress syndrom (PTSD). De som 
utsatts av en anhörig visade högre PTSD symtom, särskilt om de väntade med 
avslöjandet, fick negativa reaktioner eller gav sig själv skulden vid tiden för 
övergreppen (ibid). Rahm (2008) skriver i sin doktorsavhandling att kvinnor ofta 
söker hjälp inom vården för ett flertal olika symptom, utan att upplysa om att de varit 
utsatta för sexuella övergrepp. Psykisk ohälsa är det som ofta beskrivs som en 
konsekvens av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp.  Rahm visar att även fysiska 
åkommor kan vara en följd av sexuella övergrepp. Därför är det viktigt med 
kunskapsspridning och en helhetssyn på individers hälsa. Det behövs för att kunna 
upptäcka, främja och motverka de komplexa problem som kan vara en följd av 
övergreppen, samt kunna erbjuda individerna en adekvat vård (ibid).  
 

3.7 Kroppsuppfattning 
 
Rathsmans (2000) avhandling visade att respondenternas upplevelse av den egna 
kroppen, var att den är äcklig.  Denna känsla fanns redan innan de, på ett medvetet 
plan insett att de varit utsatta för incest. Det är samma känslor av obehag som funnits 
redan då de var små som nu finns kvar, skillnaden var att de som vuxna blivit 
medvetna om vad de varit utsatta för. I vår kultur är det vackert att vara smal, vilket är 
en social konstruktion. Konsekvenserna av att känna äckel över sin kropp, visade sig 
genom att individerna i avhandlingen som vuxna exempelvis upplevde sig äckliga och 
tjocka, och därför avhöll sig från kroppskontakt. Detta av den anledningen att det vore 
synd om andra, att behöva ta på deras äckliga kroppar. En gammal föreställning är att 
man kan minska den synd individen känner, genom att motionera och svälta kroppen 
till att bli så liten som möjligt. Förutom känslan av skam över sitt liv, sin kropp, den 
egna familjen och sina erfarenheter, har tilltron till andra blivit ett problem, genom att 
förtroendet för de egna föräldrarna har skadats (ibid). 
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3.8 Att berätta 
 
Sas och Cunningham (1995) har beskrivit avslöjandet av det sexuella övergreppet 
som en process, och inte ett enskilt fenomen. Processen består av fyra steg: 

1. Förstå och uppfatta den vuxnes beteende som fel 
2. Övervinna hämningarna i att berätta 
3. Besluta när det är dags att berätta 
4. Bestämma sig för vem individen ska berätta för (ibid. 1995:11).  
 

Rahms (2008) avhandling visade att rädslan för att inte bli respekterad eller trodd på, 
var en orsak till varför kvinnor valde att inte berätta om de övergrepp de upplevt. 
Några av kvinnorna har försökt berätta, dock har känslan varit att ingen velat lyssna 
på deras berättelse. Resultatet visade dessutom att kvinnorna förändrat sina självbilder 
till att bli mer positiva, efter deltagandet i självhjälpsgrupper. Dessutom minskade 
symtomen av PTSD, ångest och depression, vilket kan betyda att kvinnorna uppnått 
egenmakt över sin hälsa och sitt liv (ibid). Att sätta ord på de upplevelser man varit 
utsatt för är ett viktigt steg till att skapa sig en annan och mer positiv identitet, än den 
negativa offeridentiteten.  Att genom ord benämna sina känslor och upplevelser för att 
därigenom skapa en annan identitet kräver ett språk. Att återerövra även smärtsamma 
minnen är viktigt. Detta för att kunna komma i besittning av en så hel och fullständig 
identitet som möjligt. Dessutom förstår offren efter sina återkommande minnesbilder 
förklaringar till varför de exempelvis tidigare inte kunnat vistas i ett mörkt rum 
(Rathsman, 2000).  
 
En amerikansk retrospektiv studie gjord av London, Bruck, Ceci och Shuman (2005) 
visade att ca 60-70 procent av de vuxna individer, som i barndomen varit utsatta för 
sexuella övergrepp, inte mindes att de någonsin berättat om övergreppen som barn. 
Endast en minoritet av övergreppen rapporterades till myndigheter och för många 
vuxna var deltagandet i studien första gången de avslöjade vad de varit utsatta för 
(ibid). Leander (2007) har i sin doktorsavhandling undersökt hur barn berättar om 
övergreppen i polisförhör. Då det sällan finns andra bevis för att övergreppen ägt rum 
än barnens vittnesmål, står oftast ord mot ord i en utredning. Denna studie visade på 
att barn i stor utsträckning valde att utelämna den grövsta och känsligaste sexuella 
informationen i polisförhören, även då de faktiskt mindes detta (ibid). 
 

3.9 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
De vetenskapliga områden där vi funnit mest forskning inom, är övervägande 
psykologi, följt av medicin, därefter kommer kriminologi och avslutningsvis juridik.  
Forskningen har visat att omgivningens reaktioner i hög grad styr individens val att 
berätta om övergreppen. Även då vi inte tagit hänsyn till eventuella kulturella 
skillnader i världen, visar vår forskningsöversikt en tydlig gemensam faktor; nämligen 
att det är svårt att berätta om de övergrepp man varit med om. Dock visar forskningen 
även på vikten av att berätta om sina upplevelser av övergreppen. Efter det att 
individerna berättat och bearbetat sina upplevelser i detalj, har bördan av att bära detta 
minskat.  Bearbetningen har medfört att de kunnat uppnå såväl ökat psykiskt som 
fysiskt välbefinnande. Vi anser att det är tunnsått med svensk forskning gällande att 
berätta om sina upplevelser av sexuella övergrepp. Inom detta område är merparten av 
den tidiga forskningen internationell, och gör sitt inträde under 1980-talet. Ninni 
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Carlssons avhandling ”Avslöjandets tid: kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp” 
var det första vetenskapliga arbetet, där det fokuserats på bearbetning efter sexuella 
övergrepp. Den utkom så sent som år 2009. Samma år utkom även Priebe, med sin 
avhandling där ett av målen var att se på själva berättandet. Denna enkätundersökning 
visade att berättandet, som är en komplexfylld process till stor del är dold för oss 
vuxna. Ett skäl till vår studie är därför att fylla ett tomrum och belysa ämnet sexuella 
övergrepp. Vi gör det med fokus på den utsattes perspektiv, hur det är att berätta om 
de övergrepp man varit utsatt för och vilken betydelse berättandet har haft för 
respondenterna.  
 

4. Teorianknytning/teoretiska utgångspunkter 
 
Efter det att vi hade sammanställt våra transkriberade intervjuer framträdde ett 
mönster. Detta kunde indelas i; kommunikation, respondenternas starka känslor och 
tankar, deras upplevelse av bristande validering samt det trauma de varit med om. Då 
vi studerat berättandet, vilket innebär att kommunicera valde vi denna teori. Då vi 
insåg att såväl känslor som tankar ingår i den kognitiva teorin, valde vi att ta med 
även denna. I den kognitiva teorin ingår även validering, trauma och tabu. Vi har delat 
in våra teorier i underrubrikerna kommunikation, kognitiv teori, validering samt 
traumateori och tabu. 

4.1 Kommunikation  
 
Nilsson som är lektor i socialpsykologi, och Waldemarson vilken är pedagog med 
inriktning mot arbetslivet, skriver att vi för att kunna möta andra individer, så väl som 
oss själva behöver kommunikation och språk. Självbilden är en bas för vår 
kommunikation, och för vår utveckling av relationer med andra. Mår vi bra är 
självbilden inget problem och tar inte upp våra tankar. När vi däremot inte får ta emot 
någon bekräftelse från andra, eller misslyckas i livet börjar vi ifrågasätta vilka vi 
verkligen är och vår existens. Förankras vår identitet väl under uppväxtåren, brukar 
det senare inte finnas några tvivel på vilka vi är. Att avvisa och inte reagera alls på en 
annan individ kan få negativa konsekvenser. Det kan betyda att vi förnekar individens 
existens eller att vi inte bekräftar dennes bild av sig själv, vi visar att den andre helt 
enkelt inte ”finns till”. Om viktiga personer i ens liv, upprepar detta beteende av icke-
bekräftelse, kan följderna bli att vi skapar en ny egen värld eller att vi försvinner in i 
andra identiteter. Återkoppling eller feedback kan liknas vid ett kvitto som ges till en 
individ, då den som lyssnat har mottagit och tolkat berättelsen. Detta sker inte minst 
genom en icke-verbal kommunikation. Vid känsliga berättelser kan lyssnaren tycka 
sig ha för lite insikt och kunskap om ämnet, och blir därmed rädd att återkopplingen 
ska missförstås. En svår uppgift är att tala med en individ som befinner sig i kris. När 
någon befinner sig i en krissituation är behovet av att tala med någon stort. Då behövs 
någon, som ger sitt stöd och visar förståelse men, framför allt lyssnar. Som lyssnare 
kan man överväldigas ifall någon talar om känsliga saker eller starka känslor. Sådana 
budskap kan vara svåra för en lyssnare att ta emot. Känslor har en benägenhet att 
smitta, varmed den berättarens känslouttryck kan vara svåra att stå emot. Att ge en 
individ tillfälle att berätta om svårigheter, leder till att denne lättare kan få en distans 
och struktur i sina upplevelser. Därmed styrs berättaren inte längre av upplevelserna 
varmed en ordning skapas i det kaos denne tidigare har känt (Nilsson, & 
Waldemarson, 2007). 
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4.2 Kognitiv teori 
 
Den legitimerade psykologen och psykoterapeuten Kåver (2006), som arbetat med 
kognitiv beteendeterapi under cirka 30 år, beskriver den kognitiva teorin såsom att 
den utgår från att känslor och handlingar bärs av en individs tankar. Det som gör oss 
människor ledsna, rädda eller oroliga är hur vi tänker och tolkar, de händelser vi 
utsatts för i livet. Känslor som är plågsamma såsom sorg, skam och rädsla skapar 
problem. Detta då känslorna tenderar att leda in oss i dysfunktionella och destruktiva 
beteenden.  Människan ärver en beredskap för att reagera genom flykt och 
undvikande i en hotfull situation. Detta biologiska arv är en garant för att människans 
fysiska överlevnad. Baksidan med detta är att vi därigenom tvingas bära dessa 
egenskaper. Upplevelser av exempelvis rädsla kan därmed skapa en plågsam ångest, 
som bärs med under livet. De funktioner som är viktigast för känslorna är att må bra, 
överleva faror samt att få tröst, stöd och gemenskap.  I varje fall då vi inte själva valt 
att leva isolerade från omgivningen. Känslorna får funktionen av en slags kompass, 
som vägleder oss genom tillvaron utifrån vår önskan om vad vi vill få ut av relationer.  
 
Oatley & Jenkins (1996), delar enligt Kåver (2006) in känslorna i positiva och 
negativa. De negativa känslornas gemensamma nämnare är obehag och plåga. Hit hör 
exempelvis; förakt, skam, äckel/avsky, skuld, ilska, sorg och rädsla. Positiva känslor 
såsom; stolthet, upphetsning, entusiasm, nyfikenhet, glädje och kärlek är känslor 
människan vill maximera. Människor kan ha såväl negativa som positiva känslor, 
därav är frågan hur och i vilka kombinationer dessa känslor förekommer. Känslan av 
skam kan leda till att ett visst beteende upphör. Detta av rädsla för att annars uteslutas 
ur den sociala gemenskapen. De mål som är viktigast inom samtliga typer av terapier 
är att individen lär sig att hantera sina känslor för att därigenom öka de positiva och 
minska de negativa, känslorna. Vi uttrycker exempelvis våra känslor genom vårt 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Genom detta kan vi tolka vad andra vill och känner. 
Därmed blir det enklare att bekräfta varandra (ibid). 
 

4.2.1 Validering – att bekräfta sig själv och andra 
 
Validering betyder enligt Kåver (2006) att bekräfta någon utifrån olika aspekter 
såsom värden, mål, logik eller sammanhang. Validering innebär att vi tydligt 
kommunicerar och identifierar att vi förstår det vi gör, visar och säger. Detta gör vi 
genom bekräftelse, vilket är något människor vill få ut av möten med varandra. Ifall 
vi är accepterande och närvarande när vi möter andra, finns det goda förutsättningar 
för bra relationer.  Då vi validerar någon söker vi förhålla oss öppna även till sidor 
som inte framtonar just i den situationen. Att vi bekräftar andra behöver inte innebära 
att vi håller med, tycker något eller någon är bra eller ger den personen rätt. 
Validering innebär att vi ser och bekräftar individen såsom hon eller han är. Att 
validera är att visa att jag varken dömer eller värderar utan ger av min 
uppmärksamhet till individen. Jag har ögonkontakt, lyssnar och verkligen försöker ta 
in det som berättas. Denna inställning är mycket viktig för att skapa självförtroende 
och trygghet, för den som berättar (ibid).  
 
Persson (2007), som har arbetat som psykolog och psykoterapeut i Sverige under mer 
än 35 år, med intresse för kvinnopsykologi beskriver att validering är något som alltid 
är viktigt i mötet med sig själv, såväl som med andra. Under en kris är det särskilt 
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viktigt att validera oss själva eller den vi möter som befinner sig i kris. Att vi lär oss 
att vara validerande mot oss själva gör att vi kan klara de svårigheter vi möter utan att 
skapa ett slags lidande som blir handikappande. Vi kan bekräfta oss själva genom att 
försöka förstå hur vi agerar, ta hand om oss och göra sådant vi tycker om, avstå från 
att döma eller värdera negativt samt genom att beskriva våra tankar, kroppsreaktioner, 
känslor och handlingar. När omsorgsperson och förövare är samma person blir det 
omöjligt för barnet att få bekräftelse och svar på de frågor som då inte får benämnas. 
Detta gör att möjligheterna till bearbetning blir obefintliga. Att senare i livet minnas 
dessa upplevelser och förstå dem kan leda till känslor av vanmakt genom att minnas 
sig själv som ett offer. Reaktionerna på dessa minnen kan leda till ett 
självskadebeteende, drogmissbruk, förvirring, ångest och/eller själmordstankar. I 
denna situation måste den utsatte våga möta sina minnen, varför det är av yttersta vikt 
att möta förståelse och bekräftelse (ibid). Psykologen Jan Seidel (1991) beskriver ett 
antal riklinjer man kan följa då man talar med ett sexuellt utsatt barn. Några exempel 
på dessa är att tro på barnet, att inte stressa barnet, ge beröm då det pratar om något 
som är svårt samt stötta och försäkra att du ämnar skydda det (ibid). Validering är 
basen för all konstruktiv kommunikation. Förtroende byggs upp och de negativa 
reaktionerna sjunker. Validering understödjer problemlösning, ger stöd samt skapar 
optimism och närhet. Även vår egen självrespekt ökar genom att vi validerar andra 
(Nilsson, & Waldemarson, 2007). 
 

4.2.2 Traumateori och tabu 
 
Persson (2007) beskriver att trauma innebär att en individ har varit utsatt för en 
överväldigande upplevelse. Trauma utvecklas hos individer när det inte går att 
uthärda tanken på det man blivit utsatt för. Då gäller det endast att överleva. Det som 
är outhärdligt att tänka på, gör reaktionerna omkring det som inte får tänkas, till ett 
tabu. När traumat blivit ett tabu, blir det individen upplevt och minns även tabu.  Tabu 
som sexuella övergrepp mot barn är så outhärdliga för de flesta individer, och ska 
därav inte få finnas. Därigenom införlivas dessa tankar även hos dem som utsätts för 
detta varvid det istället osynliggörs.  Individer som drabbas av dessa typer av trauman 
och inte med ord kan berätta om dem kommer under lång tid att påverkas av dessa 
fasor. Ett barn som utsätts för sexuella övergrepp av en person denna står i 
beroendeställning till gör att barnet hamnar i en vanmaktssituation under lång tid, som 
barnet själv inte kan förändra. Barnet kan senare i livet drabbas av kortare 
minnesbilder gällande övergreppen så kallade ”flashbacks”. Dessa kan tränga sig på 
när som helst och kan innebära att den utsatte lever i en ständig irritation eller 
spänning. Dessa minnesbilder kan även väckas av exempelvis beröring, smak eller 
lukt. Det kan bli kaotiskt för den utsatte att hantera alla efterreaktioner denna bär med 
sig. Under 80-talets inledning var en rådande tro på den barnpsykiatriska kliniken där 
Persson var verksam, att barn skulle glömma de sexuella övergrepp de utsatts för av 
nära anhöriga eller andra vuxna de haft förtroende för.  Denna okunskap och tystnad 
var en orsak till att dessa övergrepp kunde fortgå (ibid).  Då många anklagelser 
gentemot fäder framkommit under terapi, tar Karlsson (2007) upp att kritiker menar 
att detta beror på att terapeuter lockar fram minnen som egentligen inte finns. En del 
av dessa kritiker menar också att människor inte kan tränga undan några minnen och 
att dessa därmed inte existerar (ibid). 
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5. Metod och material 
 
Vi kommer i detta kapitel redogöra för de metoder vi använt oss av samt beskriva hur 
vi gått tillväga under processens gång. 
 

5.1 Inledandet av arbetet med uppsatsen 
 
Då vi skulle inleda arbetet med vår c-uppsats kontaktade vi den ideella föreningen 
Utnyttjad.se. Detta på grund av att de lämnat in ett uppdrag till institutionen för 
Socialt arbete, Stockholms universitet. Under telefonsamtal med föreningen, framgick 
att deras önskan var att undersöka omfattningen av mörkertalet gällande sexuella 
övergrepp i Sverige. Då vi efter samtalet diskuterade detta insåg vi svårigheterna, då 
ett mörkertal endast kan bygga på en uppskattning. Därefter kontaktades ånyo 
föreningen Utnyttjad.se. angående en förfrågan om intervjupersoner till en kvalitativ 
undersökning, gällande sexuella övergrepp. De visade sig vara mycket 
tillmötesgående och kunde vara oss behjälpliga, då de hade ett stort kontaktnät av 
presumtiva intervjupersoner. 
 

5.2 Litteratursökning 
 
Larsson, Lilja och Mannheimer (2005), skriver att det finns en mängd olika databaser 
att använda sig av i sökningsprocessen, såväl svenska som internationella. Ibland kan 
det behövas en begränsning i sökningen, detta görs vanligen genom att begränsa sig 
till en tidsperiod eller genom att endast välja en viss publikationstyp, till exempel 
avhandlingar (ibid). Vi inledde litteratursökningen med att söka i databasen 
Google.com & Google.se, genom att använda sökordet sexuella övergrepp & sexual 
abuse. Detta visade ett sådant enormt omfång som till stor del var irrelevant, att vi 
istället beslöt oss för att söka vidare på Libris, CSA – Social Science Subject Area, 
Kvinnsam & Diva. Där använde vi oss av sökorden: sexuella övergrepp i kombination 
med bemötande, bearbeta, synen på, om brottsoffer och deras reaktioner, bryt 
tystnaden och berätta. Vi använde även de engelska sökorden sexual abuse i 
kombination med, after, health, disclosure, reactions och to tell.  Även på dessa 
databaser fick vi ett oöverskådligt antal träffar. Då såväl svensk som internationell 
forskning finns upptagna på engelska valde vi att avgränsa oss genom att använda oss 
av de sökord vi ansåg vara mest relevanta för vår studie, sexual abuse, disclosure och 
reactions. Härefter valde vi även att begränsa sökandet ytterligare, till vetenskapligt 
granskade artiklar så kallade ”peer reviewed journals” och avhandlingar. Genom 
denna avgränsning avsåg vi även att öka studiens kvalité. Då merparten av 
forskningen inträder först efter 1980-talet, blev detta en naturlig avgränsning. Den 
forskning vi använt oss av är mestadels skriven på engelska, varför vi själva har 
översatt texten såsom vi tolkat innebörden. Genom referenslistorna i den tidigare 
forskningen framkom ytterligare relevant litteratur som vi använt oss av. 

5.3 Kvalitativ metod 
 
Larsson et al. (2005) beskriver kvalitativ metod såsom att den ofta skildrar individer 
eller situationer utifrån ett helhetsperspektiv. Ofta är syftet att förstå och beskriva en 
annan individs subjektiva upplevelser (ibid). För att besvara studiens syfte har vi valt 
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att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod.  Vi undersöker vuxna personer som 
varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen, utifrån deras egna upplevelser. Detta 
talar för en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi har intervjuat sex individer med 
två typer av intervjumetod.  
 

5.4 Intervju och datorstödd intervju som metod 
 
Ett vanligt antal intervjupersoner i en kvalitativ studie brukar ligga runt 15 plus-minus 
10 personer (Kvale och Brinkmann, 2009). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wängerud (2007), beskriver samtalsintervjuer som en kvalitativ motsvarighet till 
kvantitativa frågeundersökningar. Dessa intervjuer ämnar ofta kartlägga och förstå de 
uppfattningar individer har inom ett område. Utifrån detta utvecklas sedan begrepp, 
och kategorier definieras (ibid). En annan intervjuform som enligt Kvale & 
Brinkmann (2009) fått allt större spridning är datorstödda intervjuer, såsom 
exempelvis chattintervjuer via MSN. Chattintervjuer liknar ett samtal ansikte mot 
ansikte, på grund av det synkroniserade samtalsformatet där intervjuaren och 
respondenten turas om att skriva. Det finns både för- och nackdelar med datorstödda 
intervjuer. En av fördelarna är att man kan nå de geografiskt avlägsna respondenterna. 
Andra fördelar är att samtalet är självutskrivande, då ingen transkribering behövs. 
Dessutom kan det vara lättare att ta upp känsliga ämnen i en chattsituation, då den 
fysiska närvaron annars kan vara hämmande för respondenten. Nackdelen är att det 
inte går att analysera kropps- eller talspråk, vilket kan leda till mindre detaljerade 
beskrivningar (ibid). Till vår kvalitativa studie har vi följt Kvale & Brinkmanns 
rekommendation och valt att intervjua sex individer. För att fånga dessa respondenters 
upplevelse har vi träffat tre av dem ansikte mot ansikte. Av geografiska skäl såväl 
som av pressat tidsschema för tre av respondenterna, valde vi då att göra 
chattintervjuer via MSN. Därav är vi medvetna om att vi missar dessa respondenters 
kroppsspråk och fysiska närvaro. Fördelen som vi ser det är att respondenterna kan 
finna det enklare att tala om sina upplevelser. 
 

5.5 Respondentundersökning 
 
När en forskare vill veta hur varje individ tänker och tycker om det som undersöks, 
görs en respondentundersökning (Esaiasson et al, 2007). Vi har gjort en 
respondentundersökning, då vi försökt fånga intervjupersonernas upplevelser. Vi har 
därför valt att i denna studie kalla intervjupersonerna för respondenter. 
 

5.6 Urval 
Larsson et al. (2005)  skriver att snöbollsurval innebär att kontakt med 
intervjupersoner erhållits av en individ, som i sin tur känner till någon som är 
intresserad av att medverka (ibid). Snöbollsurval var något vi använde oss av då vi 
genom föreningen Utnyttjad.se, ställde upp några urvalskriterier som vi önskade 
skulle framföras, då vi efterfrågade respondenter. Dessa kriterier var att samtliga 
skulle ha varit med om sexuella övergrepp i sin barndom, vara minst 18 år, samt vara 
psykiskt stabila. Av etiska skäl valde vi individer som hade fått professionell hjälp 
med att bearbeta dessa övergrepp.  
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5.7 Intervjuguide 
 
Biltgård och Tielman-Lindberg (2008), skriver att vi bland annat tar del av andras 
forskning för att slippa börja från scratch och riskera att vår forskning framstår som 
enfaldig, för forskare med bättre insikt inom de fält där vi själva forskar (ibid). Inför 
intervjuerna valde vi att använda oss av en allmän intervjuguidestrategi. Detta innebär 
att ett antal frågor formuleras och att dessa delas in i olika teman, för att täcka 
relevanta områden. Intervjuguidestrategin kan även kompletteras med följdfrågor som 
leder till att ett informellt samtal inleds (Larsson et al., 2005). Beroende av hur 
intervjun utvecklas med den specifika individen kommer den färdiga uppsättningen 
frågor att kunna varieras. På detta sätt kan formulering, ordningsföljd men även 
innehåll komma att skifta (Esaiasson et al. 2007). Då vi fann en passande och 
beprövad intervjuguide i Kerstin Rathsmans (2000) avhandling, Incest: "att bo i en 
stulen kropp”, beslutade vi oss att utgå från denna (se bilaga 1). Då våra syften skiljer 
sig från Rathsmans, har vi gjort vissa förändringar, för att anpassa frågorna till vårt 
syfte. De formulerade och tematiserade frågorna efter den allmänna 
intevjuguidestrategin följdes till viss del. Våra intentioner var att lyhört följa upp 
respondenternas svar.  
 

5.8 Intervjugenomförande 
 
Intervjuerna som utfördes ansikte mot ansikte tog alla plats under eftermiddagen vid 
Institutionen för socialt arbete i Stockholm. För att inte distrahera eller störa intervjun 
var de förbokade rummen utan fönster, samt placerade i ett relativt enskilt och lugnt 
läge. Vi hade föreslagit ett antal platser varvid alla tre respondenterna fann denna 
mest passande. Innan intervjun påbörjades erbjöds dryck varvid vi gick igenom 
följebrevet samt informerade om hur intervjun var indelad i olika teman, vad dessa 
innebar samt att följdfrågorna skulle variera beroende av deras svar. Därefter 
informerade vi om att intervjun skulle bandas på två datorer, för att försäkra oss om 
en god inspelningskvalité. Detta godkändes av samtliga. Vidare påtalades att dessa 
inspelningar skulle komma att raderas efter att transkribering utförts. Vid samtliga 
intervjuer var vi båda närvarande men en var mer ledande, med uppgift att hålla en 
struktur, varvid den andre hade möjlighet att ställa följfrågor. Detta mönster var 
genomgående och vi bytte roll, varannan gång. Även chattintervjuerna genomfördes 
på detta sätt.  Skillnaden var att vi då satt mitt emot varandra vid varsin dator, medan 
respondenten befann sig i sitt hem. Samtliga hade då tillgång till konversationen. Då 
intervjun avslutades förhörde vi oss ifall vi kunde återkomma ifall fler frågor uppstod 
vilket godkändes av samtliga. 
 

5.9 Transkribering 
 
Beroende på vilket syfte forskaren har, kan transkribering ske olika noggrant. Då 
varje detalj under analysen kan vara meningsfulla för deltagarna, gäller generellt att vi 
ska försöka göra detta så noggrant som möjligt. En väl utförd transkription bör vid 
högläsning likna inspelningen (Fejes och Thornberg, 2009). Det kan vara svårt för en 
läsare att förstå citat och utskrifter av talspråk. De kan tyckas osammanhängande när 
de skrivs ut ordagrant. Dessutom kan intervjupersonerna framstå som lätt förvirrade 
och rent av obegåvade. Därför är det bättre att omvandla citat och utskrifter till en mer 
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passande skriftlig form. Konfidentialiteten får inte brytas, därför bör namn och 
specifika platser som nämns ändras (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har valt ändra 
våra högläsningslika utskrifter och citat till skriftspråk, för att dessa ska bli mer 
förståeliga för läsaren samt icke riskera att avslöja respondenternas anonymitet. I 
chattintervjuerna har vi åtgärdat uppenbara stavfel. För att inte röja våra 
respondenters identitet har vi även ersatt namn och platser som nämns i intervjuerna, 
med xxx. I citaten har vi valt att beskriva pauser av kort tystnad med … och då vi 
tagit bort sådant som vi fann irrelevant för frågan, har vi valt att ersatt detta med /…/. 
Ljudupptagningarna av intervjuerna, har efter transkriberingen raderats. 
 

5.10 Kvalitativ analys 
 
I en kvalitativ analys söker forskaren skapa ordning ur en stor mängd data, för att ta 
fram det betydelsefulla och därefter identifiera ett mönster. En metod för att lyckas 
med detta är genom meningskoncentrering (Fejes & Thornberg, 2009). Såväl Kvale & 
Brinkmann (2009) som Larsson et al. (2005) beskriver meningskoncentrering som ett 
sätt att kortfattat uttrycka respondenternas uttalanden från intervjun. Detta för att 
omformulera och sammanfatta längre intervjumaterial (ibid). För att fånga essensen 
av det 118 sidor långa transkriberade materialet, samt göra det enklare för läsaren att 
förstå, har vi valt att korta ner det som framkommit under intervjuerna och 
sammanfattat detta under resultatet.  
 

5.11 Fenomenologiskt betraktelsesätt 
 
Patton (1990), skriver enligt Larsson et al. (2005), att ett fenomenologiskt perspektiv 
innebär att fokusera på intervjupersonernas exakta beskrivningar av sin livs- och 
upplevelsevärld. Förkunskaper och inblandning från forskaren försöker man här tona 
ned (ibid). Fejes & Thornberg (2009), skriver att när man inte vill utgå från en teori 
utan istället vill få fram det mest väsentliga i ett fenomen passar fenomenologin bra 
(ibid). Vi har valt att använda fenomenologin som ett betraktelsesätt under vår 
datainsamling. Detta då vi redan under inledningen av vår studie hade för avsikt att 
försöka lägga vår egen förförståelse åt sidan och fokusera på respondenternas 
subjektiva upplevelse av sin verklighet. 
 

5.12 Induktiv strategi 
 
Patton (1990), beskriver i Larsson et al. (2005), en induktiv strategi som en metod, för 
att kvalitativt kunna skapa eller fånga den intervjuades egna begrepp av sina 
upplevelser. Vid en induktiv strategi studerar forskaren fenomenet utan hypoteser, 
utan låter teorier och begrepp växa fram ur empirin (ibid). Under analysen har vi 
utgått från respondenternas berättelser, vartefter vi har valt ut de begrepp som 
framkom för att därefter söka lämpliga teorier från vår empiri.  
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5.13 Val av teorier 
 
Vid analys av kvalitativ data är det viktigt att fråga sig vilken teori forskaren ska 
förhålla sig till. Denne kan antingen välja en teori beroende på vad det ska fokuseras 
på i analysen, eller utgå från forskningsfrågan. Inom fenomenologin ska forskaren ha 
ett förhållningssätt där denna lägger undan sina teorier för att på ett fördomsfritt och 
öppet sätt försöka analysera den insamlade datan. Därefter riktar forskaren in sig på 
att finna mönster, för att kunna utveckla resonemang, begrepp, teman eller kategorier 
vilka bygger på forskarens insamlade data (Fejes & Thornberg, 2009). Efter att vi 
hade transkriberat vårt fullständiga material kategoriserades detta in enligt det 
mönster som framträdde. Dessa utgjorde olika teman som vi valde att dela in i sex 
kategorier, varvid vi endast behöll de tre teman som svarade på vårt syfte och 
frågeställningar. Dessa teman ledde oss när vi sökte efter teorier som vi ansåg kunde 
vara applicerbara till vårt resultat. De uppkomna teorierna har beskrivits i kapitel 4, 
teorianknytningar och teoretiska utgångspunkter. 
 

5.14 Etiska överväganden 
 
Respondenterna förmedlades av föreningen Utnyttjad.se. Detta innebär att vi inte kan 
garantera deras anonymitet gentemot föreningen. Detta inser vi är ett etiskt dilemma. 
Att söka respondenter på egen hand och därmed riskera väcka obearbetade 
upplevelser var dock inte något alternativ. Därav beslutade vi oss för att försäkra oss 
om att endast få kontaktuppgifter till presumtiva respondenter, vilka uppfyllde våra 
inledande kriterier (se 5.6 urval).    
 
Individskyddskravet är en grundläggande etisk princip som bör följas då forskning 
bedrivs. Detta då det ger ett skydd åt de individer som väljer att medverka i en 
forskningsstudie. Individskyddskravet kan delas in i fyra kategorier; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Med en kortfattad beskrivning av dessa, innebär informationskravet att de berörda 
skall delges forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att 
själva bestämma och därmed kan därmed avbryta sin medverkan, när helst de önskar. 
Detta utan att det får några negativa konsekvenser för dem. Konfidentialitetskravet 
innebär att deltagarna garanteras anonymitet, samt att forskarna förbinder sig till 
tystnadsplikt. Med nyttjandekravet menas att uppgifterna som insamlas endast får 
användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Med dessa aspekter i åtanke 
formulerades ett följebrev, som distribuerades och skickades per e-post till samtliga 
respondenter, ett par dagar före intervjuerna (se 9.1 bilaga 1). Innan varje intervju 
inleddes frågade vi ifall respondenterna hade läst och förstått innebörden av 
följebrevet, samt ifall de hade några funderingar omkring detta. Vi talade även 
huruvida det förelåg behov av pauser, såväl innan som under intervjun.  
 
”Ja, det känns bra. Såklart det är jobbigt att tala om, men det stärker mig varje gång 
jag pratar om detta. Jag säger till om det blir för jobbigt och vill ta en liten 
paus”(Respondent 3). 
 
Under intervjusituationen ska man som forskare vara medveten om de konsekvenser 
som kan uppstå för deltagarna, exempelvis kan individen få en ändrad 
självuppfattning eller känna stress under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 
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ämnade inte ställa några detaljerade frågor gällande de sexuella övergreppen, utan de 
som berörde detta område var formulerade så att de gick att besvara ja eller nej. Även 
då vi valde att fokusera på berättandet, så var vi öppna för att respondenterna på eget 
initiativ, skulle kunna komma att berätta mer detaljerat om sina upplevelser, och 
därmed eventuellt väcka en del obehagliga minnen. Vi hade därför, genom 
verksamhetsansvarige Monika Ahlberg, försäkrat oss om att samtliga respondenter 
vid behov, var välkomna att ta kontakt med henne och riksorganisationen HOPP. 
 
Efter intervjun ställdes frågan; ”Hur kändes det att berätta för oss, om det vi nu har 
pratat om?”. Detta för att få en uppfattning om den omedelbara reaktionen angående 
berättandet och eventuellt väckta obehagskänslor. Svaren var som följer: 
 
”Nej var inte orolig, det är bra att få det ur ryggsäcken. Har burit det så många år . 
Känslomässigt var det ganska bra, men det ligger ju säkert kvar hela livet” 
(Respondent 1). 
 

”Inte så farligt. Och så känns det bra om jag kan vara till hjälp för er och för någon 
annan” (Respondent 2). 
 
”Det kändes riktigt bra! Utvecklande för mig själv också, man lär sig alltid nya saker 
om sig själv när man talar om vad som hänt. Det känns skönt att kunna bidra med 
något för att hjälpa er också. Tyckte också att ni var duktiga på att ställa frågor och 
kolla med mig om jag orkade och så” (Respondent 3). 
 
”Näe… ingen fara - ni behöver inte vara oroliga att det här blir jobbigt för mej - jag 
är jätte van!” (Respondent 4). 
 
”Jag tycker det är en... jag höll på att säga en ynnest nästan, att kunna bidra till 
framtiden för det här är ju något arbete som... ni också kommer att dela med forskare 
eller samhällsvetenskapen” (Respondent 5).  
 
”Det kändes bra! /…/ För att det är så viktigt med allt arbete i detta tabubelagda 
ämne!! Hoppas på att kunna vara med o förändra” (Respondent 6). 
 
I samband med avslutandet av intervjuerna hade respondenterna givit oss tillåtelse att 
återigen kontakta dem för att förhöra oss om eventuellt negativa effekter. Vi 
kontaktade samtliga via e-post för att höra hur de mådde när en vecka förflutit. Detta 
ifall vi nu kunde bistå med en eventuell förmedling av kontakt med organisationen 
HOPP. Ingen uppgav något behov av detta. 
 

5.15 Validitet 
 
Här beskriver vi vilka steg vi tagit för att öka validiteten i vår studie. Med validitet 
menas att man som forskare verkligen mäter det som denne avser att mäta. (Larsson et 
al., 2005, Esaiasson et al. 2007). En hög validitet fås om forskaren kontrollerar 
kvaliteten under hela forskningsprocessen, och inte enbart i slutet av produktionen 
(Kvale & Brinkmann, 2009). För att hålla en hög kvalitet i den tidigare forskningen 
valde vi att i möjligaste mån använda oss av avhandlingar och vetenskapliga artiklar. 
Vi har under hela studiens gång, påmint varandra om att ha vårt syfte samt våra 
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frågeställningar i åtanke. Detta för att inte komma in på sidospår, utan hålla oss till det 
vi ämnar mäta. Innan vi påbörjade intervjuerna hade vi ett möte med Monika Ahlberg 
på HOPP, för att få råd och hjälp med hur vi skulle samtala med respondenterna på 
bästa sätt, samt få hjälp med intevjuguiden. Detta för att försäkra oss om att vi 
verkligen mätte det vi avsåg att mäta. Vi valde ett fenomenologiskt betraktelsesätt för 
att utgå från respondenternas upplevelser och därmed inte vara styrda av 
förutbestämda teorier. Transkriberingar och presentationer av respondenterna 
skickades till samtliga för att ge dem möjlighet att se eventuella felaktigheter samt 
ifall vi hade uppfattat dem rätt. Respondenterna ombads svara ifall de hade några 
kommentarer eller invändningar, i annat fall skulle detta komma att tolkas som ett 
godkännande av oss. Ingen hörde av sig angående detta. 
 

5.16 Reliabilitet 
 
För att nå en hög reliabilitet är det viktigt med en frånvaro av slumpmässiga och 
osystematiska fel. En undersökning skall vara noggrann genomförd (Esaiasson et al., 
2007). Vid de tre intervjuerna som genomfördes ansikte mot ansikte, användes två 
datorer för att spela in intervjuerna. Ljudkvalitén var bra på de båda. Transkriberingen 
delades oss emellan, så att vi gjorde hälften var. Båda transkriberade tio minuter in på 
den andres del för att förvissa oss om att vi uppfattade inspelningsmaterialet likadant. 
Efter gemensam granskning visade det sig att detta överensstämde med varandras 
transkriberingar. Utskrifterna skickades sedan till samtliga intervjupersoner för 
godkännande. De tre intervjuer som gjordes via chatt, skickades även de till 
intervjupersonerna. Miljön för de som intervjuades ansikte mot ansikte, var likartad 
för samtliga (se 5.8 intervjugenomförande). 
 

5.17 Generaliserbarhet 
 
Kvale & Brinkmann (2009), skriver att det hör till vanligheterna, att invända mot 
generalisering av kvalitativa intervjuer. Detta då det oftast är för få personer som 
undersöks och att detta resultat inte kan överföras på andra situationer eller 
undersökningspersoner (ibid). Vi har sett flera likheter mellan de olika 
respondenternas svar i vår undersökning, samt funnit jämförbara och liknande resultat 
i teorier och tidigare forskning. Vi anser att vår studie går att generalisera så till vida 
att det finns paralleller till den tidigare forskningen. Dock har detta inte varit vår 
avsikt med undersökningen. 
 

5.18 Referenssystem 
 
Referenser kan skrivas på många olika sätt. För att underlätta utformandet av 
referenslistan, kan man använda sig av det program som finns i databaserna (Larsson 
et al., 2005). Då detta tillvägagångssätt även rekommenderades på Socialhögskolans 
bibliotekssökningsinformation, valde vi att använda oss av Harvard som ligger i de 
databaser vi har använt oss av. Enligt informationen som gavs där klickade vi på ordet 
Harvard, varvid referensen då lagts in per automatik. Därefter har vi anpassat de 
resterande referenserna efter detta för att uppnå enhetlighet. Dock har vi valt att 
endast använda oss av initialerna i förnamnet, vilket inte gjordes i Harvard. 
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6. Resultat och analys 
 
Resultatet inleds med en presentation av respondenterna. Därefter följer det resterande 
resultatet under rubrikerna tillika våra frågeställningar. Trots det faktum att en del av 
våra respondenter berättat avsevärt mer än andra, har samtliga givits utrymme att 
komma till tals. Vi har valt de citat som varit mest talande för att belysa 
frågeställningen. Resultatet avslutas sedan med en analys, där vi återknyter resultatet 
till vår tidigare forskning och utvalda teorier.  
 

6.1 Presentation av respondenterna 
 
För att försöka levandegöra respondenterna 1-6, har vi valt att presentera dem enligt 
den information de gav oss vid intervjutillfällena. Vissa detaljer har dock ändrats för 
att tillförsäkra samtliga respondenter anonymitet. Därefter har dessa presentationer 
skickats till dem per e-post, för möjlighet till önskemål om eventuella ändringar och 
ett godkännande. En av respondenterna önskade en liten rättelse angående ett årtal, 
vilket justerades. Samtliga har godkänt nedanstående presentationer. Respondent 1, 2 
och 5 intervjuades vid Institutionen för socialt arbete i Stockholm, och övriga via 
chatt.  
 
Respondent 1 är en kvinna född 1944 i en storstad, där hon bodde med sin mamma, 
styvpappa och syskon. Hon hade få men inte så nära vänner då familjen likt nomader, 
flyttade runt mycket under hennes uppväxt. Hon var en snäll och blyg flicka som 
sökte kontakt med snälla människor. Styvpappan arbetade som hantverkare dagtid och 
ungdomsledare om kvällarna. Mamman var hemmafru och använde dottern hon 
kallade ”hora” som sitt eget hembiträde. Kom hon hem sent blev straffet att ligga i 
styvpappans knä medan mamman piskade ändan med rottingen. När hon var åtta år 
började de sexuella övergreppen, som oftast skedde då mamman tog ut de andra 
barnen till parken. Själv fick hon aldrig följa med.  Styvpappan sade att mamman 
skulle bli arg och ge henne stryk, ifall hon berättade om övergreppen. Hon kände stor 
skam. När menstruationen kom var hon 14 år och övergreppen upphörde. Trots att 
hon ville gå i skolan, var hon vid 15 års ålder tvungen att börja arbeta för att bidra till 
försörjningen. När hon var 59 år hade barnen flyttat hemifrån och hon hade förlorat 
sitt arbete. Det var nu barndomen hann ifatt henne och krisen var ett faktum. Efter tre 
år i terapi mår hon idag bra men övergreppen har satt sina spår. Samlivet avstår hon 
helst ifrån och hon har svårt att lita på andra vuxna människor.  Hon lever med en 
mycket förstående man sedan 25 år tillbaka, saknar arbetskamraterna men njuter av 
livet som pensionär, Umgänget med barn och barnbarn är en stor glädjekälla. 
Övergreppen blev aldrig polisanmälda. 
 
Respondent 2 är en kvinna född 1958 i en mindre stad i Österrike. Hon växte upp 
som en tillmötesgående, snäll och tillbakadragen flicka tillsammans med sin mamma, 
pappa, syster och farföräldrar. Mamman arbetade medan den ALS-sjuke pappan var 
den som var hemma och tog hand om henne, som liten. Dagarna med pappan 
spenderade hon mestadels fastbunden, då han inte klarade av att springa efter henne. 
När hon var sex år dog pappan och några år senare även farföräldrarna. Hon blev då 
ensam med mamman och sin yngre syster och hade få, inte nära vänner. Flickorna 
övergavs av släkten, då dessa inte orkade med mamman längre. Hon blev sexuellt 
utnyttjad på ett subtilt och psykande sätt, av sin mamma. Detta gav henne känslan av 
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skam och att vilja bära en riddarutrustning, som skydd mot mammans starka sexuella 
dragningskraft till henne, vilken hon gav sig själv skulden för. Fysiskt våld tillhörde 
vardagen, hon blev ofta inlåst i källaren och kände ibland att hon ville dö. Numera 
skickar hon ibland bilder till sin mamma men vill varken träffa eller prata med henne, 
då hon anser att mamman är en psykopat. Med flera påbörjade högskoleutbildningar i 
bagaget är hon för tillfället arbetssökande. Hon har tidigare varit gift men lever idag 
ensam. Hennes vuxna barn betyder oerhört mycket för henne, liksom även hennes 
syster och vänner gör. Spåren av övergreppen utmärks genom att hon känner avsmak 
för sex. Övergreppen blev aldrig polisanmälda. 
 
Respondent 3 är en kvinna från en småstad i norra Sverige, född 1989. Som liten var 
hon sprallig men inte som andra barn, hon var en intelligent och smart liten flicka som 
kunde läsa redan när hon var fyra år, och skriva när hon var fem. Fram tills hon var 
fem och ett halvt år bodde hon tillsammans med sin pappa, mamma och lillebror. 
Därefter skiljde sig de båda högutbildade och yrkesarbetande föräldrarna Hon flyttade 
med mamma och brodern, men tillbringade varannan helg hos pappan, som då 
började utnyttja henne sexuellt. Den tidigare så glada flickan blev nu inåtvänd, blyg 
och en ensamvarg.  Hon lärde sig tyda signaler som att pappans ögon blev svarta när 
han blev arg, vilket han sa att han skulle bli ifall hon berättade om övergreppen för 
någon. Då hon även ville skydda mamman från smärta avstod hon från att berätta. 
Även psykisk misshandel förekom. Ibland när resten av familjen åt middag fick hon 
vara utan mat, och istället vara ”ute och springa”. Övergreppen pågick till hon var 12 
år. När hon var 16 år flyttade hon hemifrån då hon ville klara sig själv. Pappan och 
hans släkt var alla djupt kristna. Hon ville komma bort från den ”sekten” och leva mer 
anonymt. Kristendomen hatar hon. Idag är hon gravid och lever med sin fästman och 
deras hund. Båda studerar och hon har som mål att bli sjuksköterska. Hon är positiv, 
mån om andra, framåt, social och pålitlig. Effekterna efter övergreppen har visat sig 
genom en stark svartsjuka och en svårighet för relationer. Hon bloggar anonymt om 
sexuella övergrepp. Övergreppen polisanmälde hon själv, när hon var 17 år. 
Förundersökningen lades ner i brist på bevis.  

Respondent 4 föddes 1980 i mellanstor stad i Sverige. Hon bodde tillsammans med 
sin arbetslösa, missbrukande mamma och tre yngre syskon. Pappa som sedan mycket 
tidig ålder utsatte henne för sexuella övergrepp, arbetade på Samhall och bodde i 
närheten. Hon älskade sin mamma trots att mammans missbruk, gjorde att det inte 
fanns tid till att sköta skolan. Ofta fick hon passa sina småsyskon när mamman 
försvann ut på knarkresor. Kompisar fanns inte heller tid för, så den osynliga vännen 
Knuff fick fylla tomrummet när vardagen fylldes med missbruk, skrik och slagsmål. 
Som om inte det var nog, blev hon utnyttjad sexuellt av flera av mammans 
knarkarkompisar. En dag när hon var sju år, kom de från socialtjänsten och bad henne 
och syskonen packa varsin väska. De gav ingen förklaring till varför, och det blev 
starten på ett flertal placeringar hos olika jourhem och fosterfamiljer. Syskonen 
skiljdes åt efter ett par år, då de ansågs för bråkiga varvid socialtjänsten 
tvångsomhändertog dem, enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). Vid endast nio års ålder började hon själv att missbruka, och när hon var 11 år 
började hon ta betalt för övergreppen, som då fick finansiera droginköpen. Oron för 
mamman gjorde sig hela tiden påmind som en klump i magen. Att inte veta vart 
mamman befann sig gjorde att hon mådde jätte dåligt. Förtroendet för vuxna fanns 
inte längre men hatet riktade hon mot sig själv. Hon fick ständiga utbrott, svalt och 
skar sig själv för att försöka minska ångesten. Skolan gjorde en anmälan till 
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socialtjänst gällande sexuellt utnyttjande av henne på fosterhemmet, varpå 
fostermamman tvingade henne att ringa till socialtjänsten och dementera detta. 
Hennes största idol var Rambo. Han var allt hon ville vara, snygg, cool och sydde sig 
själv, utan att visa några känslor. När hon var sjutton år flyttade hon ”hemifrån”( 
fosterhemmet). Hon levde för knarket och försökte ta sitt liv. Vändningen kom på ett 
behandlingshem, där hon fick förtroende för en ur personalen och sakta började 
berätta om sina upplevelser. Detta följdes upp med kontinuerliga samtal och KBT-
behandling. Hennes mamma är numera död. Hon själv lever ett nyktert liv och bor 
tillsammans med sin älskade hund, vilken tillsammans med systersonen är en stor 
glädjekälla i hennes liv. Efter att precis ha avslutat sin undersköterskeutbildning, är 
dagarna fyllda med arbete och kulturella aktiviteter. Hon verkar även för att 
förebygga sexuella övergrepp. Spåren av övergreppen finns där, närheten till män är 
jobbig men vardagen fungerar bra. Hon tycker om livet och vägrar bli gammal och 
tråkig. Övergreppen blev aldrig polisanmälda. 

Respondent 5 är en man som föddes 1958 i en storstad, där han under det första 
levnadsåret bodde ensam, under fattiga förhållanden med sin mamma. När han var ett 
år träffade mamman en man, och fick tre barn. Denna första styvfar som bland annat 
arbetade som lastbilschaufför adopterade honom och mamman var hemmafru. Det 
visade sig sedan att styvfadern var alkoholist och hade ett våldsamt temperament. 
Uppväxttiden präglades av misshandel vilket gjorde att han blev duktig på att inte 
visa känslor. Han var alltid på sin vakt och lärde sig att vara lyhörd för vuxnas uttryck 
och röstläge. Detta för att vara beredd på eventuellt negativa reaktioner. Pojken minns 
dock tiden på farföräldrarnas bondgård, som kärleksfull. Han tyckte om djur, natur, 
scoutliv och idrott. I skolan var han mobbad av de andra barnen men slog aldrig 
tillbaka, utan försökte stå emot dem verbalt. När han var 11 år blev han lite av en 
rebell. Mobbingen hade avtagit, han tjuvrökte och blev stökig i skolan. Mamman 
skilde sig men träffade snart en ny man, vilken senare blev styvfar nummer två. 
Denne var en granne till familjen, som redan från början visade ett särskilt intresse för 
barnen, och framför allt honom. Styvfar nummer två gav barnen godis, 
uppmärksamhet och köpte saker till dem. Detta var något barnen inte hade upplevt 
tidigare, och till en början kändes det mycket bra. Snart övergick dock nattningarna 
till närmanden, för att senare gå över till sexuella övergrepp. Styvfadern blev även 
elak, såväl verbalt som fysiskt. Pojken mådde återigen dåligt. Vid 14 års ålder slutade 
plötsligt övergreppen, då styvfadern istället övergick till att förgripa sig på hans yngre 
bror. Som 17-åring tog respondenten ofta till alkohol som gjorde att hämningarna 
släppte, varvid han berättade om övergreppen för vänner, men inget hände. Det har 
tagit många år att komma tillbaka till livet men, nu går det ganska bra. Han är gift 
sedan länge, har två vuxna barn och är förtidspensionerad. Han kan fortfarande 
hamna i svackor och har svårt för hudkontakt, men han har lärt sig att acceptera detta 
som en del av livet. Idag arbetar han ideellt med att förebygga sexuella övergrepp mot 
barn.  Övergreppen är polisanmälda av honom själv som vuxen och förövaren fälld i 
domstol 

Respondent 6 föddes 1960 och växte upp med sin pappa, mamma och fem syskon, i 
en storstad. Pappan arbetade som chef och var nästan aldrig hemma. Han var sträng 
och gav barnen stryk. Mamman var hemmafru. Som liten var hon en glad, envis tjej 
men hade även en del humör. Som sjuåring blev hon våldtagen av en utomstående.  
Föräldrarna tog henne till sjukhus där hon undersöktes. De fick rådet av polisen att 
inte prata om våldtäkten mer, med intentionen att detta skulle falla i glömska. Men 
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hon mådde dåligt, kunde inte glömma, och knappt två år senare blev hon utsatt för en 
ny pedofil. I skolan började hon uppfattas som en problemelev, självkänslan sjönk 
och hon hatade sin kropp. Dessutom började hon ”stöta” på de manliga lärarna i 
skolan och på fester utnyttjades hon av jämnåriga pojkar, ibland av flera på en gång. 
Ändå var det ingen som reagerade. När hon var 17 år skiljdes hennes föräldrar och 
mamman hade utvecklat ett alkoholberoende. Samma år flyttade hon hemifrån. Ett 
kraftigt kontrollbehov utvecklades som ledde till självsvält och hård träning. Idag har 
hon två barn, lever med den yngsta och sin make, vilka ger henne en stor lycka och 
glädje, liksom även hennes barnbarn gör. Hon har arbetat sedan hon var 15 år och har 
idag nått en hög position i ett företag. Fortfarande har hon ett stort kontrollbehov och 
ställer höga krav på sig själv. Dessutom upplever hon att sexuell närhet ibland kan 
vara äckligt.  Idag upplever hon sig som kärleksfull, envis och stark, samt mycket 
engagerad i att förändra för de som varit och är, utnyttjade sexuellt.  På inrådan av 
polisen, blev övergreppen aldrig anmälda. 
 

6.1.1 Analys 
 
Samtliga respondenter har varit utsatta för såväl sexuella övergrepp, som fysisk och 
psykisk misshandel. De har som Persson (2007) beskriver, varit utsatta för något 
outhärdligt, ett trauma, och kommer att påverkas under en lång tid framåt om de inte 
får tala om detta. Att inte få tala om det skapar även ett tabu (ibid). Respondenterna 
har på olika sätt berättat hur de påverkats av sina trauman. I avhandlingen av 
Rathsman (2000) framgår det att föräldrar och andra vuxna ska visa var och hur det är 
tillåtet att beröra ett barn. För respondenterna har inte vuxenvärlden lyckats med 
detta, varvid deras uppfattning om tillåten beröring inte blir normal. Larsson (2000) 
tar upp att inslag av ett sexuellt beteende hos barn, kan tyda på att de varit utsatta för 
sexuella övergrepp. Detta stämmer överens med beteendet hos respondent 4 och 6. 
Respondent 4 sålde sin kropp redan som 11-åring och respondent 6 flörtade 
exempelvis med de manliga lärarna i skolan och ”lät sig” utnyttjas på fester.  
 
Det finns flera orsaker till att inte berätta om de övergrepp de varit med om. En orsak 
som bidrar till att inte berätta säger Priebe (2009), är att de som blir utsatta för 
allvarliga övergrepp, väljer att vara tysta. Carlsson (2009), Sas & Cunningham 
(1995), Hershkowitz et al. (2007) och Collings (2007) tar upp solidaritet med 
mamman, hot eller belöning från förövaren, som andra orsaker. Samtliga respondenter 
har varit utsatta för allvarliga övergrepp, vilket har lett till tystnad under barndomen. 
Hot om våld förekom direkt eller indirekt för samtliga respondenter. För respondent 3 
var även solidaritet till modern en orsak till att inte berätta och respondent 6 
belönades med godis för att vara tyst. 
 
Gemensamt för respondenterna är att de sexuella övergreppen har satt spår i samlivet 
med andra. Detta beskrivs på olika sätt, från att sexualiteten kan upplevas som äcklig, 
till att ha svårt med hudkontakt. Minnena av de fysiska beröringarna från övergreppen 
finns kvar i kroppen och förknippas med förnedring och obehag enligt Rathsman 
(2000). Även enligt Persson (2007) kan dessa minnen göra sig påminda vid en 
liknande beröring från andra. Rathsman (2000) skriver att de utsatta ofta avhåller sig 
från kroppskontakt, då de inte vill att andra ska behöva ta på deras ”äckliga” kroppar. 
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Studien av London et al. (2005), visar att endast ett fåtal övergrepp rapporteras till 
myndigheter. Respondent tre och fem polisanmälde själva brotten men endast för 
respondent fem ledde det till en fällande dom. Oftast finns det inga bevis på att 
övergreppen skett mer än barnets berättelse, så i utredningar menar Leander (2007), 
står ord mot ord. När barn som berättar, såväl till formella som informella stödsystem 
och inte blir trodda leder detta till ett nytt trauma, enligt Ullman (2010). Det 
förhindrar den utsattes möjligheter till återhämtning (ibid). Detta visar även vårt 
resultat, då samtliga utom respondent 1 har berättat vid något tillfälle, utan att bli 
trodda. 
 

6.2 Vad var det som fick respondenterna att berätta om de 
övergrepp de har blivit utsatta för? 
 
Respondent 1 hade inte en tanke på att prata om övergreppen. Då hon var sjukskriven 
efter att ha förlorat sitt arbete, befann sig på försäkringskassan för utredning huruvida 
hon var arbetsför. Barnen var vuxna, hon hade arbetat hela livet och upplevde att 
identiteten försvann, hon fanns inte mer.  
 
”För henne, nä det bara kom, det kom som jag... hur ska jag förklara... kanske som 
när man kräks och mår illa, det bara... rann ut. Hon såg helt chockad ut men hon var 
jätte gullig...” 
 
Respondent 2 första gången ville hon förklara sitt beteende för väninnor och nämnde 
då övergreppen i samband med att de talade om andra problem. 
 
”… jag tyckte att jag betedde mig konstigt och jag ville att mina väninnor skulle 
förstå varför jag var på det här sättet”. 
 
Respondent 3 berättade första gången för vänner då hon var 14 år och onykter. Ingen 
reagerade. Senare sökte hon läkarhjälp för kraftiga magsmärtor, cirka tre gånger per 
vecka. Läkaren hittade inget fysiskt fel. 
 
”Sen frågade hon mig hur jag mådde inombords... då bröt jag ihop och hela historien 
berättade sig själv liksom”. 
 
När hon var 17 år fick morfadern cancer, det blev för mycket och hon bröt ihop igen. 
På eget initiativ beslutade hon sig då för att göra en polisanmälan av övergreppen. 
Dessförinnan hade rädslan för att inte bli trodd av polisen och då istället riskera att bli 
mördad av sin pappa, haft övertaget. 
 
Respondent 4 vågade berätta när hon som 24-åring hamnade på ett behandlingshem 
på grund av drogmissbruket. Hon blev nykter, varvid en tillit växte fram till hennes 
kontaktperson.  
 
”… så småningom växte en tillit fram mellan mej och min kontaktperson och då 
vågade jag också börja prata lite /…/ hon var trygg och jordnära och höll måttet”. 
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Respondent 5 gjorde sin alkohol- och sexualdebut som 17-åring. När han var onykter 
sprack bubblan. Han tappade kontrollen och berättade då för allt och alla. Som 19-
åring skiljde sig mamman och de flyttade tillsammans med systern, från styvfar 
nummer två och bröderna som ville stanna. Han berättade för mamman som bröt ihop. 
Av oro för bröderna vände de sig till socialkontoret och han berättade detaljrikt om 
det som hade hänt. Då bröderna var välklädda, bodde bra och förövaren var trevlig att 
tala med, lades undersökningen ned. 
 
”Jag gjorde ett val där, tror jag. Det var liksom ingen idé att prata om det för det var 
ändå ingen som trodde på mej”. 
 
Vid 22-års ålder bestämde han sig för att ta sitt liv. Rattfull kraschade han bilen och 
hamnade på sjukhus, varvid det blev polisförhör. Polismannen frågade ifall det var 
något annat han ville berätta. Han berättade och blev för första gången trodd av någon 
utanför familjen. Detta att bli trodd samt informerad om anmälningsmöjligheten mot 
förövaren, betydde oerhört mycket för honom. 
 
”… alltså ett nytt trauma väcker dom gamla brukar jag berätta då va”. 
 
Respondent 6 köpte som sjuåring godis för pengarna som var avsedda att tysta henne 
efter våldtäkten. Detta kom fram till mamman varvid hon berättade. Händelsen 
tystades ned efter inrådan från polisen. När hon var drygt 30 år ville hon inte leva 
längre.  
 
”Jag mådde så dåligt då och ville inte leva längre… så jag skrev ett brev till min 
syster och då kom allt fram” 
 

6.2.1 Analys 
Som Carlsson (2009) skriver var det före 1980-talet omöjligt att tala om sexuella 
övergrepp, vilket respondent 1 bekräftar, då hon säger att hon inte hade en tanke på att 
berätta om sina upplevelser. Respondent 2 säger att hon ville förklara sitt beteende för 
sina väninnor, hon tyckte själv att hon betedde sig konstigt. Person (2007) menar att 
en person kan få kortare minnesbilder av det som skett, vilket i sin tur leder till att 
denne lever i irritation och spänning, vilket kan påverka beteendet.  
 
Respondent 3 sökte vid ett flertal tillfällen läkarhjälp för sina magsmärtor, som visade 
sig vara ett symtom på de övergrepp hon hade utsatts för. Som Rahm (2008) skriver, 
söker kvinnor ofta hjälp för andra fysiska symtom, utan att berätta om övergreppen de 
har utsatts för.  
 
Reaktioner på obehagliga minnen kan leda till ett drogmissbruk skriver Persson 
(2007), vilket det gjorde för respondent 4. Persson fortsätter med att beskriva hur 
viktigt det är att få bekräftelse och förståelse i en sådan situation. Detta säger 
respondent 4 var något som växte sig fram mellan henne och en personal på 
behandlingshemmet, varvid det fick henne att våga berätta. Varken respondent 5 eller 
6 fick någon bekräftelse eller förståelse då de berättade. Som en följd av detta ville de 
inte leva längre, vilket enligt Persson också är en reaktion på de starka minnena som 
inte bekräftas. 
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6.3 Hur var respondenternas upplevelser av att berätta om de 
sexuella övergreppen? 
 
Respondent 1 upplevde att hon först fick hjälp av den gullige handläggaren på 
Försäkringskassan, som skrev ett intyg gällande behov av psykologhjälp. Kontakt för 
möte med psykolog togs av anhörig. Känslan första året var att alla visste, vilket var 
jobbigt och resulterade i att hon inte ville gå ut bland folk. När psykologen ersattes 
var det jobbigt att börja om, sedan gick det dock bra. Det tredje året kom ytterligare 
en ny psykolog in i bilden, men då hon nu kände sig färdig avslutades terapin. De 
vuxna barnens reaktion var påfrestande då de blev mer uppmärksamma på hennes 
sinnestillstånd och i sin oro bevakade henne. De blev även äcklade och hatiska mot 
sin nu döde morfar, som de tidigare hade tyckt om. Detta var ju inget hon ville belasta 
barnen med. Att berätta var både skönt och jobbigt. Psykologen menade att det 
jobbiga skulle försvinna om hon berättade för sina väninnor. Hon själv anser att det 
inte försvinner men att prata om det gör det bättre. Väninnorna tyckte att hon hade 
blivit en stark kvinna, i övrigt tyckte alla att det var fruktansvärt.  
 
”/…/ man har fått mycket sympati... fast det är inte det man är ute efter/.../ för mig har 
det blivit mer naturligt nu, det är ingenting jag skäms över, det är inget tabu längre 
utan det är... det är mitt liv... det är så...”  
 
Respondent 2 hade vänt sig till sociala och berättade. De sa ”inga problem”, men 
påtalade att en anmälan inte skulle leda någon vart. Detta då hon inte var utsatt för 
tillräckligt avancerade övergrepp. Dessutom var det under 70-talets Österrike, och den 
fysiska misshandeln var inte olaglig. Hon berättade för två väninnor, varav den ena 
väninnan berättade för sin mamma. Dessa tyckte att hennes mamma verkade snäll och 
sa åt henne att anstränga sig mer, så skulle relationen med mamman bli bra. Den 
andra väninnan trodde på henne men verkade glömma. När modern gjorde sexuella 
närmanden i närvaro av hennes kusin och dennes pojkvän, reagerade dessa med att 
skoja om det hela. Detta fick henne att tro att andra skulle reagera på samma sätt. Hon 
kände sig inte förstådd av omgivningen, varken släktingar, grannar eller lärare ville 
hjälpa henne. När hon var över 20 år började omgivningen förstå allvaret. 
Omgivningens reaktioner styrde upplevelsen av berättandet. De som ansåg att hon 
borde vara mer tillmötesgående gentemot förövaren, fick henne att känna sig mycket 
dålig.  
 
”Jag gav upp och berättade inte för fler. Det var ju ändå inget som hände. Det var 
mest negativt /…/ Det kändes bra när folk förstod att det var fel. Att berätta flera 
gånger är inget problem. Oförstående människor som vill bagatellisera det hela är 
problemet”. 
 
Respondent 3 berättade för en psykolog samt en läkare när hon var 16 år. Innan hon 
fyllt 18 hann hon även berätta för flera personer som arbetade på BUP. Dessutom 
berättade hon för en skolsköterska som behandlade hennes ätstörningar, en 
skolpsykolog och en terapeut. Samtliga med anmälningsplikt. Ingen av dessa gjorde 
någon polisanmälan. Hon upplevde ytterligare ett trauma då hon blev lämnad av 
pojkvännen som inte klarade av att hon inledningsvis mådde mycket dåligt när hon 
började berätta.  
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”Jag såg ju vilka som var mina vänner... många lämnade ju mig efter jag berättade. 
Dom klarade inte av att höra sanningen” 
 
När hon på eget initiativ hade gjort en polisanmälan och förundersökningen lagts ned 
i brist på bevis, kändes det jobbigt. Från pappans stora släkt möttes hon av ett enormt 
hat, varvid samtliga vände sig emot henne. Farmodern berättade senare i förtroende 
att även respondentens farfar hade utsatt sin syster för sexuella övergrepp. Från 
mamman mötte hon dock förståelse, det visade sig att även hon hade varit utsatt för 
övergrepp som barn. Förståelsen från mamman var avgörande för att hon, med sina 
självmordstankar skulle orka leva vidare. Att berätta för den nuvarande fästmannen, 
som var mycket förstående och bekräftande, gjorde att hon orkade berätta om 
övergreppen i detalj. Detta ledde till att hon blev frisk från alla plågande minnen. 
Även om det var jobbigt att berätta helt utan censur under flera veckor, gjorde hon det 
tills det inte skrämde henne längre. Då blev hon av med alla skamkänslor, vilket var 
otroligt viktigt. När hon samlat mod och äntligen vågade berätta, var det svåraste att 
bli ifrågasatt och inte bli trodd. 
 
”Jag tycker det är bra att berätta och är inte rädd för det, jag vill bli av med tabun 
för detta ämne och då hjälper det inte till att hålla tyst /…/ Ja, det skrämmer mig inte 
längre. Det gör inte lika ont eller äter upp mig skulle jag vilja säga. Det gjorde alla 
minnen innan det, dom förgjorde mig liksom. Men nu kan jag prata om övergreppen 
precis lika mycket och "lättsamt" som att prata om när min förre pojkvän lämnade 
mig. Jag kände mig sjuk förr, men det gör jag inte idag. Det är den stora skillnaden”. 
 
Respondent 4 tyckte att det kändes skönt att sluta hålla de övergrepp hon varit utsatt 
för, inom sig. Dock fick hon till en början den biologiska familjen emot sig, då dessa 
ansåg sig blivit utlämnade. Att bli sedd som en som varit med om övergrepp, är inte 
alltid roligt. 
 
”När jag vågade lita på en annan och öppna mej så öppnade sej världen för mej… att 
inte hålla skammen för sej själv o inte slå på sej”  
 
Respondent 5 började berätta då han tappade lite av kontrollen i samband med sin 
alkoholdebut. Då han som onykter kände sig befriad och utan rädsla vågade han 
berätta för vännerna, som blev rädda. Som nykter talade han inte om det. Upplevelsen 
av att inte ha blivit trodd av socialtjänsten var svår. Då åklagaren fick insikt i att en 
polisanmälan hade gjorts, förberedde denne en anmälan mot socialtjänsten, samt att 
väcka åtal mot förövaren.  
 
”Just att bli bekräftad i det här det skapar en sån energi och frigörelse som också.. 
rädslor som försvinner ur kroppen på nåt sätt va. Man lättar upp, man får luft på nått 
sätt. Jag behöver inte förklara mer. Här är nån som tror på mej”. 
 
Efter åratal utan stöd och hjälp inom psykiatrin fick han efter ett framträdande, där 
han berättade om övergreppen, positiv respons från släkten. Mormodern berättade då 
att även hans mamma hade varit utsatt för sexuella övergrepp som barn. Först som 32-
åring fick han uppleva att bli ”sedd, trodd och tagen på allvar” av personer i sin 
omgivning. 
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Respondent 6 blev efter våldtäkten utsatt för en tvångsundersökning av underlivet, på 
sjukhuset. Föräldrarna fick där rådet att hon skulle komma att glömma det hela, ifall 
de aldrig mer pratade om händelsen. Hon mådde riktigt dåligt och anser att detta är 
anledningen till att hon senare blev utsatt för ytterligare en pedofil. Efter att hon med 
hjälp av stöd från systern, hade börjat berätta om övergrepen, stärktes hon ju mer hon 
berättade. Detta gav henne insikten i att hon själv var utan skuld till det inträffade. Det 
tog dock många år innan hon kunde förlåta sig själv för att ha låtit sig utnyttjas.  
 
”Det var en befrielse!!!! /…/ för mig har det varit oerhört viktigt och helt avgörande, 
jag hade inte orkat annars, man orkar inte bära en sån sak hur länge som helst, något 
brister till slut.. det kan vara allt från droger eller till att helt enkelt ge upp” 
 
Fortfarande tar hon illa vid sig när personer i hennes omgivning byter ämne eller 
tramsar bort det hon säger, då de inte klarar av att lyssna på hennes berättelse om de 
sexuella övergreppen. 
 

6.3.1 Analys 
 
För att någon som blivit utsatt för sexuella övergrepp ska kunna komma ur offerrollen 
och påbörja sin bearbetning, behövs enligt Ullman (2010) att dessa berättar om vad de 
varit utsatta för. Detta för att de ska kunna få den hjälp som är nödvändig för 
återhämtandet. Samtliga respondenter har efter att de som äldre berättat fått hjälp till 
bearbetning. Ingen av de som berättat som barn har fått hjälp efter första gången de 
berättat. Respondent 1 var 59 år och fick omedelbart stöd, genom ett skrivet intyg 
varvid anhöriga sen tog vid och lotsade vidare. 
 
Flera av respondenterna har berättat utan att få något gensvar, vilket Nilsson & 
Waldemarson (2007) menar kan leda till problem med självbilden. En individs hela 
existens ifrågasätts då denne inte får några reaktioner från lyssnaren menar de. Flera 
av våra respondenter har haft självmordstankar eller försökt ta sitt liv, då de inte blivit 
trodda. Omgivningen har reagerat negativt i vissa fall då respondenterna har försökt 
att berätta, och detta kan enligt Ullman (1996) och Jonzon (2006) leda till en sämre 
psykisk hälsa. Så är fallet för majoriteten av respondenterna i vår undersökning. De 
har mått mycket dåligt av att omgivningen reagerat på ett negativt sätt genom att inte 
tro på respondenternas berättelser.  
 
Den första känslan när respondenterna berättat om de sexuella övergrepp de varit 
utsatta för, har inte alltid varit positiv. Respondent 1 kände att det var jobbigt första 
året när hon trodde att alla visste. Hon bar på negativa känslor, vilket beskrivs av 
Kåver (2006), som exempelvis skam, skuld, rädsla, ilska och sorg. Dessa negativa 
känslor kan leda till att vissa beteenden upphör. För respondent 1 blev resultatet att 
hon inte gick ut bland andra människor på ett helt år. För respondent 2 resulterade det 
i att hon slutade att tala om övergreppen. Skamkänslan som respondent 3 bar på 
försvann först efter flera veckor av detaljerat berättande.  
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6.4 Hur bör man enligt våra respondenters uppfattning, som 
lyssnare förhålla sig till den som berättar om sexuella övergrepp?  
 
Respondent 1 tror att många människor är dåliga på att prata om såväl död som 
trauman. Själv upplevde hon det som överväldigande, att få prata under sin 
läkningsprocess. Hon ville att människor skulle vara normala när hon berättade om 
övergreppen. När hennes sambo dog och människor beklagade med ett snällt röstläge, 
liknande det som används då man pratar med ett barn, fick det henne att känna sig 
svag och gråtfärdig. Hade man dessutom vuxit upp med sexuella övergrepp, stryk, hat 
och en massa ilska blev det som en bomb som kreverade när någon pratade på det 
sättet. En bekant tog bara emot berättelsen utan att kommentera eller ändra röstläge, 
det kändes bra.  
 
”Det beror ju också på hur personen ifråga är... jag har ju en gammal väninna då, 
hon är diakonissa, eller var... men när jag pratade med henne så...hon var ju helt 
annorlunda...det blev inte som med den andra väninnan...hon blev ju ledsen och då 
blev jag ledsen. Så det var lättare att berätta för henne, diakonissan. För hon pratade 
mer vuxet, lite neutralt. Men hon tyckte ju att det var hemskt men hon fick inte ett 
annat tonläge så det var ju bra. Så där ser man ju skillnaden... fast det är ju inte för 
att man är otacksam utan det är ju för att man... det är jobbigt att man blir så där...”. 
 
Respondent 2 ansåg att det var viktigt att omgivningen tog det som berättades på 
allvar. Det vore bra om de med hjälp av konstruktiva tankar försökte sätta sig in i 
situationen, hur det hade känts och på vilket sätt de kunde hjälpa henne.  
 
”Min väninnas mamma, som tog mig på allvar, var viktig för mig. Fast hon glömde 
nog sen. Inget hände ju”.  
 
Respondent 3 berättade som liten för många, särskilt vuxna att hon inte tyckte om att 
vara hemma hos sin pappa. Hon försökte på detta sätt kontrollera huruvida dessa 
känslor och tankar var acceptabla. Ingen frågade varför hon kände så, vilket hon hade 
velat. Responsen vuxenvärlden gav, var att hon självklart skulle vara hos sin pappa. 
Detta gav henne tron att övergreppen var normala. När hon väl berättat ville hon inte 
höra förklaringar om att det var en sjuk människa som utsatte henne, mellan 5-12 års 
ålder för sexuella övergrepp.  Hon skulle inte ha mått bättre av den förklaringen, då 
hon hade accepterat det som hänt. När hon berättade var det bra med människor som 
lyssnade, bekräftade och hänvisade till vidare hjälp. Även om hon inte ville prata just 
då eller kände rädsla inför att ta emot hjälp, var det läkande att känna att någon fanns 
där. Det var bra att bli bekräftad av någon som bara tog det som det var. Hon ville inte 
att det skulle ställas för mycket frågor, då det gav känslan av att vara ifrågasatt. Dock 
kan en polis eller terapeut fråga lite mer. Det bästa är att fråga vad man vill berätta, 
visa intresse genom att lyssna och inte gå där ifrån.   
 
”Många tyckte så synd om mig och gjorde mig liten... vilket jag hatade. För jag var 
inte liten och ville inte att någon skulle klappa mig på huvudet. Det drog ner mig mer 
än stärkte mig. Det var som om dom inte trodde att jag klarade mig själv längre, trots 
att jag gjort det så länge”. 
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Respondent 4 ville att den som tog emot berättelsen, genom att själv ta det lugnt 
inte skulle tvinga fram något, utan låta henne ta det i sin egen takt.  
 
”Man ska vara sej själv och inte tänka på hur man ska uppträda. Blir man berörd 
eller ledsen är det ok blir man arg ok och om man inte bryr sej så får det vara så 
också”. 
 
Respondent 5 sade att han behövde få vara i nuet, utan att bli ifrågasatt eller att 
någon talade om vad han skulle göra. Det hade varit bra med stöd i att även få vara 
deprimerad. När människor trodde på honom, gav det energi till att gå vidare. Orden 
”Jag tror på dig”, var första steget. Det skulle ha varit bra att ha någon att kontakta när 
det kändes jobbigt och deprimerande. Inom psykiatrin mötte han en ”tycka synd om 
mentalitet” och en vilja att ordinera tabletter, istället för hjälp att ta tag i de 
upplevelser han bar på. Detta gav budskapet att det inte var någon idé att berätta 
varken för läkare eller psykolog, det ledde ju bara till att han blev diagnostiserad, 
stämplad och förnekad. 
 
”Ja det är ju framförallt att inte bli sedd, trodd... den här förnekelsen, hur den ehh... 
tänk om... det finns ju lite där va. Ehh... alltså att socialtjänsten tänk om... hela de där 
tankarna som ändå finns där hela tiden och dom blir du aldrig fria. Och att det hade 
lett till någonting och fortsatt utredningen då men framför allt att jag hade fått ett 
stöd i att fortsätta berätta, fortsätta... försöka förstå mig själv... och vad som hände 
min kropp. Då hade jag ju säkerligen gjort andra val... i livet. Bara genom att bli 
bekräftad kanske jag hade fungerat bättre i skolan också ...” 
 
Respondent 6 berättade att våldtäkten som tystades ned gjorde att hon var i händerna 
på en ny pedofil redan två år senare. Hon var övertygad om att situationen skulle ha 
sett annorlunda ut, ifall hon redan efter första övergreppet hade fått tala med någon.   
 
”Att dom tror på mig är och har alltid varit viktigt och man får bekräftelse på att det 
inte var mitt fel, därför att nu tog jag på mig allt själv och trodde att det var ok för 
vuxna att göra så, jag fick aldrig bekräftelse på att det som hände inte var mitt fel och 
att det var FEL” 
 

6.4.1 Analys 
 
Respondent 1 beskriver att människor med snälla röster får henne att känna sig svag 
och ledsen, när hon befinner sig i sorg eller berättar om övergreppen. Denna sorg är 
enligt Kåver (2006), en negativ känsla som ger obehag och plåga. Det är möjligt att 
ett snällt röstläge i en sådan situation ökar känslan av obehag och plåga för 
respondent 1 och hennes reaktion blir att hon själv blir ledsen. En liknande känsla 
beskriver även respondent 3, som hatar när människor tycker synd om henne. Det 
väcker hennes ilska och hon känner sig neddragen, vilket Kåver (2006) också 
beskriver som en negativ känsla.  
 
När man talar med ett barn som varit utsatt för sexuella övergrepp, är det enligt Seidel 
(1991) viktigt att tro på barnet, ta det lugnt och försäkra denne skydd. Även då 
respondent 2 inte längre är ett barn, så var hon det när övergreppen begicks och det 
var viktigt för henne att bli trodd på och att få hjälp. Respondent 4 säger att man ska 
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ta det i barnets takt, när denne berättar, vilket även det stöds av Seidel (1991). Vidare 
vill respondent 4 att den som lyssnar ska vara sig själv och reagera på det sätt man 
själv vill. Som lyssnare kan man vara rädd för att ge fel återkoppling till den som 
berättar, skriver Nilsson & Waldemarson (2007) och rädslan kan bottna i att det 
saknas insikt och kunskap om ämnet. Vidare skriver de att känsliga budskap kan ge 
lyssnaren en känsla av överväldigande, och det kan vara svårt att ta emot dessa 
budskap. Respondent 4 vill att lyssnaren ska visa precis hur denne känner utan att 
tänka på hur man ska uppträda.  
 
För att skapa trygghet och självförtroende för den som berättar, är det viktigt att 
bekräfta denne, att validera. Detta görs enligt Kåver (2006) genom att 
uppmärksammat lyssna och ta in det som sägs. Respondent 5 vill inte bli ifrågasatt, 
han vill att människor ska tro på det han berättar. Han vill ha bekräftelse av lyssnaren, 
och att denne tar in och accepterar det han säger. Kåver, fortsätter att beskriva 
validering som att bekräfta individen som den är utan att döma, men att detta inte 
betyder att vi måste hålla med eller tycka att det som sägs är bra. Om respondent 5 
hade fått bekräftelse istället för förnekelse, tror han att hans liv under uppväxtåren 
hade sett annorlunda ut. Respondent 6 uttrycker liknande känsla. Hon fick inte heller 
den bekräftelse hon behövde för att må bra. Hon behövde få bekräftat att övergreppen 
inte var hennes fel, då hon inte fick det lade hon istället all skuld på sig själv. 
 

6.5 Analys av samtliga frågeställningar 
 
Samtliga utom respondent 1, har som barn berättat om de sexuella övergrepp de varit 
utsatta för, utan att någon har agerat vidare för att stödja och hjälpa. Larson (2000) 
visar liksom Ullman (2010) att vuxenvärlden ofta förnekar och ifrågasätter sexuella 
övergrepp på barn. Dessa negativa reaktioner påtalas även av Jonzon (2006). Detta 
kan såsom Nilsson & Waldemarson (2007) beskriver det, resultera i att den utsattes 
existens därmed förnekas. Samtliga respondenter som togs på allvar och blev trodda 
på var från 17 år och uppåt. Berättandet utlöstes för respondent 1, 3, 4, 5 och 6 då en 
ny kris gjorde att de inte orkade bära på minnena själva. 
 
Ullman (2010) visar att offer ofta uppmuntras till att berätta så att förövarna ska 
kunna ställas inför rätta. Det som sker när de verkligen träder fram, är att de 
ifrågasätts och görs till offer. Priebes (2009) resultat visar att ungdomar sällan berättar 
för professionella vuxna om övergreppen. Vårt resultat visar dock att respondent 2, 3, 
4, 5 och 6 har pratat med professionella. Antingen har ingen utredning gjorts, de har 
blivit avrådda från polisanmälan eller så har socialtjänsten inte agerat eller ens valt att 
gå vidare med utredning. De har heller inte rekommenderat respondenterna att själva 
göra en polisanmälan för vidare utredning. De enda fall som blivit polisanmälda, har 
blivit det av respondenterna själva. Trots att socialtjänst varit informerade om 
problematiken och de sexuella övergreppen gällande respondent 2, 3 och 5 har dessa 
inte polisanmält. Respondent 4 utreddes av socialtjänst då hon kom från en familj 
med drogmissbruk men ingen från socialtjänst talade med henne om detta, eller något 
annat.  Föräldrarna till respondet 6 blev avrådda av polisen att göra anmälan, vilket 
stämmer överens med Perssons (2007) beskrivning av den rådande tron att barnen 
skulle glömma.  
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I fem av våra sex respondenters fall har det funnits signaler och tydliga rop om hjälp 
till professionella yrkeskategorier. Fem respondenter tillhör även kategorin som 
Ullman (2010) valt att kalla de illegitima offren, då de enligt stereotypen inte utsatts 
av en främling och därför kan komma att bestraffas av omgivningen när de berättar. I 
och med detta agerande återskapas respondenterna till offer som ifrågasätts. Det 
negativa och icke agerande bemötande, respondenterna har mötts av då de varit i 
kontakt med olika instanser inom kommunen stöds av Ullman, som skriver att de är 
högre chans att möta negativa reaktioner hos formella instanser, än bland familj och 
nära vänner.  
 
Även då våra respondenter är olika kön, från 21-66 år samt av olika bakgrund och en 
invandrare från Österrike så har de haft gemensamma negativa upplevelser av hur 
omgivningen har tagit emot dem då de har berättat som barn. Först som vuxna har de 
blivit bekräftade och kunnat få adekvat hjälp. 
 

7. Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 
 
Fejes & Thornberg (2009) skriver att det i en del undersökningar bedöms det vara mer 
fördelaktigt att göra en kvantitativ undersökning, medan det i andra fall anses vara ett 
bättre val att göra en kvalitativ undersökning. Avgörande för detta är forskningsfrågan 
(ibid). Utmärkande för kvantitativa metoder är att dessa ämnar studera exempelvis, 
hur många av deltagarna som delar en viss åsikt eller egenskap (Larsson et al, 2005).  
Vi har inte haft för avsikt att mäta exempelvis hur många individer som har berättat 
om övergrepp, utan fokuserar på upplevelsen av detta. Inledningsvis diskuterade vi att 
använda metoder som grundad teori, diskursanalys och social konstruktivism. Fejes 
och Thornberg (2009)  tar upp att grundad teori som forskningsansats passar liksom 
fenomenologin då man inte vill utgå från en teori, utan istället väljer det empiriska 
materialet som utgångspunkt. Inom den grundade teorin är en central princip att 
forskaren parallellt arbetar med såväl datainsamling som analys (ibid). Winther, 
Jørgensen & Phillips (2000) skriver att det inom diskursanalys är språket som ger oss 
tillträde till verkligheten. Enligt metoden social konstruktivism bör världen och den 
upplevda erfarenheten ses som en social konstruktion (Hacking, 2000). Även då den 
grundade teorin skulle kunnat vara ett alternativ för oss, så valdes den bort då vi 
önskade separera arbetet med analysen från datainsamlingen. Trots att vi har en man, 
en kvinna med annan kulturell bakgrund och att de utsatts för olika typer av sexuella 
övergrepp under olika tidperspektiv så fann vi i vår undersökning inga större 
skillnader mellan deras upplevelser. Av den anledningen samt att vi inte undersöker 
hur språket ger oss tillträde till omvärlden valdes därför diskursanalys bort. 
Berättandet av sexuella övergrepp kan ses som en social konstruktion då den kan 
baseras på varför respondenterna inte berättar. Dock har vi valt att inte undersöka 
detta socialkonstruktivistiskt, utan velat studera och analysera hur respondenterna 
upplever att det är att berätta för omgivningen om sina upplevelser. 
 
I enlighet med det fenomenologiska betraktelsesättet försökte vi lägga undan vår 
förförståelse under datainsamlingen. Därav gjorde vi ett aktivt val att inte vara styrda 
av några teorier. Det är dock oerhört svårt att inte ha någon förförståelse för detta 
ämne eller att bortse från denna under arbetets gång. Som tidigare nämnts (se 1.1 
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Inledning och problemformulering) bestod vår förförståelse av att sexuella övergrepp 
var ett tabubelagt område att prata om. Därav gjorde vi valet att undersöka hur det 
faktiskt är att berätta. Därmed har förmodligen våra frågeställningar påverkats av 
denna förförståelse. Bägge två berördes vi även djupt av respondenternas berättelser. 
Dock försökte vi under hela arbetets gång påminna varandra om att förhålla oss 
öppna, till att det var respondenternas upplevelser, och inte våra tankar om dessa som 
ständigt skulle vara i fokus. Vi valde även att ta hjälp av en redan beprövad 
intervjuguide, för att inte vår förförståelse skulle påverka frågorna som utformades.  
Tre av intervjuerna gjordes via chatt och vi var till en början rädda för att vi skulle 
förlora det som uttrycks i kroppsspråk och ansiktsuttryck. De som intervjuades via 
chatten var mycket öppna och vi tror det kan ha varit lättare för respondenterna att 
öppna sig för oss genom att de satt trygga i sina hem, och därmed var mer anonyma. 
Efter att vi sammanställt resultatet upptäckte vi att vi missat att ställa tre stycken raka 
frågor. Dessa mejlades till samtliga respondenter som var vänliga nog att besvara dem 
(se 9.2 bilaga 2, Intervjuguide).  
 
Vi anser att en kvalitativ metod har varit mest lämplig för att uppfylla vårt syfte med 
undersökningen. Med intervjuer har vi fångat respondenternas upplevelser av hur det 
är att berätta om de sexuella övergrepp de varit utsatta för i sin barndon, vilket var vår 
avsikt med studien. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Efter att vi analyserat vad som fick respondenterna att berätta om de sexuella 
övergrepp de har varit utsatta för, visade resultatet att majoriteten av respondenterna 
inte planerade att avslöja övergreppen.  Antingen var det någon form av kris som 
utlöste berättandet, att de tappat kontrollen eller att de önskade förklara sitt beteende. 
Vi diskuterar att detta kan bero på att när en ny kris uppstår, orkar inte respondenterna 
längre hålla det trauma de tidigare upplevt inom sig. Även alkoholen tyckas ha den 
inverkan, genom att respondenterna släpper ut det som är så outhärdligt att bära på då 
berusningen inträder. Viljan att förklara sitt beteende tror vi liksom Persson (2007) 
beror på att de traumatiska minnesbilderna gör sig påminda, vilket kan skapa ett kaos 
inombords. Denna känsla, tror vi gör att respondenten önskar förklara ett beteende, 
som för omgivningen inte behöver vara synligt.  
 
Vid inledandet av vår studie hade vi uppfattningen att sexuella övergrepp var ett ämne 
som var svårt att tala om. Detta anser Nilsson & Waldemarson (2007) kan bero på en 
avsaknad av insikt och kunskap, samt svårigheten att ta emot så starka berättelser. 
Även vi hade svårt att förhålla oss neutrala under intervjuerna, då det framkom hur 
traumatiska respondenternas upplevelser hade varit. Även då våra reaktioner 
förhoppningsvis inte var synbara för respondenterna, var vi båda tvungna att 
verkligen fokusera oss på att lyssna för att söka förhålla oss professionella och 
neutralt kunna ta in det som sades. Vi diskuterar att detta beror på att det i vårt 
samhälle inte är naturligt att tala om upplevelser av denna art. Dock hade vi ingen 
som helst tanke på att ett negativt bemötande skulle visa sig vara relativt vanligt från 
professionella instanser, vilket vår studie liksom även tidigare forskning visar.  I 
motsats till Priebes (2009) resultat visar vår studie att fem av respondenterna har 
berättat för professionella, utan att detta har lett till en polisanmälan för vidare 
utredning.  
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Medmänniskor med kännedom om att ett barn i någon form misstänks vara utsatt för 
ett brott, bör enligt socialtjänstlagen göra en anmälan om detta till socialnämnden. Det 
samma gäller personer som i sin profession får vetskap om att ett övergrepp begåtts 
mot ett barn. Dock har dessa yrkesprofessionella, skyldighet att omedelbart göra en 
anmälan om detta till socialnämnden. Trots att flera av våra respondenter varit i 
kontakt med socialtjänsten gällande övergrepp eller andra missförhållanden, har det 
inte i något fall lett vidare till en polisanmälan. Även då vår tidigare forskning också 
visar stöd för att individer ofta möter negativa reaktioner från just yrkesprofessionella, 
diskuterar vi hur detta kan komma sig. Vi har svårt att se någon annan förklaring än 
att vuxenvärlden har svårt att förstå allvaret i barnens berättelser, vilket därmed gör 
att de inte tror på vad barnen faktiskt berättar. Att de skulle agera på detta sätt för att 
skada barnen finner vi inte troligt. Enligt BRÅ hänger mörkertalet samman med att 
barn blir trodda på samt att den som tar emot barnets berättelse fattar beslut om att 
göra en polisanmälan. Som vi har sett historiskt, har mörkertalet gällande sexuella 
övergrepp varit stort redan under 1400-talet. Detta var fallet även år 2009. Vi 
diskuterar att såväl medmänniskor som yrkesprofessionella måste bli mer 
uppmärksamma på vad som sker mot barn i omgivningen, så att lagen om 
anmälningsskyldighet kan efterlevas. Inte förrän detta sker, kan mörkertalet komma 
att minska.  
 
När respondenterna har berättat om övergreppen har samtliga velat bli bekräftade och 
tagna på allvar, av individer som aktivt lyssnar och visar intresse. Detta utan att tycka 
synd om respondenterna och ifrågasätta allvaret i deras berättelse, vilket i flertalet fall 
inte har skett. Omgivningens reaktioner har för samtliga respondenter varit avgörande 
för huruvida de haft positiva, eller negativa upplevelser av att berätta. Respondenterna 
anser sig ha uppnått ett högre välmående, ju mer de bearbetat övergreppen genom 
berättandet. Även detta stöds av vår tidigare forskning, vilket visar på vikten av att 
respondenterna får hjälp med att våga berätta om deras upplevelser. Vi diskuterar 
slutligen att respondenterna först har blivit utsatta för ett brott av en förövare. Därefter 
riskerar omgivningens negativa reaktioner att bidra till att återigen skapa ett offer. Vår 
förhoppning är därför att ämnet sexuella övergrepp, inom den närmsta framtiden ska 
komma att ingå som en del av utbildningen, inom samtliga människovårdande 
yrkesutbildningar. Tills detta sker är vi glada över engagerade frivilligorganisationer 
såsom HOPP, Utnyttjad.se med flera, vilka fortsätter sprida information om sexuella 
övergrepp, samt tar emot individer som är i behov av hjälp. 
 
 

7.3 Slutsatser 
 
Utifrån vårt resultat och tolkningen av detta, har vi dragit följande slutsatser: 
 

• Trots respondenternas olika bakgrund, ålder och upplevelser visar vår studie 
att de inte tagits på allvar då de berättat som barn. 

• Att berätta om de sexuella övergrepp respondenterna har varit utsatta för har 
enligt deras egen uppfattning, visat sig vara avgörande för att dessa har kunnat 
uppnå ett bättre fysiskt och psykiskt välmående.  
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• Trots att det kan vara svårt att ta emot berättelser om sexuella övergrepp, är 
det av stor vikt att omgivningen vågar ta emot, lyssna och bekräfta de som 
berättar. 

• Möjligheten till ett bättre välmående har för våra respondenter fördröjts, på 
grund av omgivningens negativa reaktioner. Inte minst från de professionella 
instanser dessa har varit i kontakt med.  

• Endast en av våra sex respondenter har fått viss upprättelse i form av en 
fällande dom av sin gärningsman. Detta visar på behovet av att samhällets 
olika instanser på allvar vågar fråga, se och ta tag i barn som utsätts för 
sexuella övergrepp. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 
 
Sexuella övergrepp behöver belysas i större omfattning, så att tabustämpeln kan 
försvinna, barnen bli trodda på och mörkertalet därmed kan minska. Vi välkomnar 
mer forskning, såsom exempelvis hur många utsatta barn och ungdomar som har varit 
i kontakt med socialtjänst, och i så fall om socialtjänsten därefter har anmält 
misstanke om sexuella övergrepp till socialnämnden, samt på vilka grunder 
socialnämnden beslutar att polisanmäla, eller inte.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Följebrev 
Vi heter Susanne Garcia Lind och Christina Blossby och studerar vid institutionen för 
socialt arbete, Stockholms universitet. Vi går sista terminen och skriver nu på vår C-
uppsats som även blir vårt examensarbete. Vår handledare genom detta arbete är Ann-
Britt Sand, universitetslektor på vår institution. 
 
Vi har valt att skriva om sexuella övergrepp i barndomen då vi anser att detta är ett 
viktigt ämne att belysa. Inte minst för oss blivande Socionomer, som i vårt yrkesliv en 
dag kanske kommer att möta personer som varit utsatta. Det är många barn som 
utsätts men inte vågar eller vill berätta om vad de varit med om, kanske på grund av 
det tabu som omger ämnet. Vårt syfte med studien är att undersöka hur det är att 
berätta om de övergrepp man varit utsatt för, samt hur omgivningen har reagerat. Vi 
vill gärna träffa Dig och några andra personer med liknande erfarenheter. Detta för att 
göra en intervju om hur Du har upplevt att det är att berätta och vad som fick Dig att 
berätta. Vår förhoppning är att vi med hjälp av Din medverkan ska kunna belysa 
detta. Vi hoppas även att vår studie bidrar till att sprida kunskapen om sexuella 
övergrepp och, vikten av att våga tala om detta.  
 
Vi bestämmer i samförstånd vilken dag och tid som passar för intervjun, som 
beräknas ta mellan 1-2 timmar. Om önskemål finns, kommer du att få ta del av 
utskrifterna när de är klara. Därefter får du gärna yttra Dig och kommentera detta. 
Frågorna kommer att handla om berättandet av övergreppen, samt några 
bakgrundsfrågor om din barndom, ungdomstid och nuvarande situation.  
 
Vi kommer givetvis att följa de etiska regler som gäller för forskning. De innebär att 
det är frivilligt att medverka, att vi har tystnadsplikt, samt att Du kommer att vara 
anonym. Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan någon påföljd. Du kan 
också välja att avstå från att besvara enstaka frågor. Informationen kommer endast att 
användas i forskningssyfte. 
 
Att berätta om ett känsligt ämne kan innebära att riva upp obehagliga minnen. Om 
Din medverkan visar sig ge negativa effekter och Du känner behov av att prata med 
någon, hänvisar vi till Monica Ahlberg på riksorganisationen mot sexuella övergrepp, 
HOPP. Vi har varit i kontakt med henne och fått en försäkran om att Du är 
välkommen att vända Dig dit. Vi kan även bistå med eventuell förmedling av kontakt 
med HOPP.  
 
Din medverkan är betydelsefull, det är viktigt för oss att det känns bra för dig. Är det 
något som är oklart så tveka inte att fråga. 
 
Ett varmt tack för Ditt deltagande!            Vänligen/Susanne och Christina 
 
Susanne Garcia Lind                            Christina Blossby                 
sussie@garcia-lind.com                        tinablossby@yahoo.se          
Tel: xxx                                                Tel: xxx 
 
Ann-Britt Sand (Handledare) ann-britt.sand@socarb.su.se  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Intervjun är indelad i fem underrubriker som behandlar olika delar av livet. Vi inleder 
med några bakgrundsfrågor gällande den första tiden i livet. Därefter går vi in på 
området kring de sexuella övergreppen. Frågorna övergår sedan i hur det var att flytta 
hemifrån. Därpå följer hur det är att berätta om sina upplevelser. Intervjun avslutas 
med frågor gällande den nuvarande livssituationen.  
 
Några av frågorna innehåller flera frågor, där en del är följdfrågor. Dessa kan komma 
att förändras och ställas beroende av hur svaret blir.   

Den första tiden i livet  
Nu tänkte vi prata lite om de första åren i livet. 
 
När är du född? 
 
Var är du född? 
 
Vilka bodde du med under din barndom? 
 
Vad gjorde du när du var liten (upp till skolåldern) och var du hemma? Vem var du 
tillsammans med och vad gjorde ni? 
 
Vad arbetade dina foster/ föräldrar med? 
 
Hur var kontakten med kompisar och lärare eller andra vuxna? 
 
Hade du någon bästis, som du kunde dela förtroenden och ”hemlisar” med? 
 
Ge en kort beskrivning av dig själv som barn, vem var du? 
 
Är det något mer som du tycker att jag behöver veta om din familj, som du vill berätta 
om? 

Frågor kring övergreppen 
Nu följer det några frågor som berör övergreppen.  
 
Har du varit utsatt för sexuella övergrepp? 
 
Har du varit utsatt för incest? 
 
Visste du att det var brottsligt att bli utsatt för sexuella övergrepp? Om inte fanns det 
något i agerandet som gjorde att du misstänkte att något var fel? 
 
Sa förövaren åt dig att inte berätta om er ”lilla hemlighet” för någon? Vad skulle i så 
fall hända om du ändå berättade? 
 
Använde förövaren våld eller hot om våld? 
 
Upptäcktes övergreppen över huvud taget, Om ja; hur skedde i så fall denna upptäckt? 
Hur reagerade/agerade personen som upptäckt övergreppen? Hur kändes det?  
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Gjordes det någon anmälan gällande övergreppen? Varför/ Varför inte?  
 
Vem anmälde? Vilken typ av anmälan gjordes? 
 
Vad skulle ha kunnat få dig att anmäla? 
 
Påverkade övergreppen dig som person? Om ja; på vilket sätt? 
 
Tror du, att någon annan märkte vad som pågick, tex mamma, syskon, kompisar, 
lärare, eller liknande i din omgivning?  Om ja; hur reagerade de i så fall? 
 

Att flytta hemifrån 
Nu går vi över till tiden då du flyttade hemifrån. 
 
När, vart och hur flyttade du hemifrån? 
 
Vad var det som fick dig att flytta hemifrån? 
 
Hur upplevde du tonårs- och ungdomstiden? 
 
Hur mådde du under tonårs- och ungdomstiden?  
 
Vad sysslade du med under denna tid, jobbade eller studerade du? 
 
Finns det några speciella händelser, som du minns på vägen mellan barn och vuxen? 
Framförallt händelser, där du upplevde att de sexuella övergrepp du varit med om 
hade betydelse för hur du reagerade? 
 

Att berätta 
Nu övergår vi till frågor angående berättandet. 
 
Berättade du själv för någon om de sexuella övergreppen? I så fall för vem och hur 
mycket berättade du? 
 
Varför valde du att berätta? 
 
Vem berättade du för först? 
 
Hur hanterades den personen informationen av personen du berättat för? 
 
I vilken situation berättade du? 
 
Hur har du blivit bemött när du berättat? 
 
Vad var det som fick dig att berätta?  
 
Hur känns det att berätta? 
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Berättade du för fler? Om ja; hur många har du berättat för? Hur reagerade de? 
 
Vad hände sedan, efter att du berättat? 
 
Hur kändes det efter att du hade berättat?  
 
Vad hände sedan, efter att du berättat? 
 
Har du någon gång avstått från att berätta, fast du egentligen velat? Om ja, varför har 
du avstått från att berätta?  Vad tror du skulle ha kunnat få dig att berätta? 
 
Om du har berättat; skulle du ha kunnat berätta tidigare än du gjorde? Om ja; vad var 
det som fick dig att avstå? 
 
Försökte du någon gång visa på annat sätt än genom att berätta vad du varit utsatt för? 
Om ja; hur? 
 
Vad hände i relationen/ relationerna efter att du hade berättat? Förändrades relationen/ 
relationerna? 
 
Hur kändes det efter att den/ de/ alla visste, var det jobbigt? Eller, var det skönt att 
äntligen ha kunnat berätta om det som tidigare, eventuellt varit tabu att prata om? 
 
Blev du eller familjen på något sätt mobbad eller stämplad efter att du berättat?  
 
Förändrades dina/familjens relationer till omvärlden, övriga släkter, vänner, kamrater 
osv.?  
Finn det någon baksida med att berätta för andra i omgivningen om sina upplevelser 
av övergreppen? 
 
Hur vill du att människor ska förhålla sig, uppträda och vara mot dig när du berättar 
om övergreppen? 
 
Skrev du exempelvis dagbok under tiden det pågick? Om ja; Hur kändes det?  
Fortsatte du att skriva? Om ja; hur länge fortsatte du skriva?  
 

Nuvarande livssituation 
Om vi nu hoppar fram till nutid, finns det då någonting, som har hänt under åren som 
du tycker är relevant i sammanhanget, något som du vill berätta om? 
 
Hur lever du idag? Berätta? 
 
Hur lever du idag? Berätta? 
 
Har du arbete? Om ja; beskriv lite mer vad du sysslar med! Om nej, vad sysslar du 
med, studier, arbetslös, pensionär eller vad?  
 
Hur trivs du med ditt jobb/ studier? Hur är relationerna mellan dig och din studie/ 
arbetskamrater/ chefer/ lärare? 
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Vad tycker du om förövaren idag? Hur är din relation idag till andra vuxna?   
 
Har du många vänner och väninnor?  
 
Vilken/ vilka personer är idag viktigast för dig? Varför?  
 
Upplever du att de gamla upplevelserna av sexuella övergrepp påverkar ditt liv idag? 
Om ja; på vilket sätt?  
 
Har det varit svårt att ha upplevelser av sexuella övergrepp i bagaget? Om ja; på 
vilket sätt? 
 
Kan du ge en kort beskrivning av dig själv idag? 
 
Varför ville du medverka i denna intervju? 
 
Hur kändes det att berätta för oss, om det vi nu har pratat om? 
 
Avslutningsvis, kan vi kontakta dig igen ifall vi har några kompletterande frågor samt 
för att höra hur det känns att ha blivit intervjuad? 
 
 
Följande kompletterande frågor mailades ut och besvarades via mail av samtliga 
respondenter; 
1. Vad har du för utbildning? 
2. Finns det något som är dåligt med att berätta, finns det någon baksida med att 
berätta för andra om sina upplevelser av övergreppen? 
3. Hur vill du att människor ska förhålla sig, uppträda, vara mot dig, då du berättar om 
dina upplevelser av sexuella övergrepp? 
 
 
Varmt tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 


