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Bakgrund: I Sverige utsätts omkring 55 000 – 65 000 flickor mellan 0-17 år för incest. 

Anmälningar kring incest ökar årligen och det diskuteras om det relateras till ett mer 

medvetet och engagerat samhälle. Mörkertalet är fortfarande omfattande. För sjuksköterskor 

är det därför viktigt med kompetens och förståelse för barnens upplevelser. Genom stödjande 

samtal kan sexuellt utsatta barn upptäckas, vägledas och hjälpas vilket lindrar lidande. Syfte: 

Syftet med studien var att belysa flickors upplevelser av att utsättas för incest av fadern. 

Metod: Studien baserades på en kvalitativ metod med narrativ karaktär. Detta gjordes 

genom analys av sex självbiografier skrivna av kvinnor berättade ur barnens perspektiv. 

Resultat: Flickor upplever att de blir bekräftade av fadern men att inte vara förstående till 

hans handlingar. Incesten bidrar till att flickor känner sig ensamma och rädda i sin utsatthet. 

I resultatet framgår det även att flickor lär sig avskärma själen från kroppen i övergreppen. 

För att uppleva känslan av kontroll över sin egen kropp utvecklar flickorna ett destruktivt 

beteende. Skuld och skam är återkommande känslor hos flickor som utsätts för incest av 

fadern. Konklusion: Barn utsatta för incest behöver inte visa synliga symptom.  För att 

upptäcka dessa flickor bör sjuksköterskor genom god omvårdnad se varje flicka i sin helhet 

och vara lyhörd inför deras livsvärld.
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Background: 55 000 - 65 000 girls in Sweden has been subjected to incest. Reports of incest 

have increased and it is discussed if that is a result of an more motivated society. The number 

of unreported girls is unknown. It is important that nurses have knowledge and 

understanding for the girls. By using supporting conversations sexual abused girls can be 

discovered, guided and helped which could ease their suffering. Purpose: The purpose was 

to enlighten girls experiences of being subjected to incest by their father. Method: The study 

was based on a qualitative method with a narrative angle. Six autobiographies told by a 

child’s perspective were analyzed. Result: Girls experienced that they felt confirmed by 

their father but not in understanding of his actions. The girls felt alone and frightened by the 

incest. The result shows that girls learned how to separate their spirits from their bodies 

under the abuse. The girls developed a destructive behavior in order to control their bodies 

and often felt ashamed and guilt. Conclusion: Girls subjected to incest does not have to have 

visual symptoms. Nurses should see every girl as a whole and listen to her experiences.
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INLEDNING 

Incest är ett allvarligt problem eftersom det påverkar barns psykiska- och fysiska hälsa samt 

utveckling. Forskning visar att flickor är mer utsatta än pojkar för sexuella övergrepp i hemmet. 

Det framgår även att övervägande sexuella övergrepp begås av en fadersgestalt, därav 

författarnas val att fokusera på flickors upplevelser av att utsättas för incest av en fader. Båda 

författarna har genom arbete i vården erfarenhet av möten med barn som blivit sexuellt 

utnyttjade. Genom att ta del av barns gripande historier och livsvärld skapades intresset till att 

genomföra studien. Författarna upplever hur svårhanterligt samt tabubelagt ämnet incest är 

både på vårdavdelningar och i samhället. Därför är det relevant att ämnet uppmärksammas och 

diskuteras. I framtida yrkesrollen som sjuksköterskor kommer vi att möta barn som är eller varit 

utsatta för incest. Genom ökad kunskap kan barn utsatta för incest upptäckas, bemötas och 

vägledas till rätt hjälp vilket lindrar lidande. Det är därför av stor vikt att förstå hur barn 

upplever att utsättas för incest. 

BAKGRUND 

Definition av incest och uppskattad förekomst 

 

Det latinska ordet incestus betyder oren, otuktig eller blodskam. Incest sammanfattas som en 

akt av sexuell karaktär mellan individer som är formellt eller informellt relaterade genom 

blodsband. Incest inkluderar variationer av övergrepp. Detta kan vara sexuellt övergrepp i form 

av oral-, vaginal-, analsex eller penetration med objekt i något av dessa kroppsliga områden 

med hjälp av hot, kraft eller tvång. Närmande och beröring av sexuell karaktär utan involvering 

av genitala organ ses också som ett övergrepp enligt definitionen (Rathsman, 2001). Denna 

studie kommer fokusera på incest mellan fader och dotter. Författarna av studien är medvetna 

om att incest kan förekomma i alla familjerelationer. 

I Sverige lever cirka 940 000 flickor i åldrarna 0-17 år (Statistiska centralbyrån, 2013). Enligt 

Svedin och Bancks (2002) rapport har sex till sju procent av flickorna blivit utsatta för incest 

en eller flera gånger under sin livstid (a.a). Detta resulterar att mellan 55 000 - 65 000 flickor 

utsätts för incest enligt definitionen. Anmälningar ökar årligen och det diskuteras om inte det 

beror på ett mer engagerat och medvetet samhälle. Mörkertal på grund av förnekelse och skam 

förväntas fortfarande vara omfattande (Frank, 2003). Dock var det svårt att finna att finna 

aktuella siffror. 

Barns utveckling 

Enligt Homburger-Erikson (1971) delas barns utveckling in i fem faser där varje fas har olika 

behov. Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna och har kompetens om de olika 

utvecklingsfaserna för att kunna ge barn god omvårdnad i vårdmötet (a.a). Genom att belysa 

barns naturliga utvecklingsfaser kan förståelse uppnås för hur ett barn utsatt för incest påverkas. 



 

2 

 

Fas ett (0-1.5 år) 

Under barns första år byggs förtroendet för sig själv och omvärlden. Således är goda relationer 

med trygga individer, främst föräldrar, en förutsättning för barn att skapa en grundläggande 

tillit. Föräldrars emotionella kontakt, närhet och förmåga att aktivera barns fysiska behov bidrar 

till känslan av trygghet (Homburger-Erikson, 1971). Vid barns första levnadsår är anknytning 

till föräldrar som starkast men äger rum under hela uppväxten. Processen genererar att en 

emotionell relation mellan barn och föräldrar skapas (Bowlby, 2010). 

Fas två (1.5-3 år) 

I fas två väcks barns nyfikenhet av att undersöka den närmaste miljön. De förtydligar sitt 

egenvärde genom att demonstrera att de vill och kan utföra saker på egen hand. När barn utsätts 

för osäkerhet återvänder de till sin trygga bas, nämligen sin anknytningsperson föräldern. Detta 

gör att de lär sig hantera kraftfulla emotioner (Bowlby, 2010). 

Fas tre (3-6 år) 

Barns motorik, minne och förmåga att identifiera saker utvecklas i fas tre. Detta ökar 

möjligheten att undersöka mer än den närmaste omgivningen. Även språket utvecklas i denna 

fas vilket bidrar till barns ökade begreppsförståelse. Genom en utvecklad begreppsuppfattning 

skapas barns upplevda sammanhang för saker som sker i omgivningen. Förtroende för sig själv 

och tilltro till andra skapar initiativtagande barn som vågar undersöka miljön i större omfattning 

och anta nya utmaningar. Barn som inte får undersöka miljön eller utmana sig själva i samspel 

med föräldrar kan skapa passivitet i främmande situationer (Enskär & Golsäter, 2009) 

Fas fyra (6-12 år) 

Intresse för att lära sig nya saker utvecklas när barn får vara initiativrika tillsammans med sin 

omgivning så som föräldrar, lekkamrater eller skolpersonal. Genom att berömma och 

uppmuntra barn ökar deras självkänsla och stolthet vilket främjar glädje av att göra sig behövd 

(Enskär & Golsäter, 2009). 

Fas fem (13-17 år) 

Den sista fasen i barns utveckling innefattar processen från tonåring till vuxen. Under denna 

period finns behov av att forma en trygg identitet. Genom kontakt och interaktion med andra 

människor än föräldrar skapar tonåringar förutsättning att stärka identiteten. Beroende på hur 

tonåringars behov under tidigare faser blivit stimulerade och bekräftade påverkar det hur lätt 

eller svårt det blir att finna identiteten. Har tonåringar inte blivit bekräftade kan det resultera i 

en osäkerhet kring personligheten och utveckling av en destruktiv syn på identiteten 

(Homburger-Erikson, 1971). 
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Barns upplevelser av incest 

Forskare fastslår att incest som involverar barn alltid resulterar i psykiskt skadlig påverkan. Det 

framkommer däremot att det blir olika psykologiska konsekvenser beroende på vilken 

åldersgrupp barnet är i när incesten äger rum. Vanligt förekommande i alla åldersfaser är 

posttraumatisk stress, rädsla och dåligt självförtroende (Kendall-Tackett, Williams & 

Finkelhor, 1993). De yngsta offren, bebisar och småbarn i fas ett till tre, brukar uppvisa ett 

förändrat beteende såsom störd sömn med mardrömmar, ångest och olämpligt (förstärkt) 

sexuellt beteende. Skolbarn i fas fyra får också konsekvenser med mardrömmar tillsammans 

med problem i skolan, psykiskt illabefinnande, rädsla, hyperaktivitet, aggression och regressiv 

beteendeutveckling. Ungdomar i fas fem brukar isolera sig och dra sig undan sociala 

tillställningar. Det är även vanligt med tankar eller försök av suicid karaktär i samband med 

självskadebeteende och drogmissbruk (Haj-Yahia & Tamish, 2001). 

Det är mer förekommande med fullbordade samlag när en fadersgestalt är förövaren än när de 

sexuella övergreppen utförs av manlig bekant utanför familjen (Kutchinski, 1994). Detta 

relaterat till att barn upplevelser sig vara i beroendeställning till fadern gör situationen 

svårhanterad (Russel, 1986). Barn som får uppmärksamhet och gåvor vid sexuella övergrepp 

kan uppleva så kallad traumatisk sexualisering. Detta innebär att barn lär sig manipulera 

människor med sin sexualitet. Barn tolkar incesten olika beroende på hur fadersgestalten beter 

sig kring övergreppen. Vanligt förekommande känslor för barn är att dem önskar ta bort den 

“onda pappan” som förgriper sig på dem men inte den “snälla pappan” (Donalek, 2001). När 

barn anser sig vara påtvingad av en person i deras närhet som dem har tillit och 

beroendeställning till är känslor av svek och förräderi vanligt. Även skuld och skam 

förekommer relaterat till att incestens upplevelser lämnar avtryck i barns egen självbild 

(Finkelhor, 1986). Cabage et al. (2013) menar att barn som blir utnyttjade sexuellt av fadern 

upplever att kärlek innebär sexuella handlingar. 

Rathsman (2001) beskriver att flickor upplever sig vara faderns förtrogna. Det är som att fadern 

och flickan talar ett eget språk, med egna signaler och tecken, som ingen annan kan förstå.  Att 

bli utvald framför sina syskon och favoriseras i sociala sammanhang av fadern kan få flickan 

att känna sig delaktig i incesten. Kontinuerliga hot, skuldbeläggningar, bestraffningar och gåvor 

leder till att flickor inte berättar om övergreppen. Viktigt att ha i åtanke är att fadersgestalten 

alltid är auktoritär i relationen och styr den ohämmat. Vidare skriver Rathsman (2001) att det 

finns olika anledningar till varför barn inte berättar om incesten. En anledning kan vara att barn 

inte vågar tala om det för någon. Barn kan i ett tidigt skede ha förlorat förtroende för vuxna 

individer som inte trott på deras upplevelser. Orsaken till tystnad kan även vara att barnet varit 

för ungt för att kommunicera och därmed inte haft möjlighet att kunna berätta om övergreppen 

(a.a). Barn kan också försöka förmedla upplevelserna av övergreppen flertalet gånger men utan 

resultat och tror därmed att vuxna inte kan hjälpa (Dahlström-Lannes, 1994). Barn beskriver 

rädsla för konsekvenserna som kan uppstå om de berättar sina upplevelser för någon. Rädslan 

beror ofta på att fadern hotar med att föräldrarna kan separera, familjen drabbas av skam eller 

att fadern hamnar i fängelse (Donalek, 2001). 
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Centrala begrepp inom omvårdnad 

 

Författarna till studien har valt livsvärld, subjektiv kropp och lidande som omvårdnadsbegrepp. 

När flickor utsätts för incest upplevs livsvärlden vara förändrad och onaturlig. Även lidande 

uppstår när flickor upplever känslor av skuld och ångest. Genom incest blir flickor berövad sin 

subjektiva kropp och tvingas därför särskilja på kroppen och själen. 

 

Livsvärld 

 

Dahlberg & Segesten (2010) skriver att livsvärlden symboliserar människans förståelse för sig 

själv, andra och omvärlden. Genom förståelse utvecklar människan ett förhållningssätt både till 

sig själv, andra och allt varande. Livsvärlden präglas av både tid och rum men förstås utifrån 

mer än bara timmar, minuter eller platser. Tid kan innebära en förgången tid, realtid eller 

kommande tid. Människans livskraft och hälsa kan störas om händelser från det förgångna eller 

rädsla för framtiden dominerar vilket kan eliminera känslan av att leva i nuet. Rum, platser eller 

saker ger människan olika sinnesintryck. En plats eller en sak i ett rum som upplevs bekant och 

tryggt för en människa kan innebära rädsla och ångest för någon annan. Därför bör varje enskild 

människa förstås utifrån sin livsvärld. Rathsman (2001) beskriver att incestoffer associerar både 

platser och saker till de sexuella övergreppen. Detta kan innebära att köket upplevs som en 

frizon för barnet eftersom familjen är samlad och skall äta vilket gör att fadern inte kan beröra 

barnet sexuellt. Samtidigt kan en måltid som korv eller filmjölk förknippas med övergreppen. 

Mening och sammanhang präglar liksom tid och rum livsvärldens existens. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att livsvärlden utgör grunden för att människans kropp ska uppfattas 

som ett subjekt.     

Subjektiv kropp 

 

Den subjektiva kroppen är den levande människans själ, det egna medvetandet, jaget. Genom 

att människan använder syn, hörsel och känslor skapar individen en bild av sig själv och sin 

livsvärld (Merleau-Ponty, 1977). Kroppen besitter en speciell position eftersom den fysiskt 

aldrig kan kvarlämnas, den är och förblir oföränderlig och bidrar till uppfattning om sig själv 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Trost och Levin (1999) menar att barns strategier för att orka 

med övergrepp och den smärta det orsakar är att avskärma sig från det som pågår. Genom att 

skapa en mur mellan själen och kroppen kan barn distansera sig medan övergreppen pågår (a.a). 

Detta kan exempelvis vara att i sinnet tänka att själen går ut från rummet och lämnar kroppen 

kvar åt fadern (Lundgren, 1994). Påverkan på den fysiska eller psykiska utsatta kroppsdelen 

påverkar livsvärldens existens (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Lidande 

 

Eriksson (2015) definierar lidande som att lida och plågas men även att strida och 

utstå.  Lidande beskrivs som en inre process hos individen där visuella symptom inte behöver 

existera. Processen inombords kan innebära upplevelser av kränkning, hot eller förlust av 

människan (Younger, 1995). Lidande innefattar även skuldkänslor och ångest som relateras till 
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kontrollen personen mist över sig själv och sin kropp (Flaming, 1995). Utebliven kontroll 

gällande när och om övergreppen kommer ske igen gör att barn kämpar för att finna logik i 

situationen. Frågor som “Varför straffas jag?” eller ”Vad har jag gjort för att förtjäna detta?” är 

vanligt förekommande (Deyoung & Lowry, 1992). En människa som lider är ofta fylld med 

förtvivlan, hopplöshet, skuldkänslor, skam och ensamhet (Eriksson, 2015). När barn vare sig 

får eller kan tala med någon om övergreppen uppstår lidande och ensamhet (Younger, 1995).  

Sjuksköterskors ansvar och bemötande 

 
Enligt Socialstyrelsen (2014) är sjuksköterskor anmälningsskyldiga till socialnämnden vid 

misstanke om att barn far illa eller kan fara illa. Barns kontakt med hälso- och sjukvården sker 

vanligtvis via barnhälsovården från att barn föds upp till sex års ålder. I arbetet ingår bland 

annat övervakning av barns hälsa. Från sex års ålder upp till 19 år sker kontakten med 

skolhälsovården vars uppgift är att bibehålla och utveckla barns psykiska och fysiska hälsa samt 

främja goda levnadsvanor (Enskär & Golsäter, 2009). Förutsättningen för att skapa sunda 

relationer i vårdmötet är att sätta barn i fokus vilket kan ge känslan av god omvårdnad. För att 

sjuksköterskor ska kunna genomföra god omvårdnad och utföra insatser behöver de skapa en 

trygghetsingivande relation (Baggens & Sandén, 2009). För att skapa en hälsofrämjande 

relation krävs det att sexuellt utnyttjade barn ses som en helhet och inte bara som enskilda 

symptom. Genom att sjuksköterskor kommunicerar och ställer frågor till barn stärks barnens 

känsla av kontroll och tillit. Detta genererar ofta att barn känner sig trygga tillsammans med 

sjuksköterskor (Dahlberg & Segesten, 2010). Den språkliga kommunikationen ses som kärnan 

i sjuksköterskors yrkesutövande (Baggens & Sandén, 2009) Kommunikation är centralt vid 

möte med barn och är därför viktigt att behärska (Fossum, 2013).  Kroppen är ett verktyg som 

uttrycker olika känslor och attityder. Den kroppsliga kommunikationen (icke-verbala) är 

användbar när ord inte räcker till (Baggens & Sandén, 2009). Sjuksköterskor kan observera 

barns icke-verbala uttryck som till exempel ansiktsgrimaser genom att låta barn berätta om sina 

upplevelser under lek och samtal (Enskär och Golsäter, 2009). Rädsla eller lidande kan 

uttryckas i lek vilket är ett sätt för barn att bearbeta olika upplevelser (Dahlberg & Segesten, 

2010). I möte med barn är sjuksköterskors roll att göra barns upplevelser centrala samt bidra 

med sin kompetens för att lindra deras lidande (Wiklund, 2003). Genom stödjande samtal 

skapas en relation baserad på respekt och trygghet där barn utsatta för incest får möjlighet att 

uttrycka känslor. Stödjande samtal innebär bland annat att sjuksköterskor lyssnar och stöttar 

(Baggens & Sandén, 2009). Sjuksköterskor ska ha färdigheter i att beakta, möta patienters 

upplevelser samt lindra lidande genom att vidta åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). I stödjande 

samtal kan icke-verbal kommunikation vara betydelsefull för barn eftersom det kan uppfattas 

som uttryck för medkänsla och stöd. Av den anledningen behöver sjuksköterskor inte alltid vara 

muntligt aktiva i samtal utan istället visa sin tillgänglighet, förståelse och engagemang 

(Poskiparta et.al., 2001). Det är viktigt att sjuksköterskor tar hänsyn till barns tidigare 

upplevelser i olika vårdsammanhang. Om ett barn har erfarenhet av förnekelse eller misstro kan 

det spegla av sig i framtida vård möte (Wiklund, 2003). En god hälso- och sjukvård ska enligt 

Socialstyrelsen (2005) vara av god kvalitet och tillgodose patienters behov av trygghet. 
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PROBLEMFORMULERING 

Incest påverkar flickors psykiska-, fysiska hälsa och utveckling genom att orsaka bland annat 

lidande, destruktivitet, skuld och förstärkt sexuellt beteende. Forskning om hur flickor upplever 

incest är begränsad vilket gör det relevant att ämnet realiseras och diskuteras. flickors 

upplevelser bör vara centrala i vårdmötet. Därav avser studien skapa kunskap och förståelse om 

upplevelser vilket ger sjuksköterskor verktyg i den omvårdnad som ges i att upptäcka, bemöta 

och vägleda. 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa flickors upplevelser av att utsättas för incest av fadern. 
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METOD 

Studien baserades på en kvalitativ metod med narrativ karaktär i form av självbiografier. Det 

huvudsakliga syftet med kvalitativ ansats var att skapa fördjupad kunskap och förståelse av ett 

fenomen så som det beskrivs av människor (Marshall & Rossman, 2011). Enligt Henricsson 

(2012) är narrativ forskning en process som detaljerat undersöker skildringar och berättelser. 

För att få svar på en specifik fråga eller införskaffa förståelse för en grupp människor analyseras 

och tolkas deras berättelser (a.a). Valda självbiografier var skrivna av kvinnor som blivit utsatta 

för incest i sin barndom. Kvinnorna har valt att skriva böckerna utifrån deras upplevelser som 

barn, alltså var böckerna formulerade ur barnens perspektiv. Metoden ansågs vara relevant för 

att svara på syftet eftersom djupare förståelse för flickors upplevelser av att utsättas för incest 

av fadern eftersträvades. 

Datainsamling 

Författarna till studien påbörjade sökningen via Skövde Högskolas bibliotekskatalog vilket 

resulterade i noll sökträffar. Litteraturen påträffades istället genom sökning i Libris webbsök. 

Sökningen genererade i sammanlagt 168 träffar som granskades för att hitta självbiografier som 

besvarade studiens syfte (se bilaga 2).  Av 168 träffar valdes tio böcker där författarna till 

studien ansåg att böckernas titel och baksidetext upplevdes relevant för syftet. Alla böcker 

kunde inte inkluderas på grund av begränsad tid för studien. Efter författarna diskuterat 

lämplighet och relevans valdes slutligen sex böcker till studien där flickorna var i åldrarna 2-

14 när incesten av fadern började.  

 

Valda självbiografier  

 

Bakom stängda dörrar (2003) 
Handlar om Kristina som är 14 år när hennes far börjar förgripa sig på henne. Ett och ett halvt 

år senare föder hon honom ett barn. Incesten sker i en svensk stad där myndigheterna inte har 

modet nog att agera. I självbiografin får läsaren följa Kristinas liv som präglas av kontinuerliga 

sexuella övergrepp, tankar och känslor. 

   
Dansa med pappa (1993) 

Handlar om Betsy som känt sig annorlunda hela sitt liv. Som vuxen tappade hon lätt kontrollen 

i sin mammaroll och mardrömmarna blev bara värre och värre. Det var först när hon gick till 

en psykolog som förträngda minnen av en traumatisk barndom präglad av incest framkom. En 

detaljrik självbiografi om en familj med en förnekande moder och en manipulerande fader som 

utnyttjade Betsy sexuellt från det att hon var tre år gammal. 

 
Medan han lever (2016) 
Beskriver Elanie som förstår när hon själv blir mamma att hennes barndom inte präglats av 

kärlek och trygghet utan kontinuerlig incest av sin fader sedan hon var fyra år gammal. 

Självbiografin belyser hur Elanie till varje pris försöker beskydda sin förövare samtidigt som 

sveket växer sig större och större. 
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Påtvingat liv (2011) 

Utspelade sig i andravärldskriget då finska barn skickades ensamma iväg till ”ett bättre liv”, ett 

liv i Sverige. Självbiografin handlar om Taina som adopterades av en svensk högutbildad man 

och hans fru som utåt sett ansågs vara stadens mest respekterade par. Bakom den rika fasaden 

fanns en kvinna som psykiskt misshandlade sin man, en man som i sin tur tog ut ångesten i både 

alkohol och sexuellt på sexåriga Taina. 

 
Trasig (2010) 
En självbiografi om den lilla flickan Shy som från tre års ålder utsattes för kontinuerlig incest 

av sin styvfar. Denne fadersfigur sålde henne även till bekanta för sexuellt utnyttjande. 

Samtidigt finns en förnekande moder i bilden som misshandlar Shy så illa att hon är nära döden. 

En barndom bestående av utnyttjande, våld och rop på hjälp i ett oförstående samhälle. 

 
Under skalet (2005) 
Beskriver Linneas ovanliga uppväxt tillsammans med sin far, mor och syster. Familjen är 

medlem i en sekt som bedriver sexuella handlingar efter bibliska drivkrafter. Fadern står lägst 

i hierarkin vilket gör att han ofta blir nedvärderad och förlöjligad. Frustrationen över detta tar 

han ut sexuellt på Linnea som är två år.             

Urval 

 

Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara skrivna av kvinnor vars barndom präglats av 

incest från en fadersgestalt. Incesten skulle även ha pågått under flera år och påbörjats när 

kvinnorna var yngre än 15 år. Vald litteratur var skriven eller översatt till svenska språket för 

att förhindra att misstolkningar eller språksvårigheter skulle uppstå, vilket kunnat ge ett 

felaktigt resultat. Utgivningsåret skulle vara mellan 1993 till 2016. Willman och Stoltz (2002) 

skriver att författare till studier bör använda sig av språk som behärskas. Exklusionskriterierna 

innefattade självbiografier skrivna av män eller anhörigas observationer av ett barn utsatt för 

incest. Även olika yrkeskategorier som genom arbete med barn beskrev deras upplevelser 

exkluderades. 

Analys  

Självbiografierna granskades utifrån Dahlborg-Lyckhages (2012) analys av narrativt material. 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) menar att textens utveckling kan delas in i tre faser. 

Först ses texten som en helhet, för att sedan uppdelas och till slut få en ny helhet. Första fasen 

består av att försöka se en helhet vilket innebär att författarna är öppna och skapar sig en bild 

av materialet. Andra fasen innefattar en uppdelning av texten, meningsbärande enheter tas ut. 

Tredje fasen innebär att sammanhanget mellan de meningsbärande enheterna undersöks och 

diskuteras hur dessa skiljer sig från varandra (a.a). Datainsamlingens mål var att finna sex 

självbiografier med detaljerat innehåll som besvarade studiens syfte. Böckerna lästes först var 

för sig för att få en tydlig överblick, möjlighet till att bilda en uppfattning kring valt ämne samt 

minimera risken att gå miste om viktigt material. När innehållet kändes bekant identifierades 

meningar, stycke och citat som var relevanta för syftet. Detta gjordes genom att vara 
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ifrågasättande till materialet, vad framkom och hur framkom det. Texterna som besvarade 

studiens syfte skrevs ner och markerades i böckerna. Materialet lästes sedan igenom 

tillsammans och delar som ansågs vara lika markerades med färgade papper. Likheter och 

skillnader togs ut och diskuterades vilket slutligen resulterade i fem teman som alla besvarade 

flickors upplevelser av att utsättas för incest av fadern. . Utifrån detta markerades likheter och 

skillnader vilket resulterade i teman som gav texten en ny helhet. Citat markerades och bildade 

en egen grupp vilka sedan noggrant valdes ut för att ge mer förståelse för olika teman. 

Etiska överväganden 

 

Studien har baserats på självbiografier vilket är en författares egna upplevelser och erfarenheter 

från det levda livet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Forskning till studier baserat på självbiografier 

skall göras med hänsyn till de grundläggande principerna om information-, samtycke-, 

konfidentialitet- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet,2011). Självbiografierna är publicerade 

för allmänheten vilket inneburit att författarna själva valt att delge sina upplevelser. Vid 

hantering och analys av texter baserat på människors livsvärld är det essentiellt att visa respekt, 

hänsyn samt värdighet. Detta förhindrar risker för eventuella kränkningar eller skador 

(Kjellström, 2012). . Genom att författarna till studien beaktat de etiska principerna har textens 

ursprung bevarats och risken för feltolkningar minimerats. På så vis skall en helt annan innebörd 

av text inte kunna återges. 
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RESULTAT 

Syftet med denna studie var att belysa flickors upplevelser av att utsättas för incest av fadern. 

Ur analysen framkom fem teman som redogör studiens resultat (se figur 1). Tema illustreras 

genom citat. 

 

 

Figur 1. Översikt av teman. 

 

TEMAN  

Att bli bekräftad men att inte förstå 

Att vara ensam och rädd 

Att bli fråntagen sin kropp 

Behov av kontroll 

Känsla av skuld och skam  

 

Att bli bekräftad men att inte förstå  

 

Incest bidrog till upplevelser om att bli bekräftad av fadern men att inte förstå hans handlingar. 

Flickorna beskrev att de inte förstod varför fadern både kunde vara snäll och dum. Snäll när det 

gavs presenter eller resor till godisaffären men dum när fadern tog på deras kroppar.  De beskrev 

upplevelsen av att fadern var två människor i en kropp. Flickorna berättade att det var svårt att 

förstå vilken av människorna de hade att göra med, den goda eller den onda fadern. När fadern 

förgripit sig sexuellt på dem visade han sig ångerfull och grät vilket gjorde att flickorna kände 

sig oförstående men tröstade ändå. Flickorna upplevde att de hamnade i konflikt kring sina egna 

uppfattningar och berättade att de ständigt nedvärderades eller utsattes för sexuella övergrepp 

av sin fader. Det beskrevs av flickorna att faderns handlingar snabbt blev ett förhållningssätt 

men som de inte förstod anledningen till. De var oförstående till sin egen medverkan i faderns 

sexuella handlingar och att vardagen kretsade kring tankar om varför, hur och när fadern skulle 

ta på deras kroppar. Flickorna beskrev frustration över att inte förstå vad som ansågs vara rätt 

och fel i faderns agerande. Faderns sexuella handlingar upplevdes vara fel men det sade fadern 

vara rätt, även att dela med sig av hemligheten beskrev flickorna kändes rätt men det sade fadern 

vara fel. Flickorna beskrev att fadern dagligen talade om att de sexuella handlingarna var 

normala, att det var så det gick till om man älskade varandra. Flickorna berättade att de kände 
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sig oförstående och tvivlande över faderns uttryck men trodde ändå att det var kärlek så som 

fadern sade. De upplevde ibland bekräftelse av att få umgås med fadern ensam eftersom de 

upplevde sig särbehandlade samt fick gåvor i utbyte mot sexuella övergrepp. Denna 

särbehandling berättade dem resulterade i övermod och därför utövade flickorna ett sexuellt 

beteende på andra människor i hopp om att få presenter. När andra vuxna inte accepterade det 

sexuella beteendet sökte de sig till fadern igen. Detta beskrev flickorna att de gjorde för att 

försäkra sig om att beteendet inte var fel, att det var så det gick till. Flickorna berättade att 

fadern i sociala sammanhang då kunde skratta, ignorera, ljuga eller bli arg. 

När jag satt på sängen och vaggade insåg jag att jag inte förstod någonting. Jag kunde 

inte förstå varför människor reagerade som de gjorde mot mig eller vad det var jag 

gjorde för att orsaka reaktionerna Jag visste inte vad jag skulle tro. Jag visste inte vad 

som var sant, rätt, fel, bra eller dåligt längre (Keenan, 2010, s. 176). 

Att vara ensam och rädd 

 

Flickorna beskrev att incesten var skrämmande eftersom fadern upplevdes elak. De uppgav 

även känslan av att vara ensammast i världen i sin utsatthet. Flickorna beskrev att ledsamheten 

och rädslan utvecklades till känslan av att glida från världen in i ett mörkt inte. Rädsla beskrevs 

också som ett helvete som bara fick härdas ut. Flickorna berättade att de handskades med 

ensamheten genom att både sluta prata och leta svar i sin omgivning. De beskrev att beteendet 

bidrog till mobbning hemma och/eller i skolan. Flickorna upplevde rädsla inför att leka med 

skolkamrater eftersom risken fanns att de skulle försäga sig om faderns agerande och avslöja 

hemligheten. På grund av detta kändes det lättare att leka med låtsasvänner, exempelvis dockor. 

Genom sina låtsasvänner upplevde flickorna att de fick svar och vägledning. De beskrev även 

rädsla inför att befinna sig i närheten av platser eller saker som de förknippade med faderns 

sexuella handlingar. 

 
…jag kände mig skräckslagen. Toalettpappret var fullt av blod, för att inte tala om 

toalettstolen. Annica, min docka, förklarade saken lugnt för mig. ´Det är inget farligt´, 

sa hon. Jag lugnade ner mig och klappade Annica på huvudet. ´Tack för att du förklarar 

saker för mig som jag inte riktigt förstår. Vad skulle jag göra om jag inte hade dig?´ 

(Adolfsson, 2011, s 20). 

Att bli fråntagen sin kropp 

Flickorna upplevde att de varken ville se eller känna faderns sexuella övergrepp, därför beskrev 

de att övergreppen involverade kroppen men inte själen. Försök till att drömma sig bort 

beskrevs vara ett sätt att avskärma själen från kroppen. De beskrev även att de lärde sig placera 

själen ovanför eller bredvid kroppen under övergreppen. Flickorna berättade att genom 

koncentration på till exempel tapeters mönster kändes inte faderns händer på kroppen. Alkohol 

var ett sätt att döva medvetandet och avskärma sig eftersom övergreppen upplevdes komma 

längre bort från kroppen. Flickorna beskrev att de utvecklade självhat mot kroppen efter 

övergreppen, oavsett hur många duschar upplevde dem sig orena. Deras upplevelse var att det 

inte gick att rena kroppen men om den var vänd mot solen skulle övergreppen torkas upp och 
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ta bort faderns elaka handlingar. Flickorna upplevde att kroppen enbart blivit ett föremål, ett 

sorts skal som kunde ges till vem som helst. De beskrev även känslor av att vilja skära bort 

delar av kroppen som blivit äckliga efter faderns övergrepp. Flickorna beskrev sig vara 

ifrågasättande till sina egna kroppsdelar, främst munnen, eftersom att upplevelsen var att den 

ändå inte tillhörde kroppen. De berättade även att kroppen var som en klippdocka där delarna 

kunde bytas ut och att känslan av att kroppen blivit berövad alltid fanns kvar. 

Blossande röd tog jag av mig klänningen. Jag var tidigt utvecklad och skämdes oerhört 

för mina bröst som hade börjat knoppa. Jag kunde inte göra någonting, bara stå där i 

förnedringen och genom såpbubblan suddigt se….Hans könsorgan stod rätt ut och han 

förde sin hand fram och tillbaka innanför sina nerdragna kalsonger. (Adolfsson, 2011, s 

35) 

Behov av kontroll 

 

Ångesten och lidandet efter de sexuella övergreppen beskrev flickorna vara svårhanterliga. 

Genom att överföra den psykiska smärtan till en synlig fysisk smärta upplevdes kontroll över 

kropp och själ. De beskrev att den fysiska smärtan kunde innebära matvägran, hetsätning, 

självskadebeteende eller drog- och alkoholmissbruk. Att skrubba kroppen så att den blödde 

upplevdes förhindra tillväxt av något orent från incesten. Flickorna beskrev hur de utsatte sig 

själva för kroppslig smärta genom att de lindade ett garnnystan hårt runt fingret eller att de skar 

sig med kniv. Detta agerande beskrevs vara ett sätt att ta kontroll över situationen eftersom 

smärtan då blev på deras villkor och inte faderns. Flickorna uppgav att de blev sexuellt 

överaktiva med andra människor men att det aldrig fanns någon egen njutning. Att förföra en 

individ och sedan utföra sexuella handlingar beskrev dem bero på deras kontrollbehov. 

Flickorna berättade att när de själva tog initiativ till sexuella handlingar resulterade det i 

uppfattningen att de dög som människor, var behövda och duktiga. De beskrev att initiativet 

och att styra en annan människa innebar känslan av kontroll eftersom det enbart var på deras 

villkor vem, var, när och hur. 

 
Jag drog upp kjolen lite högre över mina knän och försökte le så förföriskt jag bara 

kunde, men ingen av mina ansträngningar hjälpte. Det var något fel på karlen. Jag 

förstod inte. Han var närmare fyrtio och här satt jag, en ung flicka, och han verkade inte 

vara intresserad. (Adolfsson, 2011, s 55). 

Känsla av skuld och skam  

 

Flickorna beskrev känslor av skuld när de ansåg sig själva vara delaktiga i övergreppen vilket 

resulterade i svårigheter att tala om upplevelserna med någon annan. Känslan av delaktighet i 

incesten gjorde att flickorna även upplevde skam eftersom de inte hade vågat säga nej till eller 

att de mottagit fina gåvor. Genom att fadern påpekade hur delaktiga och initiativtagande 

flickorna var till incesten upplevde dem att känslorna av skuld och skam förstärktes. Flickorna 

upplevde sig vara ansvariga till övergreppen eftersom fadern talade om att det var deras 

utstrålning och lekfulla beteende som fick honom att göra så mot dem. Flickorna beskrev att de 
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inte vågade berätta om upplevelserna på grund av att fadern sade att han kunde hamna i fängelse 

eller att familjen för alltid skulle drabbas av skam. Flickorna berättade att det vore skönt att få 

tala om övergreppen för någon vuxen men att skuldkänslorna och eventuella reaktioner gjorde 

att de avstod. Upplevelserna av skuld och skam inombords förklarade flickorna bidra till 

oförmågan att tala. De hade förhoppningar om att incesten skulle upptäckas av andra människor 

och på så vis avslöja faderns handlingar. Flickorna upplevde att sjuksköterskor, familjevänner 

och lärare var några av de, som trots misstankar, kunde ha förstått vad som hände men agerade 

inte för att hjälpa. Flickorna beskrev att när deras behov av hjälp ignorerades, hånades eller inte 

togs på allvar upplevde de att känslan av skuld och skam växte. 

 
Jag undrade ofta om mamma kände till det hemska. /…/ Innerst inne fanns det en del av 

mig som tänkte att hon måste veta - hur skulle hon ha kunnat undgå det? (Keenan, 2008, 

s. 127). 

Resultatsammanfattning 

 
Resultatet beskriver flickors upplevelse av att utsättas för incest av fadern. Flickor berättar att 

de blir bekräftade av fadern genom uppmärksamhet och gåvor men att de inte förstår hans 

sexuella handlingar. Det svårhanterade beskrivs av flickorna även vara faderns växlande mellan 

att vara snäll och elak vilket gör att de känner sig oförstående, rädda och ensamma. Flickorna 

beskriver att de sexuella övergreppen gör att de lär sig avskärma kroppen från själen. Genom 

att göra detta skyddas själen medan fadern berövar deras kropp. Bristen på förståelse i vardagen 

beskriver flickorna skapar ett destruktivt kontrollbehov där de bestämmer över sin egen kropp. 

Flickornas upplevelse av skuld och skam relaterat till incesten gör att dem inte vågar berätta 

eller be om hjälp.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

I de sex utvalda självbiografierna beskrev kvinnorna sin barndom där de under flera år tvingats 

till incest av fadern. För att kunna skapa förståelse för en grupp människor krävs tolkning och 

analys av deras historia (Henricsson, 2012). En studie som utgår från att undersöka och jämföra 

självupplevda upplevelser rekommenderas utgå från en kvalitativ metod (Dahlborg-Lyckhage, 

2012). Om studien baserats på intervjuer istället för självbiografier hade resultatet möjligtvis 

kunnat utökas eller ändrats eftersom följdfrågor ställts. Följdfrågor kunde resulterat i mer 

utvecklade svar och hade därmed kunnat ge en djupare förståelse och innebörd. Med hänsyn 

till kvinnornas traumatiska barndom och respekt för integriteten valdes självbiografier eftersom 

kvinnorna själva valt hur personligt samt på vilken nivå de beskrev incesten. Intervju med mer 

djupgående frågor hade kunnat bli för traumatiskt och kränkande. Efter intervjun hade det varit 

lämpligt med uppföljning av kvinnornas psykiska hälsa men det hade inte kunnat genomföras 

på grund av begränsad tidsplan. Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) bör forskning på utsatta 

människogrupper alltid ha i åtanke att det finns möjlighet att arbetet leder till ytterligare skada. 

Detta skall beaktas genom hela forskningsarbetet och om möjligt förhindras. 

 

Självbiografierna lästes var för sig men analysen samt diskussionen gjordes gemensamt. 

Helhet-delar-helhet var ett återkommande begrepp i arbetet. Att dela upp texten för att sedan 

sätta ihop den igen beroende på likheter, skillnader och upplevelser resulterade i en ny struktur 

och mening. Detta resulterade i en större förståelse för det utvalda ämnet (Dahlberg, 2014). 

Citat och situationer från böckerna som inte ansågs vara relevanta till studiens syfte valdes bort. 

Alla sex självbiografier användes till varje tema i resultatet. 

 

I urvalet har det framkommit tydliga exklusions- och inklusionskriterier vilket har förenklat 

valet av material till studien. För att basera arbeten på trovärdigt material rekommenderar 

Dahlberg-Lyckhage (2012) att alltid försöka utgå från den primära källan. Genom att använda 

självbiografier till studien ansågs trovärdigheten vara hög eftersom det är kvinnornas 

egenupplevda barndom som de själva beskrev i böckerna. Kvinnorna var alltså primärkällan till 

upplevelserna därav ansågs deras egen tolkning vara trovärdig. Att vara två författare till studien 

upplevdes vara en styrka eftersom all tolkning av text utförts tillsammans, vilket ökat studiens 

trovärdighet. Möjlighet till diskussion och att jämföra upplevelser av den känslosamma texten 

har underlättat i analysen och även varit bra för oss själva i utförandet. 

 

Det finns risk för feltolkning av text när självbiografier analyseras och sätts in i nya 

sammanhang men eftersom flera av böckerna påvisar ett liknande resultat upplevs risken vara 

minimerad. Under arbetet med studien har författarna reflekterat över samt tagit i beaktning att 

en viss förförståelse kring det valda ämnet kan förekomma. Detta har vi försökt förbise och 

istället varit öppna för ny förståelse och kunskap relaterat till syftet. Forsberg och Wengström 

(2013) påpekar vikten på att forskare tar ställning till sin eventuella förförståelse. 
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Resultatdiskussion 

 

I resultatet framkommer det att flickor utsatta för incest upplever bekräftelse men är oförstående 

till faderns handlingar. Flickor beskriver att detta innebär att fadern kan vara snäll men att hans 

beteende kan förändras till elakt. De upplever att fadern är elak när han tar på deras kroppar. 

Att flickor känner sig sedda av fadern för att sedan uppleva sig oförstående till varför fadern tar 

på deras kropp kan relateras till barns livsvärld och den situation de befinner sig i. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) utgör livsvärlden människans uppfattning om sig själv, andra 

och allt varande. Genom interaktion och förståelse utvecklar människan ett förhållningssätt 

både till sig själv, andra och omvärlden. Donalek (2001) beskriver att det uppstår dilemman i 

barns livsvärld när de vill ha kvar den snälla pappan men inte den onda. Flickorna i studien 

berättar att när fadern varit elak och förgripit sig sexuellt på dem visar han sig ofta ångerfull 

och gråter vilket gör dem oförstående men att de ändå vill trösta honom. Känslor av att trösta 

fadern och på så vis uppnå bekräftelse kan härledas till Homburger-Erikson (1971) som skriver 

om barns olika utvecklingsstadier och behov. Karakteristiskt för alla utvecklingsfaserna är att 

barn integrerar med sina föräldrar på ett eller annat vis. Genom att barn får ha emotionell 

kontakt och närhet med sin förälder skapas känslan av tillit och trygghet samt upplevelsen av 

god relation med sin förälder. Kreyberg-Normann (1995) menar att det är viktigt att ha i åtanke 

att sexuella övergrepp kanske är den enda form av närkontakt barn har med sin fader. Det kan 

därför upplevas svårt för barn att välja eller avgöra konsekvenserna av faderns handlingar (a.a).  
 
Resultatet visar att flickor känner sig oförstående till sin egen medverkan i faderns sexuella 

handlingar. De tänker mycket på varför, hur och när fadern ska göra saker med deras kroppar. 

Detta kan jämföras med Deyoung och Lowrys (1992) studie vilken påvisar att barn som 

upplever utebliven kontroll kring när och om övergreppen kommer ske igen kämpar för att 

finna logik i situationen. Utebliven kontroll resulterar i lidande för barnen som frågar sig själva 

varför just de straffas eller vad de gjort för att förtjäna lidandet. Det framkommer i resultatet att 

flickor kan uppleva incest som kärlek. Flickorna berättar att detta beror på att fadern talar om 

för dem att övergreppen är ett sätt att uttrycka kärlek på och att man tycker om någon. 

Uppfattningen kan förklaras utifrån Enskär och Golsäter (2009) som menar att barns 

språkutveckling bidrar till större begreppsuppfattning. Detta gör att barn kan koppla ihop ord 

med upplevelser, exempelvis att kärlek innebär sexuella övergrepp. Detta stärks av Cabage et 

al. (2003) som menar att barn utsatta för incest inte förstår kärlekens betydelse då detta ersatts 

med sexuella handlingar.  
 
I resultatet beskriver flickorna känslor av särbehandling och bekräftelse när de får presenter 

eller andra gåvor av fadern. De uppger även att det först sker efter att fadern fått ta på deras 

kroppar. Flickorna beskriver att när fadern förgripit sig sexuellt på dem och efteråt gett dem 

presenter känner barnen övermod. De berättar att i hopp om att få fler presenter eller gåvor av 

andra personer än fadern utövar de sexuellt beteende på andra vuxna människor. Beteendet kan 

förklaras utifrån traumatisk sexualisering som innebär att barn får uppmärksamhet och 

presenter i utbyte mot sexuella handlingar. Detta medför att barn lär sig manipulera människor 

med sin sexualitet (Finkelhor, 1986). Studiens resultat visar också att flickor upplever att andra 

vuxna människor, förutom deras fader, inte uppskattar deras sexuella beteende. Flickorna 

beskriver att de inte förstår varför och vänder sig till fadern för att få medhåll om att beteendet 

inte är fel, att det är så det går till.  
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Flickors reaktioner kan relateras till Bowlby (2010) som menar att när det uppstår osäkerhet för 

barn vänder de sig till sin förälder. Resultatet visar att i sociala sammanhang upplever flickorna 

faderns bemötande olika. Framträdande i resultatet är dock att de alltid upplever sig oförstående 

till faderns sexuella handlingar eftersom att fadern antigen skrattar, ljuger eller ignorerar deras 

försök till medhåll. Genom att barn enligt Russel (1986) alltid är i en beroendeställning till 

fadern bidrar det till att barn upplever situationer av ignorans som svårhanterade. 

 
Incest som involverar barn leder alltid till en psykisk och fysisk påverkan för individen som är 

utsatt (Kendell-Tackett, Williams & Finkelhor, 1993). Najman, Nguyen och Boyles (2007) 

skriver att det är hela människans livsvärld som påverkas av sexuella övergrepp. Utmärkande 

uttryck för incest är ångest, rädsla, förstärkt sexuellt beteende och ensamhet (Haj-Yahia & 

Tamish, 2001). Resultatet visar att flickor upplever ensamhet och rädsla relaterat till incesten 

vilket gör att de väljer att sluta prata och leta svar i sin omgivning. Detta kan förstås utifrån 

Younger (1995) som beskriver att ett barn utsatt för incest ofta börjar tystna och bli mer 

inåtvänd. Det framkommer även i resultatet att flickornas upplevelse av ensamhet beror på att 

de inte får eller kan tala med någon om övergreppen eller sina upplevelser. Orsakerna till 

ensamheten kan relateras till att lidande inte behöver ge synliga symptom utan kan existera 

ändå eftersom att det är en inre process hos varje individ (a.a). 
 
Flickorna i studien berättar att de upplever rädsla och lidande vilket får dem att ständigt 

fokusera och reflektera över allt som har hänt, sker och skall ske med fadern. Detta kan 

beskrivas genom Dahlberg och Segestens (2010) uppfattning om hur människans livskraft och 

hälsa kan störas om tidigare händelser i livet eller rädsla för vad som ska hända i framtiden 

dominerar. Resultatet visar att flickor förknippar saker eller platser med sexuella övergrepp 

vilket får dem att känna rädsla över att befinna sig i närheten av dessa. Detta resultat kan 

jämföras med Dahlberg och Segesten (2010) föreställning om att rum, platser eller saker ger 

människan olika upplevelser och intryck. Det vill säga att rum, miljöer och/eller saker kan 

upplevas bekant för en människa men innebära rädsla och ångest för någon annan. Denna vision 

stärks av Rathsman (2001) som menar att incestoffer ofta sammankopplar platser och saker till 

sexuella övergrepp. 

 
Resultatet visar att flickorna uppfattar sin kropp som oren, äcklig och att övergreppen inte går 

att tvätta bort. Det framgår även av flickorna i studien att deras kroppar känns främmande, att 

delar på kroppen inte tillhör dem själva. Merleau-Ponty (1977) skriver att den subjektiva 

kroppen är människans själ, det vill säga det egna medvetandet. Genom bland annat syn och 

känslor skapar människan en bild av sig själv och sin livsvärld. Flickorna beskriver avsky mot 

kroppen efter faderns övergrepp vilket får dem att förakta sig själva. Hatet kan relateras till att 

kroppen har en speciell position då den fysiskt aldrig kan kvarlämnas, den är och förblir 

oföränderlig (Dahlberg & Segesten, 2010). I resultatet urskiljs att flickorna upplever kroppen 

och själen som två delar. De beskriver att detta innebär att fadern kan utnyttja kroppen men inte 

själen. Forskning visar att barn avskärmar sig från övergreppen för att orka med incesten. 

Genom att skapa en mur mellan själen och kroppen kan barn koncentrera sig på andra saker 

medan kroppen utnyttjas (Trost & Levin, 1999). Dock framgår det i resultatet att flickors 

upplevelser av att kroppen blivit sexuellt utnyttjad av fadern existerar hela tiden. Påverkan på 

den fysiskt eller psykiskt utsatta kroppsdelen vidrör hela människans existens (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 
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Resultatet visar att flickor upplever kontroll över kropp och själ när de kan överföra den 

psykiskt upplevda smärtan till synlig fysisk smärta. Detta beteende kan förstås utifrån Eriksson 

(2015) som beskriver att lidande innebär att plågas, men även att strida och utstå. Det framgår 

även i resultatet att flickor upplever kontroll då de matvägrar, skadar sig själva, missbrukar 

droger eller alkohol. Haj-Yahia och Tamish (2001) beskriver att alla barn, oavsett ålder, 

uppvisar förändrade beteende vid sexuella övergrepp. Däremot menar Kreyberg-Normann 

(1995) att till exempel matvägran kan förstås utifrån flera perspektiv. Det kan exempelvis 

handla om att en viss maträtt påminner barnet om faderns könsorgan eller sädesvätska (a.a). 

Detta stärks av Rathsman (2001) som menar att en måltid kan liknas med övergreppen. 

 
Flickorna i studien berättar att de upplever känslor av skuld och skam relaterat till att de ser sig 

själva som delaktiga i incesten. De beskriver att känslan av delaktighet uppstår när de inte vågat 

säga nej till faderns sexuella övergrepp eller mottagit presenter. Flickorna uppger dessutom att 

känslorna av skuld och skam stärks då fadern påpekar att det är flickorna själva som är 

initiativtagande till övergreppen. Känslorna bidrar, enligt flickorna, till att de inte vågar berätta 

om övergreppen för andra människor. Upplevelserna kan förstås utifrån Rathsman (2001) som 

menar att det är vanligt att gåvor, hot, skuldbeläggning och bestraffning bidrar till att barn väljer 

att inte berätta om övergreppen. 
 
Resultatet visar att flickorna känner att de skulle vilja berätta om övergreppen men att 

skuldkänslorna och rädslan för mottagares reaktioner är för stora. Det framgår även i resultatet 

att flickorna upplever att de vill bli upptäckta av andra människor i hopp om att bli fri sina 

skuldkänslor. Enskär och Golsäter (2009) skriver att barns första kontakt med hälso- och 

sjukvården vanligtvis sker via barnhälsovården från födsel till sex års ålder där målet är att 

bevaka barns hälsa. Efter sex års ålder upp till 19 år ansvarar istället skolhälsovården vars mål 

bland annat är att bibehålla och utveckla den psykiska och fysiska hälsan (a.a). Kreyberg-

Normann (2005) menar att trots möte mellan sjuksköterskor och barn kan sjuksköterskor ha 

svårt att tydliggöra sammanhang och upptäcka sexuellt utsatta barn. Det är dock viktigt att 

sjuksköterskor alltid har sexuella övergrepp i åtanke om ett barn ofta har till exempel 

magsmärtor, urinvägsinfektion eller blåmärke på kroppsdelar. Om barns symptom ofta ändrar 

karaktär kan det också vara indikation på att barn är utsatt för sexuella övergrepp (a.a). Dahlberg 

och Segesten (2010) skriver däremot att det i möte med barn är viktigt att sjuksköterskor ser 

barnet som en helhet och inte fokuserar på enstaka symptom. I möte med barn utsatta för incest 

bör sjuksköterskor därför ha kompetens och erfarenhet om barns ålder, livssituation samt att 

barns tidigare vårderfarenheter inverkar på hur de uttrycker behovet av sjuksköterskor (Enskär 

& Golsäter, 2009; Wiklund, 2003). 

 
Genom att sjuksköterskor skapar en sund relation med barn bidrar det till förmågan att bedriva 

en god omvårdnad och utföra de insatser som krävs (Baggens & Sandén, 2009). En sådan insats 

kan till exempel vara att sjuksköterskor misstänker att ett barn utsätts för incest och är då enligt 

Socialstyrelsen (2014) anmälningsskyldiga till socialnämnden. Flickorna i studien berättar att 

de flertal gånger försöker demonstrera övergreppen genom att uppvisa olika kroppsliga uttryck 

för andra vuxna människor. Detta kan relateras till Baggens och Sandén (2009) som beskriver 

kroppen som ett verktyg vilken har förmågan att uttrycka olika känslor och attityder. Den 

kroppsliga kommunikationen kan därför komma till användning när barn har svårt att uttrycka 

ord på sina känslor och upplevelser (a.a). Om sjuksköterskor har förmågan att observera barns 
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kroppsliga kommunikation under samtal och lek kan det leda till att barn utsatta för incest 

berättar om sin smärta (Enskär & Golsäter, 2009). Detta stärks av Dahlberg och Segesten (2010) 

som menar att barn kan uttrycka sin rädsla och/eller lidande i leken vilket beskrivs vara ett 

tillvägagångssätt för barn att bearbeta till exempel sexuella övergrepp. Resultatet visar att 

flickor upplever att sjuksköterskor kan misstänka att det pågår sexuella övergrepp men att de 

inte vågar agera för att hjälpa dem. Flickorna berättar att när upplevelsen av att bli sedd men 

ignorerad hjälp uppstår bidrar det till att känslor av skuld och skam ökar. Enligt Wiklund (2003) 

är det sjuksköterskors ansvar att göra barns upplevelser centrala och bidra med kompetens för 

att på så vis lindra barns lidande. Att lindra lidande kan innebära att sjuksköterskor bedriver 

stödjande samtal tillsammans med barnen där målet är att stödja och lyssna. Detta genererar en 

trygg relation där barnen ges möjlighet att beskriva sina känslor och upplevelser (Baggens & 

Sandén, 2009). Genom att sjuksköterskor förstår varje enskilt barn utifrån deras livsvärld kan 

lidande lindras och barns känsla av kontroll och tillit upprätthållas (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

Konklusion 

 

Studien visar att flickor utsatta för incest påverkas i deras psykiska, fysiska hälsa och 

utveckling. Eftersom sjuksköterskor möter sexuellt utsatta flickor i vården kan kunskap och 

kompetens bidra till tidig upptäckt. Därmed kan flickors upplevelser av rädsla, skuld och 

ensamhet minska samt förhindra en destruktiv utveckling. För god omvårdnad är det väsentligt 

att sjuksköterskor bemöter barn i den utvecklingsfas de befinner sig i. Det framgår i studien att 

barns upplevelser av sexuella övergrepp inte behöver ge synliga symptom. Därför är det viktigt 

att barn ses som en helhet i vårdmötet. Detta innebär att sjuksköterskor inte fokuserar på 

enskilda symptom utan är lyhörd och visar förståelse för barns livsvärld. God omvårdnad, 

vägledning och hjälp kan därför förändra en flickas framtid. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Antal utsatta barn, inklusive mörkertal, är fortfarande stort. Genom att sjuksköterskor i 

vårdmötet med barn diskuterar och realiserar incest ges dem möjlighet att dela sina upplevelser 

samt känna sig mindre rädda och ensamma. Detta kan uppnås genom att sjuksköterskor är 

lyhörda och informerar barn vad integritet är och att barnen har självbestämmande över sin 

egen kropp. Det vill säga att deras kropp är värdefull och skall behandlas med respekt. Det är 

av stor vikt att sjuksköterskor vågar ställa mer individuella frågor till barn om exempelvis 

hälsan samt hemsituationen. Att som sjuksköterskor våga vara öppna och medvetna om att 

incest förekommer bidrar till ökad kunskap och förståelse. Detta kan bidra till att barn får 

snabbare hjälp och rätt vägledning.  

Att forska i ämnet incest medför utveckling inom ämnet, förbättrad kunskap och på lång sikt 

förhoppningsvis minska lidande och mörkertalet.  Ytterligare förslag till framtida forskning kan 

vara att undersöka hur vuxna individer utsatta för incest i barndomen upplever sin livsvärld, 

relationer och sexualitet. Framtida forskning kan även bestå av antalet människor som söker till 

vården för olika hälsoproblem men som egentligen kan härledas till incest. Detta kan också 
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generera stor kunskap för sjuksköterskor som möter kvinnor i olika vårdsammanhang när de 

ska genomföra gynekologiska undersökningar, graviditets kontroller, abort eller ska förlösas.     
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Bilaga 1. Sökträffar  

 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar  

Antal lästa 

sammanfattningar 

Valda 

Skövde 

Högskola – 

Bibliotekskatalog 

 

13 maj 

2016 

Självbiografi 

Incest 

0 0 0 

Libris webbsök 13 maj 

2016 

Självbiografi 

Incest 

11 11 Bakom 

stängda 

dörrar. 

 

Libris webbsök 15 maj 

2016 

Biografi, 

sexual abuse, 

pedophilia 

 

4 4 Under 

skalet. 

Libris webbsök 15 maj 

2016 

Lz sexuella 

övergrepp.  

153 28  Dansa med 

pappa, 

Medan han 

lever, 

Påtvingat 

liv, Trasig. 

 


