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___________________________________________________________________________ 
 
BAKGRUND: I Sverige uppskattas en femtedel av barnen bli utsatta för sexuella 
övergrepp. Konskevenser av sexuella övergrepp i barndomen kan leda till psykisk ohälsa 
såsom självskada, PTSD, ångest och dålig självkänsla. Som en central del av elevhälsan 
har skolsköterskan till uppgift att upptäcka missförhållanden hos elever. SYFTE: Syftet 
med denna studie var att beskriva upplevelsen av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp 
under barndomen. METOD: Sex bloggar analyserades med en kvalitativ metod med 
induktiv ansats och innebördsanalys. RESULTAT: Fem innebördsteman identifierades 
under analysförfarandet; att känna skuld och skam, att uppleva flashbacks, att leva med 
illabefinnande, att inte förmått göra motstånd samt att ha svårt med tillit och intimitet som 
vuxen. Det framkommer i resultatet att informanterna lider av skuld, skam och ångest och 
illabefinnande som följd av de sexuella övergreppen. De har använt sig av 
självskadebeteende, har flashbacks samt har svårigheter med tillit och närhet. 
KONKLUSION: Sexuella övergrepp i bardomen kan leda till illabefinnande och ohälsa 
som följer med de drabbade personerna och påverkar dem upp i vuxen ålder. Det är 
centralt att skolsköteskan vågar lyfta detta ämne i sitt hälsofrämjande arbete med eleverna 
när misstanke uppstår. 
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___________________________________________________________________________ 
BACKGROUND: In Sweden, one fifth of the children are estimated to be victims of 
sexual abuse. The consequences of sexual abuse in childhood can lead to mental health 
such as self-harm, PTSD, anxiety and poor self-esteem. As a central part of student health, 
the school nurse has the task of detecting abuse among students. 
OBJECTIVE: The purpose of this study was to describe the experience of having been 
exposed to sexual abuse during childhood. METHOD: Six blogs were analyzed using a 
qualitative method with inductive approach and meaning analysis. RESULTS: Five 
meaning subjects were identified during the analysis process; Feeling guilty and shameful, 
experiencing flashbacks, to live with malaise, not being able to resist and having trouble 
with trust and intimacy as an adult. It appears that the informants suffer from guilt, shame 
and anxiety and poor well-being as a result of the sexual assaults. They have used self-
harm, have flashbacks, and have difficulty with trust and proximity. CONCLUSION: 
Being sexually abused in your childhood can lead to malaise and illness that accompanies 
the affected persons and affects them in adulthood. It is essential that the school nurse 
dares to approach this subject in their health promotion work with students when suspicion 
arises. 
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INLEDNING 

Enligt en enkätundersökning bland 3500 svenska gymnasieelever har 25 procent av 
flickorna och sju procent av pojkarna blivit utsatta för ofrivilliga sexuella handlingar 
(Ungdomsstyrelsen, 2009). Sexualbrott innefattar allt från lindriga händelser som blottning 
till allvarligare form av händelser som våldtäkt (Brå, 2016) och har en negativ inverkan på 
psykisk och fysisk hälsa på kort och lång sikt (Internetmedicin, 2013). Skolsköterskans 
arbete syftar till att arbeta hälsofrämjande. Trots att barn som utsätts för sexuella övergrepp 
mår väldigt dåligt använder de sig ofta av olika strategier för att dölja vad som händer för 
omvärlden. Vid misstanke om att ett barn far illa har skolsköterskan anmälningsplikt. Att 
belysa vuxna personers upplevelser av att blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen 
är angeläget för att öka kunskapen av de negativa konsekvenserna och upptäcka barn som 
blir utsatta. 

BAKGRUND 

Definition av sexuella övergrepp 

Enligt riktlinjerna som fastställts av World Health Organization (1999) är definitionen av 
sexuella övergrepp, barn som medverkar i sexuell aktivitet som hen inte helt förstår, är 
oförmögen att ge sitt informerade samtycke till, inte är utvecklingsmässigt beredd på eller 
som bryter mot lagar eller sociala tabun i samhället. Kännetecken för sexuella övergrepp 
mot barn är att någon utnyttjar barnets beroendeställning och att barnet blir utsatt för 
handlingar som ligger utanför barnets förståelse (Rädda Barnen, 2016). Ett barn är enligt 
Förenta Nationernas Barnkonvention en omyndig person under 18 år (Unicef, 2009). 

Övergrepp kan innebära att förmå eller tvinga ett barn att delta i en olaglig sexuell 
aktivitet, exempelvis prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet (Guidelines for 
medical-legal care for victims of sexual violence, 2016). Sexuella övergrepp kan vara både 
fysiska och icke-fysiska. Fysiska övergrepp innefattar exempelvis att ta på någon annans 
könsorgan eller samlag i olika former. Icke-fysiska övergrepp kan vara när någon tvingas 
att visa sin egen kropp eller titta på ett könsorgan.  Det kan också vara att tvingas titta på 
pornografiska filmer och bilder. Att filma, fotografera eller smygtitta på barn och 
ungdomar som byter om eller badar är också exempel på icke-fysiska övergrepp (Rädda 
barnen, 2016). 

I Sverige uppskattas att 20 procent av alla barn blir utsatta för sexuella övergrepp (Rädda 
barnen, 2016). År 2015 anmäldes 2440 våldtäkter mot barn mellan 0–17 år. Bland 
våldtäktsbrotten var 87 procent av brottsoffren en flicka och 13 procent en pojke. 
Sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem i 15 procent av fallen enligt siffror 
från 2014. Allt från lindriga händelser som blottning till allvarligare form av händelser som 
våldtäkt innefattar spektrum av sexualbrott (Brottsförebyggande rådet, 2016). Mörkertalet 
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är stort och majoriteten av sexuella övergrepp anmäls aldrig. Endast cirka tio procent av 
alla sexuella övergrepp kommer till myndigheters kännedom. De senaste åren har även 
antalet anmälningar om sexuella övergrepp genom nätet ökat kraftigt (Rädda barnen, 
2016). 

Barn som utsätts för sexuella övergrepp 

Den levda kroppen är en oskiljbar enhet av kropp och själ (Lindwall, 2012). Den ger oss 
tillgång till liv, via den upplever människan hälsa och ohälsa (Dahlberg, 2014). Kroppen 
kan aldrig lämnas, den erfars konstant och är det medium med vilket vi förstår oss själva 
och når ut till resten av världen. Den är både meningsbärande och meningsskapande och 
fylld av erfarenheter, minnen, upplevelser, känslor, tankar och visdom (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Känslor av trygghet och otrygghet kan härledas till möjligheterna att 
kontrollera kroppen (Lindwall, 2012). En förändring i kroppen orsakad av sjukdom, skada, 
rädsla eller ångest minskar tillgången till liv (Dahlberg, 2014). Vuxna vilka blivit utsatta 
för sexuella övergrepp under barndomen upplever ofta kroppen som äcklig. Det obehag 
som funnits i barndomen sitter kvar med skillnaden att de i vuxen ålder vet vad de utsatts 
för. Att känna äckel över kroppen manifesteras i en avsky inför kroppskontakt med andra 
människor då de av omtanke inte vill utsätta andra för deras äckel (Rathsman, 2000). 

Det som förenar alla sexuella övergrepp mot barn är den utpräglade risken för psykiskt och 
fysiskt lidande på både kort och lång sikt (Internetmedicin, 2013). Kännetecknen för 
sexuella övergrepp är bland annat depression, dålig självkänsla, sömnproblem och 
posttraumatiskt stressyndrom (Medibas, 2012). Förövarens relation till offret har enligt 
Ullmans (2007) studie stor betydelse för framtida symptom av exempelvis PTSD. Barn 
vilka utsatts av en anhörig löper större risk att drabbas av dessa symtom, speciellt om de 
skuldbelade sig själva, att deras avslöjande dröjde eller fick negativa konsekvenser. 
Ängslan, oro och självskada är andra vanliga tecken som förknippas med sexuella 
övergrepp (Internetmedicin, 2013). Enligt Carey, Walker, Rossouw, Seedat och Stein, 
(2008) studie framgår det att psykisk sjuklighet som PTSD och depressioner har en 
koppling med sexuella övergrepp i barndomen. Andra psykiska störningar vilka framgår i 
studien är anpassningsstörningar med nedstämdhet, panikångest och separations 
ångestsyndrom. Enligt Medibas (2012) kan aggressiva beteenden tyda på sexuella 
övergrepp och uppträder vanligast hos pojkar. Hos flickor är det vanligare med 
självmordstankar och självmordshandlingar. Missbruk och sexualiserat beteende är andra 
faktorer som förknippas med sexuella övergrepp.  

Motstridiga känslor inför att lita på män enligt Sigurdadottir och Halldorsdottir, (2013) är 
de konsekvenser av övergreppen vilket kvinnorna beskriver i studien. De upplever 
svårigheter med beröring vilket skapar problem i intima relationer samt att de känner att de 
inte förtjänar att ha det bra och att den egna självbilden är skadad. Vilenica, Shakespeare-
Finch och Obsts (2013) studie beskriver att deras liv förändrades för alltid sedan de som 
barn blev utsatta. En kvinna beskriver att hon dog i det ögonblick hon blev våldtagen som 
femåring. 
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Ångest och återupplevanden kan förekomma menar Roller (2011) och LoGiudice och Beck 
(2016) och belyser att gravida kvinnor med sexuella trauman i barndomen kan det 
upkomma vid graviditetsrelaterade fysiska undersökningar. I McGregor, Jülich, Glover 
och Gautam (2010) studie var majoriteten av kvinnorna framförallt rädda för att genomgå 
gynekologiska undersökningar. Vidare visar Roller (2011) att andra faktorer under 
graviditeten såsom fosterrörelser, förlossningen samt intravenösa vätskor och monitorer 
framkallar plågsamma minnen. LoGiudice och Beck (2016) studie åskådliggör att det 
nyfödda barnet som placeras hud mot hud mot bröstet också kan utlösa svåra minnesbilder. 

Förövaren och relationen till barnet 

De flesta förövare är män enligt statistiken över anmälda sexuella övergrepp. Vid 
övergrepp av barn sker det oftast av någon som barnet känner. Vid yngre barn är det 
vanligt att förövaren är någon i barnens närhet till exempel en släkting, familjemedlem 
eller granne. Tonåringar utsätts oftast av någon utanför familjen, oftast en partner eller en 
jämnårig (Rädda Barnen, 2016). Vanligen förgriper sig en del förövare på barn de känner 
vilket innebär även sina egna barn men även okända barn kan väljas ut (Svedin & Banck, 
2002). Oftast är förövaren som utsätter mycket äldre än barnet (Rädda Barnen, 2016). 

Förövare utanför familjen söker sig till platser där hen vet att barn kommer att befinna sig 
såsom skolgårdar, sim- och idrottsanläggningar eller lekplatser. Det är sällan förövaren 
använder sig av hot, våld eller andra påtryckningar i början av fasen,enligt berättelser 
mellan barn och förövare. De flesta förövare skapar långsamt en förtroendefull relation till 
barnet.  Detta gör att barnet emotionell binder sig till förövaren. Så småningom 
introduceras sexualiteten i deras relation. Det kan ta månader eller år och sker när de 
befinner sig ensamma med barnet.  Introduktionen sker på subtila sätt genom att successivt 
tänja på gränserna för varje gång.  Det som tycks vara främsta anledningen till att barnet är 
kvar i övergreppsrelationen är genom det känslomässiga bandet med förövaren att barnet 
vill vara till lags samt tilltron till den vuxnes auktoritet och normalisering av den sexuella 
handlingen (Svedin & Banck, 2002). 

Skam, rädsla och skuldkänslor kan vara det som hindrar barn att berätta. En del barn är 
också för små för att kunna berätta och deras sätt att berätta kan misstolkas. Relationen till 
förövaren och oro för följderna kan också göra det svårt att berätta. De är oftast lojala mot 
personen som utsätter dem för övergrepp. Oftast berättar de inte för vuxna att de har blivit 
utsatta för övergrepp utan vanligare är att det berättas för vänner, pojk- eller flickvän eller 
någon i familjen (Rädda Barnen, 2016). Enligt en undersökning som genomfördes bland 
gymnasieungdomar 2014 visar resultatet att av de 1000 elever som har drabbats av någon 
form av övergrepp berättar flickorna för någon oftare än vad pojkarna gjorde (Landberg, 
Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund 2015). Detta stöds även av Edinburgh, 
Saewyc och Levitts (2006) studie med 290 barn vilka utsatts för sexuella övergrepp 
hemlighöll en femtedel av pojkarna och en tiondel av flickorna för omgivningen vad som 
hänt. Då barnen valde att berätta vände sig pojkar oftast till en vuxen person medan flickor 
i större utsträckning berättade för en jämnårig kamrat. Även i en schweizisk undersökning 
bland niondeklassare berättade barnen oftast för sina jämnåriga. Mindre än 10 procent av 
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de utsatta rapporterade händelsen till polisen (Mohler-Kuo, Landolt, Maier, Meidert, 
Schönbucher & Schnyder, 2014). 

Att skuldbelägga sig själv framkommer särskilt bland flickorna i Jackson, Newall och 
Backett-Milburn, (2013) studie. Den analyserar fall av avslöjanden av barn vilka har blivit 
förgripna på och kontaktat Child Line Scotland, en gratis konfidentiell telefonhjälplinje. 
Många av barnen pekade även på att de kände sig ansvariga för övergreppen som att 
uttrycka oro över något de sagt eller gjort kan ha föranlett övergreppen. Svedin och Banck, 
(2002) påpekar att det är i undantagsfall som förövaren använder sig av hot. Detta för att 
säkerställa att barnet bevarar hemligheten och underkastar sig till att fortsätta bli förgripen 
på. Enligt Jackson, Newall och Backett-Milburns (2013) studie berättar vissa barn att de 
utsatts för hot om repressalier om de berättar vad som försiggår. Dessa hot innefattar både 
sexuella och fysiska skador. Barnen beskriver skamkänslor över relationen till förgriparen, 
en rädsla över att avslöja och kanske inte bli betrodd samt en oro inför vilka följder ett 
avslöjande skulle kunna innebära.   

Skolsköterskan och elevhälsans hälsofrämjande arbete 

Elevhälsan, vilken innefattar olika professioner syftar till att främja barns hälsa och därmed 
skapa en så bra lärandesituation som möjligt. Med tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog, och kurator görs medicinska, psykologiska och psykosociala insatser där behov 
finns. Personal med specialpedagogisk komptetens ska även finnas tillgängligt. Barn som 
av olika anledningar är i behov av stöd ska särskilt beaktas. Genom regelbundna 
hälsobesök och hög tillgänglighet på skolan finns skolsköterskan i barnens vardagsmiljö 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Flera lagar såsom Patientdatalagen (2008:355), Skollagen (2010:800), Socialtjänstlagen 
(2001:453), Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) samt Offentlighets och Sekretesslagen 
(1980:100) styr elevhälsans arbete. Skolsköterskan har en stark sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen,men om oro och misstanke uppstår över en elev, 
exempelvis en farhåga att eleven utsätts för övergrepp så finns en anmälningsplikt. Det 
innebär att sekretessen bryts och det finns en skyldighet att lämna alla uppgifter till 
Socialnämnden för att kunna utreda eventuella missförhållanden (Clausson & Morberg, 
2012). Skolan har en mycket viktig roll i att upptäcka missförhållanden och slussa vidare 
barnet för hjälp av rätt instans (Socialstyrelsen, 2010).  Det förekommer bristande kunskap 
om tecken på övergrepp och en osäkerhet om hur anmälningen ska gå tillväga och en 
fortsatt önskan om att ha en bra kontakt med familjen leder till en mindre benägenhet att 
anmäla (Clausson & Morberg, 2012. 

Hälsosamtalet är ett samtal mellan skolsköterskan och eleven med syftet att främja hälsa 
och förebygga ohälsa. Det är en del av elevhälsans hälsofrämjande arbete och ska erbjudas 
alla elever i grundskolan och gymnasieskolan. Hälsosamtalet ska utgå från elevens egna 
behov och resurser och innefattar rådgivning, information och lärande. Genom ett 
elevcentrerat hälsosamtal ges möjligheten för eleven att reflektera för att sedan stärka 
utsikterna för ett hälsosamt liv. Hälsoformuläret är ett verktyg för att ge struktur och skapa 
förståelse för elevens hälsa. De standardiserade frågorna har fördelen att obehagliga ämnen 
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kan tas upp eftersom alla elever förväntas svara på dem. Det ger även en öppning för att 
undersöka om eleven har svårigheter hemma (Socialstyrelsen, 2016). Skolsköterskorna ser 
hälsoformuläret som en slags guide vilket underlättar samtalet och ser till att inga viktiga 
områden missas (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär 2011). Samtalet sker med eller 
utan vårdnadshavare och ger eleven chansen att prata med en neutral vuxen. De 
regelbundna hälsosamtalen ger förutsättningar för att skolsköterskan upprättar en relation 
till varje enskild elev. Denna relation kan senare vara grunden för att eleven spontant 
uppsöker skolsköterskan vid problem eller svårigheter (Socialstyrelsen, 2016). 

Samtal i mötet med eleven om sexuella övergrepp 

Øvreeide (2010) beskriver samtalet som ett möte mellan människor med olika 
förväntningar och lojaliteter. I samtalet präglas vi av de erfarenheterna, känslor och behov 
vi bär med oss. För ett lyckat samtal behöver vi både förstå oss själva samt den person vi 
ska samtala med. Vid situationer som är starkt känslomässigt laddade är det viktigt att ha 
en yrkesmässig distans för att undvika att beslut fattas på känslomässig basis. Dock kan 
denna distans hindra oss från att se barnets behov här och nu. Därför är det viktigt att låta 
barnet komma nära. Empati och att balansera mellan närhet och distans är essentiellt under 
arbete med barn som alltid befinner sig i en maktsvag position utifrån sitt beroende av 
vuxna. De vuxna som utsatt barnet för övergrepp förnekar eller frånsäger sig ofta ansvaret, 
i regel har de förmedlat övergreppet som rättvist och byggd på barnets skuld. Barnet har ett 
emotionellt lojalitetsförhållande till sin förgripare vilket förbinder barnet emotionellt och 
kognitivt till vad som kommer att hända om barnet berättar (Øvreeide, 2010). 

Ett gott samtal förutsätter att vårdaren har en förståelse för patientens livsvärld. Livsvärld 
innebär det sätt människor förstår sig själva, andra och omvärlden omkring oss på. Den 
kan förstås som den värld som en individ uppfattar och är personlig, unik för den enskilda 
samt präglas av sammanhang, mening, tid och rum. Därmed kan alla uppleva rum och tid 
på olika sätt. Den har ingen egen existens och kan inte hållas isär från människan samt svår 
att upptäcka med sinnena (Dahlberg & Segesten, 2010). Hur händelser och kunskap 
uppfattas baseras på tidigare erfarenheter och förståelse. Det är subjektivt för individen och 
utgör grunden för hur vi tillägnar oss kunskap. Människan tar för givet att det som de är 
upptagna av, existerar på det sätt som de upplever det (Ekebergh, 2012). Det är genom 
livsvärlden som hälsa, lidande, välbefinnande och sjukdom utspelar sig. I ett vårdande 
möte som inte bemöter och har förståelse för att möta livsvärlden är inget verkligt 
vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Vuxna har en tendens att undvika eller vänta med att fråga barn svåra frågor av rädsla för 
att väcka obehagliga känslor hos barnet, den vuxna eller båda. Barn med problembeteende 
är ett observandum och bör väcka vår uppmärksamhet. När barnet väl berättar bör 
beredskap finnas för eventuella konsekvenser informationen kan medföra. För att barnet 
ska öppna sig och berätta behöver barnet känna tillit (Øvreeide, 2010). Skolsköterskans 
öppna mottagning utgör inte sällan en ”oas” för elever med svårigheter och problem 
(Socialstyrelsen, 2016). Skolsköterskans möte med alla elever för hälsosamtal och 
vaccinationer ger en kontinuitet vilket ger en möjlighet för tillitsfulla relationer där eleven 
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ges möjlighet att prata om sådant som känns svårt. Det bygger dock på att skolsköterskan 
har en rimlig arbetsbörda (Eng Kraft & Eriksson, 2015). 

I Eng Kraft och Erikssons studie (2015) berättar skolsköterskorna att elever som blir 
utsatta uttrycker det på olika sätt. Yngre elever kan mer spontant berätta medan äldre 
elever uppfattas som mindre kommunikativa. Enligt dem finns även en skillnad mellan 
olika skolor beroende på socioekonomiska områden där de med hög socioekonomisk status 
har mer av en tysthetskultur. De anser det vara problematiskt att fråga alla elever huruvida 
de blir utsatta för övergrepp på grund av risken att de skulle få en försämrad relation till 
elevernas föräldrar. Dock påpekar de att de alltid frågar eleverna när de ser tecken på 
övergrepp såsom blåmärken, men det var bara några få som faktiskt har upptäckt att elever 
blivit utsatta. De understryker också vikten att kunna ta emot informationen från barnet, 
hur hemskt det än är. Sexuella övergrepp mot barn väcker känslor av obehag, förtvivlan, 
ilska och skuld vilket i sig kan leda till underlåtenhet att fråga och försöka ta reda på. I 
Paavilainen, Åstedt-kurki och Paunonen (2000) studie framgår att skolsköterskan kan bära 
på en rädsla inför att ifrågasätta familjer om de misstänker att barnet far illa. De är rädda 
att familjemedlemmarna ska bli förolämpade och därmed leda till att familjen ska sluta 
rådfråga eller be om hjälp. Eng Kraft och Erikssons (2015) beskriver att elever som utsatts 
för övergrepp ofta uppvisar skuld och skam vilket de tror är kopplat till lojalitet mot 
familjen. För att undvika att avslöja familjen använder sig eleverna av olika strategier för 
att inte väcka misstankar. En sådan strategi är att vägra klä av sig inför fysiska 
undersökningar eller att undvika kontakt med skolsköterskan. 

PROBLEMFORMULERING 

Att bli utsatt för sexuella övergrepp i barndomen kan leda till stora konsekvenser för 
många barn med följder som påverkar den psykiska och fysiska hälsan på kort och lång 
sikt. Självskadebeteende, suicidtankar och dålig självkänsla är några exempel på de 
negativa följderna av övergreppen. Barn är en sårbar grupp som ofta befinner sig i en 
underlägsen maktposition inför sina förövare.  I skolsköterskans hälsofrämjande arbete 
ingår det att identifiera missförhållanden hos elever. Barn är lojala och använder sig av 
olika strategier för att inte väcka misstankar, men kan samtidigt på olika sätt uttrycka att de 
har blivit utsatta. Tidigare forskning visar att skolsköterskor känner obehag och undviker 
att prata och fråga om övergrepp med eleverna. Att belysa personers upplevelser av 
sexuella övergrepp i barndomen kan öka skolsköterskornas kunskap för att lättare 
identifiera och närma sig drabbade elever.  

SYFTE 

Att beskriva vuxnas upplevelser av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp under 
barndomen.  
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METOD 

För att nå studiens syfte valdes kvalitativ metod med induktiv ansats. Henricson och 
Billhult (2012) skriver att kvalitativ metod är lämplig för att undersöka ett fenomen, alltså 
människors upplevelser, uppfattningar eller erfarenheter. Enligt Priebe och Landström 
(2012) används induktiv ansats när ett fenomen förutsättningslöst ska undersökas och 
skildras med syftet att kunna dra slutsatser om valt fenomen. I denna studie användes 
bloggar. Jansson (2017) skriver att bloggar kan beskrivas vara dagböcker publicerade på 
internet. Dahlberg (2014) menar att biografiska texter är starkt kopplade till livsvärlden 
och ofta lämpliga för analys i uppsatsarbeten. Datamaterialet analyserades med 
innebördsanalys enligt Dahlberg (2014). Med hjälp av innebördsanalys kan en förståelse 
uppstå för hur ett fenomen upplevs och erfars av människor. 

Urval 

Urval av dokument och andra källor görs med hänsyn till studiens syfte. Vanligtvis sker ett 
så kallat lämplighetsurval. Det kan vara att syftet av en studie är att erhålla kunskap från en 
likartad grupp där avsikten är att inhämta kunskap om denna grupp (Danielson, 2012). Den 
föreliggande studien ska undersöka personens upplevelser av sexuella övergrepp i 
barndomen i form av bloggar och en homogen grupp eftersöks därefter för att besvara 
syftet.  Inklusionskriterier var att bloggförfattarna blivit utsatta för sexuella övergrepp 
under barndomen. Att informanterna i bloggarna ska vara över 18 år och därmed ha 
passerat barndomen då syftet är att beskriva vuxnas upplevelser av att ha blivit utsatta för 
sexuella övergrepp under barndomen. Bloggarna ska vara öppna, därmed visar 
informanterna att de vill dela med sig av sin historia. För att underlätta analysarbetet och 
minska risken för språkförbistringar valdes bloggar skrivna på svenska. Bloggarna skulle 
ha många inlägg med mycket innebörd för att kunna innehålla mycket data.  

Datainsamling 

För att hitta lämpliga bloggar för datainsamlingen genomfördes en sökning på sökmotorn 
Google vilket resulterade i många sökträffar och sidor (Se figur 1). Sidorna och rubriker 
granskades för att eftersöka lämpliga bloggar från personer som svarade på studien syfte. 
De rubriker som inte ansågs vara bloggar uteslöts och antalet sidor vilka undersöktes 
reducerades till 25 sidor. Sidorna vilka undersöktes innehöll 25 bloggar som inte svarade 
mot studiens syfte. 

Vid en andra frisökning på Google hittades en samlingsplats för bloggar och hemsidor 
under ämnet sexuella övergrepp (Se figur 2). Denna samlingsplats innehöll 65 bloggar.  Av 
de 65 bloggarna granskades 50 stycken då övriga var borttagna eller på engelska. För att 
välja ut bloggar lästes först presentationen och om denna svarade mot studiens syfte, 
gjordes en granskning av hur många inlägg som publicerats. I de fall det fanns stor 
datamängd lästes ett antal blogginlägg för att bedöma hur mycket innebörd dessa innehöll. 
Därefter valdes sex bloggar ut varav fyra var skrivna av kvinnliga bloggare och två av 
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manliga bloggare. Utgångspunkten i granskningen av bloggarna var att inklusionskriterier 
uppfylldes. 

 

Figur 1. Första sökning. 
Sökbas Sökord Antal 

träffar 
Undersökta 
bloggar 

Antar 
valda 
bloggar 

Google.se Blogg 
Sexuella 
övergrepp 

103 000 25 0 

 
Figur 2. Andra sökning. 
Sökbas Sökord Antal 

träffar 
Besökt hemsida Antal 

bloggar 
på 
hemsida 

Undersökt
a bloggar 

Antal 
valda 
bloggar 

Google.se Bloggar 
och 
sexuella 
övergrepp 
i 
barndomen 

35 300 Overlevare.bloggspot.
se 

65 50 6 

  
 
  Figur 3. 

Blogg Antal inlägg Startdatum 
1 ca 45 2013-01-

29 
2 ca 137 2012-09-

19 
3 ca 11 Saknar 

årtal 
4 ca 27 2009-10-

12 
5 ca 108 2010-02-

24 
6 ca 34 2010-04-

20 
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Analys 

Dahlberg (2014) skriver att analys med avsikt att belysa hälsa och vårdande ska präglas av 
öppenhet och följsamhet. Med hjälp av innebördsanalys öppnas möjligheten till en insikt i 
personers livsvärld. Centrala begrepp är mening och innebörd då innebördsanalys rör sig 
mellan helhet och delar. Datamaterialet analyserades med beskrivande innebördsanalys 
beskrivet av Dahlberg (2014) med avsikt att förstå̊ fenomenet ”upplevelsen att bli utsatt för 
sexuella övergrepp under barndomen”. Till hjälp under analysprocessen användes en 
”tyglande” hållning beskriven av Dahlberg (2014). Det innebär att förståelseprocessen 
saktas ner för att undvika snabba och kanske felaktiga slutsatser och kännetecknas av en 
avvaktande hållning till materialet. 

Analysprocessen av bloggarna påbörjades genom att blogginnehållet lästes igenom enskilt 
upprepade gånger. När alla bloggtexter kunde återberättas påbörjades gemensamma 
diskussioner kring vad som hittats i bloggtexterna. Meningsenheterna var meningar eller 
stycken ur bloggtexterna vilka kopierades och klistrades in ett Word dokument under dessa 
teman. Meningsenheterna har sedan förkortats för att lättare kunna jämföra bloggtexterna 
med varandra och hitta likheter och skillnader.  Utifrån detta diskuterades vilka teman som 
uppkom i texterna och vad som skulle analyseras vidare. Fem teman identifierades; Att 
känna skuld och skam, att uppleva flashbacks, att leva med illabefinnande, att inte förmått 
göra motstånd samt att ha svårt med tillit och intimitet som vuxen.  

Etiska överväganden 

Utgångspunkten för datainsamling genom internet är att de regler som finns i den fysiska 
världen även ska appliceras i den virtuella. Texter som publiceras öppet på internet, det vill 
säga utan lösenordsskydd och tillgängligt för alla, kan inhämtas utan informerat samtyckte 
(Skärsäter & Ali, 2012). Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) medför anonyma texter på 
internet inte några identitetsrisker då de tolkas vara ostrukturerat material. Detta under 
förutsättning att texterna inte är kränkande mot den personen som uppgifterna handlar om. 
Under processen fanns en medvetenhet om risken för oredlighet. Kjellström (2012) menar 
att oredlighet innebär att material avsiktligen förvrängs för att exempelvis stödja det egna 
syftet. För att säkerställa hög kvalitet och minska risken för oredlighet har författarna 
nogsamt sett till att inte förvränga någon text. 
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RESULTAT 

Utifrån analysen skapades fem teman:  

• Att inte förmått göra motstånd   
• Att leva med illabefinnande  
• Att känna skuld och skam  
• Att uppleva flashbacks  
• Att ha svårt med tillit och intimitet som vuxen.  

Att inte förmått göra motstånd 

När informanterna berättar om sina övergrepp under barndomen visar det sig att de aldrig 
har kämpat emot sin förövare. Hot har aldrig var med i bilden utan det handlar om en 
maktposition som förövaren utnyttjar.  

Han behövde aldrig hota. Han hade makten. Han tog makten. Han behöll makten 
(Blogg 6). 

Skrik eller fysiskt motstånd för att undkomma övergreppen har inte förekommit. 
Informanterna uttrycker istället att de har reagerat med passivitet, kroppen har blivit som 
förlamad. De har känt sig maktlösa och har inte sett en annan utväg än att ställa upp på 
övergreppen. Hot eller slag har inte behövts för att få dem att underkasta sig. Detta har 
också använts emot dem av förövaren.  

Han poängterade däremot att jag aldrig sa att jag aldrig ville. (Blogg 6). 

När kroppen inte gör motstånd upplevs det som ett svek. Informanterna menar att de 
försöker uppbåda ett motstånd för att stoppa övergreppen men inte lyckas. Skam uppstår 
över att få stånd under övergreppen trots att hen verkligen inte vill. Informanter vilka 
utsatts flera gånger av samma person berättar att de istället för att säga ifrån gör allt i sin 
makt för att undvika situationer där de kan träffa på sin förövare. Men trots ursäkter och 
undvikande för att försöka undkomma skriver de att förövarna ändå hittar sätt att få fast 
dem. 

Då övergreppen sker är de hjälplösa, har ingenting att säga till om och kan inte påverka 
situationen eller händelseförloppet beskriver informanterna. Under detta skeende blir de 
fråntagna makten över sin egen kropp och har i vuxen ålder fortfarande inte fått tillbaka 
det. 

Tveksamt tar jag också av mig. Inte för att jag vill, utan för att jag inte vet hur jag 
ska låta bli. (Blogg 3).  
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Att leva med illabefinnande 

En känsla av att på något sätt vara annorlunda på grund av övergreppen förenar 
informanterna. De saknar en tillhörighet med andra och upplever mindervärde, en känsla 
av att inte platsa in eller att vara ”det svarta fåret”. De berättar om hur de längtar efter att få 
vara en del av en gemenskap men tycker sig inte klara av det eller är rädda för att bli 
avvisade när omgivningen ser dem för vad de egentligen är.  

Att aldrig få platsa in. Att alltid känna sej annorlunda. Alltid packningen på ryggen 
(Blogg 4) 

Informanterna lider av försämrad självbild. Utseendemässigt beskriver de sig själva i 
negativa termer såsom fula, tjocka, äckliga och kan inte se sig själva på kort eller i spegeln. 
Som exempel kan kroppen beskrivas som så äcklig att den är avskräckande när hen står 
framför spegeln och tittar på sig själv. De beskriver sin insida som trasig, begagnad och 
förstörd, något de inte vill att andra ska se. Att vara en dålig människa eller vara ovärdig är 
uttryck som återkommer, detta i kombination med att inte förtjäna att må bra hindrar 
informanterna för att ta steg mot att må bättre. Spiralen leder till ett ökat illabefinnande 
vilket de är medvetna om men anser sig oförmögna att ta sig ur. I perioder vill de ge upp, 
de orkar inte kämpa längre och allt känns för tungt.  
 

Jag är en sådan jävla dålig ursäkt till människa. (Blogg 4). 

Vardagen skildras stundtals som svår då de lider av sviterna från övergreppen. Ångest, 
sorg, social fobi, rädsla, sömnsvårigheter, panikattacker, självmordstankar och 
mardrömmar plågar dem vilket medför svårigheter för att klara vardagen. I ungdomsåren 
börjar de söka hjälp från närstående eller vården för sitt dåliga mående efter övergreppen. 
Några har mått så dåligt att de har blivit inlagda på psykiatrisk klinik och vissa har gått hos 
terapeuter och psykologer. Att gå i stödgrupp för personer som har blivit utsatta för 
sexuella övergrepp har varit ett annat sätt att få hjälp och stöd från personer som kan förstå.  

En informant har valt att inte ta hjälp utifrån utan hållit hemligheten om barndomens och 
ungdomsårens övergrepp hemliga fram till vuxen ålder då hen berättat för en vän och sin 
partner. Deras berättelser vittnar om stor variation på olika typer av hjälp från vården och 
närstående. De upplever sig missförstådda och har inte fått den hjälp de har hoppats på.  

Jag skrek efter kärlek, ropade på hjälp. Att någon skulle se mig. (Blogg 2).  

Informanterna skildrar en diskrepans mellan önskan att se sig själva som överlevare, någon 
som tagit sig igenom en svår period och kommit ut på andra sidan och att få sörja och vara 
arg, ledsen, förtvivlad över det som skett. Samtidigt som de vill vara starka utåt uttrycker 
de en önskan om att få bli tröstade, omhändertagna och erkända i sitt lidande.  

Åh, det är så svårt det här, balansen mellan att vara ett offer, och att vara en 
överlevare. Kanske finns det ingen balans, man är antingen eller. (Blogg 4). 
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Informanterna har använt olika strategier för att straffa sig själva eller personen som har 
utsatt dem för övergreppen. När de ansåg att de mådde tillräckligt dåligt släppte känslan av 
skuld, skam, ångest, sorg eller ilska. En informant beskriver självskadebeteendet som ett 
sätt att äntligen själv få bestämma över sin kropp.   

När jag sett till att jag mår riktigt dålig känns det som om jag gett B en fet 
käftsmäll. (Blogg 3).   

Många av informanterna använder sin kropp som ett sätt att skada sig själva genom att de 
har haft sex med personer fast de egentligen inte har velat. De menar att det är ett sätt att 
straffa sig själva. En informant skriver att hen hade sex fast hen inte ville på grund av 
sorgen över att hen efter våldtäkterna aldrig mer kan ha ett fungerande sexliv. Alkohol kan 
döva ångesten och gör att de för en stund glömmer ångesten. Dock leder berusningen 
samtidigt till att de hamnar i situationer de inte vill vara med om. Att bli utsatt för sexuellt 
utnyttjande under alkoholens inverkan är vanligt beskriver informanterna. Som exempel att 
efter en kväll med alkohol vakna med minnesluckor i en okänd killes säng. Alkoholen 
leder ofta till bråk och slagsmål. De vittnar om självskada i form av självsvält, att skära sig 
med kniv eller rakblad.  

En lättnad uppstår när den psykiska smärtan istället blir fysisk. (Blogg 1).  

Suicidtankarna som hemsöker informanterna kan ibland leda till suicidförsök med 
akutsjukvård och psykiatrisk slutenvård som följd. De destruktiva tankarna uppkommer 
när de känner att de inte längre orkar, det finns inget slut på lidandet och inga tecken på att 
det någonsin kommer att bli bättre. Att dö beskrivs vara den ultimata vilan där minnen och 
ångest inte kan nå dem längre.  

Alla skulle vara gladare om jag var borta. Allt skulle vara lättare om jag inte var 
där. (Blogg 1).  

Informanterna kan inte förstå att ingen i deras närhet märkte vad som pågick och ingen 
frågade vilket väcker känslor av besvikelse och övergivenhet. De frågar sig om 
omgivningen inte såg för att de inte ville se och uttrycker en önskan om att någon ställt 
dem mot väggen och frågat. 

Träningarna var oftast slut och jag borde ha varit hemma vid åtta på kvällen. Men ofta 
var jag inte hemma förrän vid 10. 

Undrar varför ingen reagerade. Ingen reagerade.  (Blogg 6). 

Att känna skuld och skam 

Informanterna upplever skuld och skam över övergreppen. Skulden anser de ligga hos dem 
själva då de lät övergreppen pågå och inte lyckades säga ifrån. Skammen beskrivs som 
förlamande, en ryggsäck de aldrig kan ta av sig.  Känslor av att vara äcklig och smutsig 
framgår i bloggarna. De menar att även om de visste att det var fel gjorde de allt för att 
dölja för omvärlden vad som pågick, även för sig själva, då den egna skulden och 
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skammen vägde tyngre. En informant beskriver en rädsla att pappan skulle bli arg för att 
hen inte sa ifrån till sin förgripare och gjorde motstånd. Att efter övergreppen välja 
destruktiva relationer med våld och utnyttjande anses vara en konsekvens av övergreppen 
men leder ändå till skuldkänslor och en önskan att ha sagt ifrån. 

Att bli utsatt för övergrepp i ett hem med avsaknad av kärlek var detta den enda ”kärlek” 
som var tillgänglig. Som exempel att bli förgripen på av en mamma är ett bättre alternativ 
än ingen kärlek alls. Därför kan det till och med vara så att när förövaren försöker att 
avluta relationen ber offret om att övergreppen ska fortsätta då offret var beroende av 
denna ”kärlek”.  Detta menar informanten kunde leda till känslor av skuld och skam. 
 

Förra året fick jag kontakt med minnet av de gånger mamma försökte bryta vår 
sexuella relation. De gångerna kände jag mig ensam, övergiven, dålig, tom. Tills 
jag lyckades få henne att börja igen. Och det var ett smärtsamt minne. Skamfyllt. 
Bevisligen mitt fel. (Blogg 1). 

Att uppleva flashbacks 

Informanterna upplever mentala återupplevanden och flashbacks av övergreppen. De 
beskriver att vissa situationer eller känslor får dem att bli påminda om övergreppen och 
väcka gamla obehagliga minnen. Exempel på saker som informanterna berättar om som 
kunde utlösa minnena var miljöer såsom en träningslokal eller någon situation på 
arbetsplatsen. Även att klä av sig under hälsokontroll hos skolläkaren kunde framkalla 
flashbacks av övergreppen. Att skriva om sina upplevelser i bloggar har också bidragit till 
att gamla minnen dyker upp från övergreppen. Stress kan också trigga igång inre bilder och 
känslor från de sexuella övergreppen och resultera i svårigheter med att hantera stress. 

Ibland är det något uppenbart som att plötsligt se någon som påminner om honom. 
Men det kan vara så mycket annat. Grova och okänsliga skämt runt fikabordet på 
jobbet. En liten tidningsnotis. En oväntad scen i en film. En doft. En oväntad 
beröring, kanske under en intim stund med min hustru. Plötsligt, en fasansfull bild 
framför mina ögon, kanske en sekvens från ett obehagligt minne jag önskar jag inte 
hade, eller hans skratt. Flashbackar brukar ge mig en stor klump i magen, det 
känns som om jag är på väg att implodera eller försvinna i ner i ett avgrundsdjup 
spricka i marken, mitt humör rasar och jag känner mig död inombords (Blogg 3). 

Trots att informanterna upplever flashbacks av övergreppen kan de ändå fortfarande tvivla 
på om övergreppen verkligen ägt rum. Informanterna beskriver att de har klara minnen av 
övergreppen vilka manifesterar sig som minnesbilder, doft- och känslominnen eller filmer 
som spelas upp framför ögonen. En hand på armen och en önskan från en partner att få 
komma nära kan resultera i en våg av äckel över minnesbilderna som framkommer. De 
resonerar kring sitt tvivel, att övergreppen varit för hemska för att vara sant, att de har 
drömt eller inbillat sig men att minnena är för starka för att inte ha hänt. En ifrågasättande 
mormor eller svårigheter att skilja händelser från varandra ökar känslan av tvivel. 
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Började undra om övergreppen skett och bara är ett uttryck för hur mycket jag 
saknar min mamma. Men jag har hört hur vanligt det är att vi överlevare förnekar 
och tvivlar på vår historia. (Blogg 1) 

Att ha svårt med tillit och intimitet som vuxen 

Erfarenheten av att ha blivit utsatta för övergrepp i barndomen har bidragit till att 
informanterna har utvecklat svårigheter att lita på andra människor och undviker att släppa 
in andra för nära inpå. Att känna misstänksamhet mot människor och få inre 
varningssignaler i mötet med vänliga människor anser de är kopplat till vad de har varit 
med om som barn. 
 
Jag inser att jag har svårt att lita på folk, vill ogärna släppa in någon i mitt liv, vill inte bli 
beroende av någon, har svårt att öppna upp. Än idag känner jag misstro mot personer som 
uppträder vänligt mot mig, mina inre varningsklockor börjar ljuda och jag kan inte låta bli 
att misstänka förtäckta motiv, givetvis idag helt andra motiv än tidigare, men jag har helt 
enkelt problem med att lita på genuint vänliga personer (Blogg 3). 

Informanterna upplever att övergreppen har i vuxen ålder orsakat problem med närhet och 
intimitet. De menar att det kan vara svårt med sex och närhet. Även om de befinner sig i 
relationer de trivs med uttrycker informanterna att de har problem med beröring och gamla 
minnen väcks till liv. Att känna egen sexuell njutning är också problematiskt och upplevs 
vara ett resultat av övergreppen. 

Informanterna berättar om svårigheter att slappna av i intima situationer. Att ha 
distansrelation till sin kropp och huvud där den egna kroppen inte alltid var självklar vid 
beröring och smärta. Fysisk beröring känns olustigt och att ha sexuella stunder med sina 
partners upplevs som ångestfyllt och obehagligt. Att smeka eller röra partners var svårt i 
många år då det väckte känslor av panik och stelhet. Intimitet till sin partner ökade snarare 
utan att involvera sex menar en informant.  

 
Och jag märker att utan sex ökar intimiteten. Jag har aldrig känt mig så nära 
någon som jag gör min fru när vi inte har sex. Och så fort vi provar så kommer 
distansen (Blogg 1). 

 

Resultatsammanfattning 

Informanterna upplevde passivitet under övergreppen med en oförmåga att säga ifrån, slå 
ifrån och skrika på hjälp trots en önskan om att göra just detta efterföljdes de av känslorna 
skam, äckel och skuld. Övergreppen i barn- och ungdomsåren resulterade i ett dåligt 
mående vilket följer Informanterna från tonåren upp i vuxen ålder. De upplever att de 
besväras av obehagliga flashbacks av sina övergrepp som uppstår i olika sammanhang. För 
att döva ångesten och orka bära det som hänt använder de sig av självskadebeteende i olika 
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former. I vuxen ålder då bloggarna skrivs upplever informanterna det svårt med nära 
relationer men framför allt med relationen till sig själva eftersom de lider av 
illabefinnande. 

  



 

 16 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En magisteruppsats ska genomföras med en vetenskaplig grund och lyda kraven på 
saklighet och noggrannhet (Dahlberg, 2014). Att arbeta efter denna devis har funnits som 
en röd tråd genom hela processen. En kvalitativ ansats har legat till grund för arbetet vilket 
enligt Henricson och Billhult (2012) ska kännetecknas av flexibilitet samt en öppenhet mot 
forskningsfältet. 

Då arbetet med studien påbörjades rådde osäkerhet och diskussioner fördes kring hur 
datainsamlingen skulle ske. Enligt Dahlberg (2014) bör datainsamlingen ske på ett sådant 
sätt att den tid som avsatts för uppsatsen är tillräcklig samtidigt som det ska resultera i 
något intressant och givande. Blickarna var först vända mot intervjuer med skolsköterskor 
av den orsaken att den metoden, menar Dahlberg (2014), öppnar möjligheten att rikta 
fokus mot fenomenet och utrymme finns för nyansrika följdfrågor. Metoden är dock 
mycket tidskrävande och valet av ämne kan väcka svåra känslor vilket kan hämma 
informanter. Utifrån information från skolsköterskor och andra studenter verkade det svårt 
att få skolsköterskor att ställa upp som informanter, oftast på grund av ett fullt 
arbetsschema. Istället valdes bloggar skrivna av vuxna personer vilka varit utsatta för 
sexuella övergrepp under barndomen. Det ansågs av författarna ge en god inblick i hur 
fenomenet erfars och beskrivs av informanter som skildrat sina upplevelser i egen takt utan 
tvång eller påtryckningar från utomstående. Dahlberg (2014) skriver att färdiga texter i 
form av berättelser eller biografier frigör tid att analysera istället för att göra i ordning 
texten. Under processen med att välja ut bloggar lades stor vikt vid att dessa på ett 
ändamålsenligt sätt belyste fenomenet samt att de var seriöst skrivna och inte uppenbart 
provokativa och effektsökande. Dahlberg (2014) påpekar att trots att berättelser bär stark 
koppling till livsvärlden finns ingen möjlighet att ställa följdfrågor eller säkerställa om 
berättelsen är sanningsenlig. Peterson och Lindskov (2012) skriver att trovärdighet kan 
bedömas utifrån flera parametrar, exempelvis om vald metod var lämplig för att svara mot 
studiens syfte eller om andra studier har kommit fram till samma resultat. De bloggar 
vilket användes i den föreliggande studien kan betraktas vara trovärdig data. Detta då 
innebörden i texterna samstämde med andra studier med liknande resultat. 

Informanterna bestod av två män och fyra kvinnor. Henricson och Billhult (2012) skriver 
att urvalet syftar till att få en så god variation av fenomenet som möjligt. Kön, ålder och 
sociala förhållanden kan vara parametrar vilka kan vara relevanta för syftet. I bloggarna 
framgår endast könstillhörighet. En styrka i den föreliggande studien är att olika kön 
valdes medvetet av bloggförfattarna, för att se om olikheter fanns av upplevelsen. Även för 
att belysa att sexuella övergrepp kan förekomma oavsett kön. Andra sociala attribut såsom 
familj, etnicitet, sexualitet och ålder nämns mycket sparsamt eller inte alls. Några har 
skrivit att de är yrkesverksamma men inte med vad och några har inte nämnt någon 
sysselsättning överhuvudtaget. Bloggarna har varit omfångsrika med levande 
beskrivningar av erfarenheter och upplevelser både i nu och dåtid. Enligt Dahlberg (2014) 
kan ett resultat på få informanter ge många innebörder och generera stor kunskap. Dock 
kan det vara en svaghet i den föreliggande studien att även om bloggarna innehöll mycket 
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innebörd av vuxnas upplevelser av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp, bör det 
beaktas att resultatet är baserat på ett antal fåtal informanter. 

Förförståelsen kan i all välmening sätta käppar i hjulet när det kommer till att förstå saker 
vi möter. Förutsättningen för att förstå de likheter och olikheter vilka samexisterar i 
livsvärlden är öppenhet och följsamhet (Dahlberg, 2014). Ämnet sexuella övergrepp under 
barndomen var inget författarna hade erfarenhet av vilket kan ses som en styrka. Dahlberg 
(2014) varnar för att starka känslomässiga bindningar till ett problemområde kan skymma 
sikten för andra motstridiga upplevelser mot det självupplevda. 

Genom att hålla tillbaka egna föreställningar och förväntningar kan förförståelsen hållas 
stången och inte tillåtas styra processen. Med detta i bakhuvudet gjordes en beskrivande 
innebördsanalys beskriven av Dahlberg (2014). Bloggarna lästes enskilt flera gånger till 
dess att materialet var bekant och kunde återberättas utantill. Därefter diskuterades vilka 
meningsenheter som kunde urskiljas. På var sitt håll behandlades texten efter 
meningsenheterna och resultatet sammanfördes gemensamt. Att diskutera första analysen 
av resultatet med kritiska vänner/studiekamrater hade enligt Wallengren och Henricson 
(2012) varit ett sätt att höja trovärdigheten men utfördes inte under arbetet med denna 
studie. En styrka i studien är dock att syftet låg nedskrivet bredvid datorn som en ständig 
påminnelse under analysarbetet. Henricson och Billhult (2012) menar att syftet alltid ska 
finnas i åtanke. En tolkande innebördsanalys beskriven av Dahlberg (2014) där externa 
data använts hade kunnat göra analysen bredare och djupare men hade också krävt mer tid. 

För att forskningen ska vara generaliserbart ska resultatet vara giltigt för alla oavsett tid 
och rum (Priebe & Landström, 2012). Med bakgrund av detta kan denna studies resultat 
vara delvis generaliserbart och användbart av yrkesverksamma inom elevhälsa vilka möter 
barn och ungdomar som utsätts för sexuella övergrepp oavsett land.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att barndomens upplevelser av sexuella övergrepp har orsakat en negativ 
självbild med tillhörande känslor av mindervärde. Informanterna beskriver ett liv före och 
efter övergreppen. Erfarenheten har lett till att de uppfattar sig själva som annorlunda och 
utan en självklar plats i samhället. Ensamhet och tendenser till isolering präglar vardagen 
samt rädslor för att bli avvisade om sanningen kom fram. I Saha, Chung och Thornes 
(2011) studie framkommer det att kvinnorna vilka blivit sexuellt utnyttjade som barn 
upplever sig ha ett dåligt självförtroende. De anser att de inte betyder någonting för 
omvärlden och förtjänar därför inte att må bra. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det 
är genom livsvärlden människan förstår sig själv och omvärlden. Den utspelas bland annat 
genom lidande och välbefinnande.  

Resultatet visar att informanternas relation till sin kropp påverkas negativt under tiden då 
övergreppen skedde vilket också kvarstår i vuxen ålder. Förutom en försämrad självbild 
upplever även informanterna en aversion mot sin egen kropp vilken vissa av dem beskriver 
som ful, motbjudande och äcklig. Att vara missnöjd över sin kropp vittnar också kvinnorna 
om i Kristensen och Laus (2011) studie. Detta anser de ha en negativ inverkan på deras liv 
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då de upplever det vara begränsande. Dahlberg (2014) skriver att människors kroppar 
påverkas av minnen, erfarenheter och upplevelser. Genom kroppen får människan tillgång 
till liv och påverkan på kroppen blir en påverkan på tillgången till liv. Enligt resultatet 
vittnar en informant om ett besök hos skolläkaren och en önskan om att bli ställd mot 
väggen och tvingas berätta. Eng Kraft och Eriksson, (2015) menar att sexuella övergrepp 
är ett område som skolsköterskorna har betydande svårigheter att prata om med eleverna. 
Socialstyrelsen (2010) är tydliga med att det är skolsköterskans plikt att uppmärksamma 
eventuella missförhållanden.  

Informanterna lider av flashbacks och specifika situationer eller händelser kan trigga igång 
obehagliga minnen av övergreppen. Det står i kontrast till Dorahy och Clearwaters (2012) 
studie där svåra minnen beskrivs dyka upp lite när som helst. Återupplevanden av minnen 
inkräktar på deras liv och leder till illabefinnande. Ett par av kvinnorna i studien berättar 
hur vissa ord eller lukter ger upphov till minnen och framkallar känslor likt de i 
barndomen. Några beskriver att de inte tror att de någonsin kommer att bli kvitt minnena 
utan att dessa kommer hemsöka dem tills de dör. I Draucker, Martsolf, Ross, Benson 
Cook, Warner Stridham, och Mweembas (2009) studie undviks situationer vilka kan 
förorsaka minnen av övergrepp. Detta är dock svårt att genomföra och informanterna 
kommer inte undan de enträgna minnena.  

Informanterna i resultatet utmålade bland annat ångest, social fobi och sömnproblematik 
som följder av övergreppen. De använder sig av olika självskademetoder för att hantera 
dessa känslor i vardagen. Sex- och alkoholmissbruk var olika sätt att döva känslor och 
ångesten av deras traumatiska bakgrund.  Detta styrker Dorahy och Cleawaters (2012) 
studie vilken visar att självskadebeteende används som en strategi för att hantera känslor. 
Även i Sigurdardottir och Halldorsdottir (2012) studie har kvinnorna haft någon form av 
självskadebeteende, somliga hade även använts sig av alkohol som ett sätt att bedöva den 
känslomässiga smärtan. Alla hade även utvecklat någon form av ätstörningar. I linje med 
den föreliggande studien skildrar Roller (2011) att sexuella övergrepp i barndomen 
påverkar många av kvinnornas sexuella beteende. Konsekvenserna av det sexuella traumat 
leder till att studiedeltagarna utsatte sig för risktagande sexuella beteenden, som att ha sex 
vid ung ålder, ha sex under drog- eller alkoholpåverkan, ha många sexuella partners samt 
oskyddat sex. Samstämmigt rapporteras av Chen, Dunne och Han (2006) som skriver att 
ungdomar med övergreppsbakgrund var mer benägna att bli berusade eller att av misstag 
bli skadade på grund av att de har varit alkoholpåverkade. 

En reflektion är att skolsköterskor därmed bör ha ett förtroendegivande och lyhört 
förhållningssätt för att skapa trygghet hos elever. Detta i linje med Dahlberg och Segesten 
(2010) livsvärldsperspektiv vilka menar att ett förstående bemötande är nödvändigt i det 
vårdande mötet och är förutsättningen för ett bra samtal. Informanterna i föreliggande 
studie antas av författarna uttrycka hur deras livsvärld förändrats negativt genom 
övergreppen vilket har lett till oönskade känslor och beteenden. Elever vilka uppvisar 
psykisk ohälsa i form av ångest, ätstörningar eller självskadebeteende bör skolsköterskor 
ha i åtanke att eleverna kan ha blivit utsatta eller är utsatta för sexuella övergrepp. I 
kommunikationen med eleven bör skolsköterskan utgå från individens livsvärld vilket 
enligt Dahlberg och Segesten (2010) är en subjektiv och en personlig uppfattning. Detta är 
nödvändigt för att kunna hjälpa och främja elevens hälsa på bästa sätt. 
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I resultatet framgår det att informanterna upplever skamkänslor över att ha blivit utsatta för 
sexuella övergrepp i barndomen och skuldkänslor för att ha låtit övergreppen pågå. De 
ansträngde sig för att dölja vad som pågick för omgivningen trots en stark medvetenhet om 
att vad de utsattes för var fel. På grund av skammen och skulden valde de att ensamma 
bära hemligheten. Att försöka undanhålla det fruktansvärda beskrivs också av kvinnorna 
som utsatt för övergrepp i Montgomery, Pope och Rogers (2015) studie. De berättar hur de 
kämpade hårt för att ingen skulle märka då de ville betraktas som normala i andras ögon. 
Även kvinnorna i Saha, Chung och Thornes (2011) studie erfar självförebråelser över 
barndomens övergrepp. De berättar om ett upplevt eget ansvar över det som skett och 
känslor av skam över det sexuella traumat de upplevt som barn. Skamkänslor hindrar dem 
att prata om övergreppen vilket medför kvinnornas upplevelser av isolering. På liknande 
sätt beskriver männen i Sigurdardottir, Halldorsdottir och Benders (2012) studie skuld och 
skam. Förövarnas beteende fick männen att tro att de hade sig själva att skylla för 
övergreppen. Skammen intensifieras av tanken på att sådana här saker inte ska hända 
pojkar. Även kvinnorna i LoGiudice och Becks (2016) studie klandrar sig själva. De 
berättar att de skuldbelägger sig själva att de kan ha gjort något för att föranleda de 
sexuella övergreppen. Dessa känslor återkom då övergreppen i barndomen resulterade i 
oönskade graviditeter. Även i vuxen ålder vid planerade graviditeter hemsöks kvinnorna av 
skuld. Också kvinnorna i Montgomery, Pope och Rogers (2015) intervjustudie vittnar om 
skam och skuld. Dessa kvinnor menar också att deras syn på sin värdighet har påverkats av 
övergreppen i barndomen. 

Resultatet visar att det inte förekommit något motstånd då informanterna blivit utsatta. De 
har inte sagt nej, skrikit på hjälp eller hotat förövaren med att berätta för någon utan istället 
blivit, hjälplösa och underkastat sig behandlingen. Leclerc, Wortley och Smallbones 
(2011) har genomfört en australiensisk studie där 197 män dömda för sexuella övergrepp 
på barn svarat på enkäter gällande om och hur barnen protesterat och försökt komma 
undan övergreppen samt om detta haft någon effekt. Offren bestod framför allt av flickor. 
Männen rapporterar att slå tillbaka, skrika efter hjälp, gråta eller hota med att avslöja för 
någon annan inte var ett effektivt sätt för att undkomma. Att däremot helt sonika säga nej 
gav bättre resultat. 63 procent av männen uppgav att offren åtminstone ibland på något sätt 
försökte skydda sig själva och undkomma övergreppen Informanterna menar att det har 
räckt med en överordnad maktposition utan inslag av hot eller slag för att förövaren kuvat 
sitt offer. Skrika eller att fysiskt försöka hindra övergreppen har inte förekommit då 
kroppen reagerat med att bli passiv. Detta beskriver även männen i Sigurdardottir, 
Halldorsdottir och Bender (2012) studie där det berättas om att de upplevde intensiva 
känslor av skräck samtidigt känslan av att frysa under händelseförloppet. Av den 
maktlöshet som kom med erfarenheten av att ha varit utsatt för övergrepp kan det medföra 
olika konsekvenser menar Vilenica, Shakespeare-Finch och Obsts (2013). Enligt deras 
fallstudie upplever den ena kvinnan att hon inte hade någon kontroll över sitt liv medan 
den andra kvinnan i studien upplevde behovet av att vara i kontroll. 

Det framkommer i resultatet att informanterna har återkommande suicidtankar som 
konsekvens av de sexuella övergreppen de utsattes för. Att ha blivit utsatt för övergrepp 
kan öka risken för att suicidera i jämförelse med flickor som inte har blivit sexuellt 
utnyttjade och påvisas bland 12-17 åringarna flickorna i Isohookana, Riala, Hakko och 
Räsänen (2013) studie. Däremot fanns det ingen statistiskt betydande koppling bland 
pojkar.  Hos män som har blivit förgripna präglades deras barndom enligt Sigurdardottir, 
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Halldorsdottir och Bender (2012) av trasig självbild, illamående och tonårsdrickande men 
också inlärningssvårigheter, småbrott, hyperaktivititet och riskbeteenden. 

Informanterna framställer att övergreppen har i vuxen ålder medfört tillitsproblem med en 
oförmåga att vilja eller kunna släppa andra människor inpå livet. Andra konsekvenser som 
framkom var svårigheter med närhet och intimitet. Fysisk beröring kan istället för att 
framkalla lugn och lust istället väcka känslor av panik, ångest och obehag. Kvinnorna i 
Sigurdardottir och Halldorsdottir (2012) har liknande upplevelser av intimitet- och 
närhetsproblem. Tillit till andra människor är svårt och de känner sig obekväma då deras 
manliga partners rör vid dem. Detta orsakar problem i deras nära relationer och har även 
påverkat relationen till deras barn på grund av en oförmåga att kunna visa tillgivenhet 
genom kramar och beröring. Informanterna i föreliggande studie beskriver också att de 
sexuella övergreppen fick dem att känna sig äckliga och smutsiga vilket överensstämmer 
med Sigurdardottir, Halldorsdottir och Benders (2012) studie där män berättar att deras 
sexualitet blev förvrängd eftersom de kände sig smutsiga och förfärliga. Resultatet visar 
också att barndomens erfarenheter har gett upphov till en tid med destruktiva förhållanden 
med inslag av våld och utnyttjande. Detta liknar vad informanterna beskriver i 
Sigurdardottir, Halldorsdottir och Bender (2012) studie där de har upplevt sårande 
avvisanden från partners i form av otrohet och våld.   
  

Konklusion 

Resultatet i denna studie belyser att bli utsatt för sexuella övergrepp i barndomen ger 
upphov till negativa konsekvenser för personers välbefinnande och påverkar dem ända upp 
till vuxen ålder. Det sexuella traumat följer med personerna i livet och kan yttra sig i form 
av psykisk ohälsa och ibland destruktivitet mot sin egen kropp. Illabefinnande av det 
sexuella traumat manifesteras hos de drabbade personerna i studien både i relationen med 
sig själva och i samspelet med andra. Det bör finnas en öppenhet och förståelse samt en 
utgångspunkt från individens livsvärld för att kunna stödja och hjälpa. De fem 
innebördsteman som uppkom att känna skuld och skam, att uppleva flashbacks, att leva 
med illabefinnande, att inte förmått göra motstånd och att ha svårt med tillit och intimitet 
som vuxen samstämmer med tidigare forsknings inom området. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
 
Skolsköterskan har en nyckelroll i skolans värld då hon möter i princip alla elever i sitt 
hälsofrämjande arbete, både individuellt och i samverkan med de övriga professionerna i 
elevhälsoteamet. Det är särskilt viktigt om eleven ger uttryck för ett lidande som påvisas i 
föreliggande studien att våga ställa frågan till elever om sexuella övergrepp. Detta 
framhäver också att sexuella övergrepp är väsentligt att ta upp i det förebyggande 
hälsofrämjande arbetet på skolan då siffror visar att många barn är drabbade och genom att 
prata om detta i skolan kan det förhoppningsvis medföra till barn kan känna igen sig och 
våga söka hjälp.  
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Tidigare forskning visar att skolsköterskorna upplever osäkerhet och rädsla inom detta 
ämne och att konfrontera föräldrar vid misstankar. Betydelsen av detta bör lyftas fram 
bland skolsköterskor under utbildning samt hos yrkesverksamma skolsköterskor genom 
fortbildning och handledning.  Att stärka skolsköterskorna i deras roll att känna sig trygga 
och säkra och våga lyfta detta ämne i mötet med elever. Även att våga samarbeta med 
socialstyrelsen och elevhälsoteamet vid oro och funderingar. Det vore intressant för 
framtida forskning inom området att studera vad personer med sexuella övergrepp i 
bakgrunden har för perspektiv på hur skolsköterskan eller skolan kunde bistå med att 
hjälpa och upptäcka dessa barn och ungdomar som blir utsatta. 
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