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Sammanfattning 
Bakgrund: Sexuellt övergrepp mot barn är mycket utbrett över hela världen. Att som barn 
blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp kan leda till många olika fysiska och psykiska 
hälsoproblem. Kvinnor som blivit utsatt för sexuellt övergrepp i sin barndom löper en större 
risk att drabbas av psykiska hälsoproblem än kvinnor som inte blivit utsatta för sexuellt 
övergrepp. Detta leder till att kvinnorna är i behov av vård. Sjuksköterskorna upplever en 
osäkerhet och kunskapsbrist när det gäller bemötandet av dessa kvinnor. Att kunna förstå 
kvinnornas upplevelse kan hjälpa sjuksköterskan att kommunicera med dem och ge en god 
och personcentrerad vård. En personcentrerad vård leder till att kvinnorna får den vård som 
de vill ha och är i behov av.
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha blivit utsatt för 
sexuellt övergrepp i sin barndom.
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats utifrån självbiografier som 
hittades genom sökning på Libris. Självbiografierna analyserades genom Lundman och 
Graneheims beskrivning av innehållsanalys.
Resultat: Kvinnorna som blivit utsatta för sexuellt övergrepp i sin barndom upplever stort 
lidande vilket orsakas mest av känslan av skam, skuld och förtvivlan. Kvinnorna upplever att 
de alltid kommer vara påminda om övergreppet. Eftersom kvinnorna känner en rädsla över att 
avslöja sin hemlighet så är det svårt att bearbeta minnena. Trots allt lidande och förtvivlan 
kan kvinnorna ändå känna en lust och vilja till att gå vidare i livet. 
Slutsats: Genom att arbeta utifrån personcentrerad vård så ges kvinnorna tillfälle att kunna 
bearbeta de sexuella övergreppen de blivit utsatta för i sin barndom. Den personcentrerade 
vården leder till att kvinnorna får hjälp med att bearbeta sin skam, skuld och rädsla. 
Sjuksköterskan behöver ha kunskapen om att kunna sätta sig in i kvinnornas upplevelse för 
att ge vård utifrån kvinnornas behov och önskemål. Genom att ge en personcentrerad vård så 
blir det lättare för kvinnorna att gå vidare i livet.
Nyckelord: Kvinnor, sexuellt övergrepp, upplevelse
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Inledning 
Sexuellt övergrepp är ett tabubelagt ämne som leder till obehag och starka känslor 

(Kjellander, Malmgren & Völker, 2002). Var tionde kvinna har någon gång blivit utsatt för 

grövre sexualbrott såsom, våldtäkt, sexuellt utnyttjande och försök till sexuellt utnyttjande 

(Grände, 2007). Ett sexuellt övergrepp är något av det mest kränkande en människa kan vara 

med om (a.a.).  

De kvinnor som blivit utsatta för sexuellt övergrepp upplever ofta skam och att deras kropp 

har blivit nedsmutsad (Weiss, 2010). Konsekvensen av att blivit utsatt för ett sexuellt 

övergrepp i sin barndom kan vara depression (Nilsson & Svedin, 2002) suicidtankar och 

självmordsförsök (Maniglio, 2009) och andra psykiska (Molnar et al., 2001) och fysiska 

ohälsoproblem i vuxenlivet (Bohn & Holz, 1996; Sachs-Ericsson et al., 2009). 

För att kunna bemöta dessa kvinnor på rätt sätt och erbjuda dem en god vård behöver

sjuksköterskan ha kunskap och förståelse om deras upplevelser (McGregor, Gautam, Glover 

& Jülich, 2013).

Molnar et al. (2001) anser att kvinnor som blivit utsatt för sexuellt övergrepp i sin barndom 

kan ha svårare att lita på vuxna människor. Därför behöver sjuksköterskan enligt Ross et al. 

(2010) ha förmågan att ställa öppna frågor. Frågorna ska leda till att kvinnorna kan prata om 

sin bakgrund och berätta vad hon varit med om. Ett samtal som leder till en god relation utgår 

från att sjuksköterskan har förmågan att förstå patientens upplevelser och erfarenheter. Ökad 

kunskap om kvinnans upplevelser gör också att det skapas trygghet och förtroende i 

vårdrelationen (a.a.).

Problemet är att kvinnor som blivit utsatt för sexuellt övergrepp i sin barndom upplever skam 

och skuld vilket leder till att de inte vill berätta om sin hemlighet (Weiss, 2010). Kvinnorna 

drabbas ofta av olika fysiska och psykiska hälsoproblem som gör att de är i behov av att 

uppsöka vården (Nelson, Baldwin och Taylor, 2012). Eftersom att kvinnorna oftast inte vill 

berätta vad de varit med om så får de ett försämrat välbefinnande som sedan blir ett lidande i 

kvinnornas liv (Feiring & Taska, 2005). Enligt Sundbeck (2013) ska sjuksköterskan ha 

förmågan att tillfråga kvinnorna om vad de blivit utsatta för och även kunna hjälpa dem.
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Bakgrund

Sexuellt övergrepp
Sexuellt övergrepp innebär en sexuell handling som utförs med tvång. Detta är ett brott 

oavsett vilken relation människorna har (World health organization [WHO], 2006). Sexuella 

övergrepp mot barn är ett gammalt problemområde som förmodligen alltid har funnits (Back, 

2002). Största ökningen av sexuellt övergrepp i Sverige skedde under 80 – och 90 – talet 

(Bergenheim, 2005). Det var också under denna period som media fick en större

uppmärksamhet över att antalet sexuella övergrepp ökat (Back, 2002). Enligt Rädda Barnen 

(2016) anmäls ungefär 10 % av alla sexuella övergrepp som händer. Under år 2011 så 

anmäldes 16 900 sexualbrott i Sverige. Hälften av dessa brott utfördes genom blottning och 

sexuella ofredanden. 40 % av brotten utfördes genom våldtäkt eller försök till våldtäkt (a.a.). 

En undersökning från 2015 i Sverige, angav att 21 % av 6000 deltagande gymnasieungdomar 

någon gång blivit övertalad eller tvingad att onanera, ha sex med någon eller att någon 

försökt klä av dem. Vissa uppgav också att de hade blivit tagna på sina könsorgan mot sin 

vilja. I undersökningen uppkom också att det var tre gånger vanligare att tjejer utsatts för 

sexuellt övergrepp än killar (a.a.).

Rädda Barnen (2016) beskriver ett barn som en person som är under 15 år. En person som är 

mellan 15 och 18 år och har en beroendeställning till gärningspersonen kan också räknas som 

barn. Ett sexuellt övergrepp är en sexuell handling som barnet inte är moget för eller en 

handling som barnet inte kan förstå (a.a.). Det uppskattas att ungefär 1 av 10 barn någon gång 

har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp (Stoltenborgh, Van Ijzendoorn & Euser, 2011). 

Sarkar (2010) anser att anledningen till att barn som varit med om ett sexuellt övergrepp inte 

alltid berättar det för någon beror ofta på att barnet har en nära relation till gärningsmannen. 

Barnet upplever en rädsla över hur omgivningen kommer att reagera om de berättar vad de 

varit med om. Det är därför vanligt att barnet behåller detta för sig själv och väljer sedan att 

berätta om det senare i livet. Padden (2008) skriver att olika faktorer såsom känslor av skam 

och inte vara betrodd kan hindra barnen att prata om sin traumatiska upplevelse som ett 

sexuellt övergrepp kan liknas vid. 
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Fysiska och psykiska konsekvenser efter ett sexuellt övergrepp

Sexuellt övergrepp kan leda till psykologiska och beteendemässiga problem för den som 

blivit utsatt (Maniglio, 2013). Långsiktiga konsekvenser som kan uppkomma för kvinnor som 

blivit utsatt för sexuellt övergrepp i sin barndom kan vara mardrömmar, minskad sexlust, 

rädsla för sex och negativa livsstilsförändringar (Padden, 2008). Studier enligt Molnar et al. 

(2001) visar att kvinnor som blivit utsatta för sexuellt övergrepp i sin barndom löper stor risk 

att drabbas av psykiska hälsoproblem där majoriteten har upplevt humörsvängningar, ångest 

och substansstörningar i sitt vuxenliv. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2010) 

beskriver att utsatta kvinnor kan drabbas av akut krisreaktion som kan uppvisa symtom 

såsom skuld, skam, maktlöshet, otrygghet och sömnproblem. 

Det är vanligt att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) drabbar kvinnor som blivit utsatt för 

sexuellt övergrepp (NKC, 2010; Sachs-Ericsson et al., 2009). PTSD är ett ångesttillstånd som 

kan uppkomma när kvinnor varit utsatta för en traumatisk upplevelse. I samband med PTSD 

kan psykiska konsekvenser uppkomma såsom återupplevande och att undvika de händelser 

som påminner om det inträffade.  PTSD kan leda till en försämrad livskvalité hos kvinnan 

som har blivit utsatt för sexuellt övergrepp i jämförelse med kvinnor som inte blivit utsatt för 

sexuellt övergrepp (NKC, 2010). King, Wardecker och Edelstein (2015) beskriver också att 

det är vanligt att de utsatta kvinnorna känner att de får en försämrad familjefunktion och 

depressiva symtom trots att de inte har några kvarstående fysiska skador.

NCK (2010) beskriver att sexuellt övergrepp kan leda till olika kroniska smärttillstånd såsom 

fibromyalgi, kroniska smärtor i underlivet och kroniska buksmärtor. Fibromyalgi är ett 

kroniskt smärttillstånd där det uppstår smärta vid beröring. Kvinnor som blivit utsatta för 

sexuellt övergrepp har tre gånger så stor risk att drabbas av fibromyalgi och kroniska 

smärttillstånd i underlivet än kvinnor som inte blivit utsatta (a.a.). Bohn och Holz (1996) och 

Sachs-Ericsson et al. (2009) förklarar att kvinnor som blivit utsatt för sexuellt övergrepp i sin 

barndom får ofta olika fysiska besvär som andningssvårigheter och huvudvärk. Dessa 

symtom leder ofta till att kvinnorna är i behov av vård (a.a.).
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Definition av upplevelse
Enligt Oxford University Press (2003) används det engelska ordet ”experience” i betydelsen 

av upplevelse och det innebär en praktisk kontakt med en händelse eller en observation av 

något faktum. Upplevelse betyder också de kunskaper eller färdigheter som förvärvats hos en 

person över tid inom ett specifikt område. Det som känns av en händelse eller det intrycket

som händelserna ges översätts till upplevelse. Dahlberg och Segersten (2010) anser att en 

upplevelse är något som är unikt från människa till människa. Detta innebär att en upplevelse 

skiljer sig från en människa till en annan. Människans upplevelser är hur människan själv 

upplever sin livsvärld. Enligt Flensner (2014) så finns människans upplevelser alltid kvar i 

människans minne. En upplevelse kan vara något som upplevs i ett samtal med en annan 

människa eller något som upplevs i vardagen. Livsvärld är enligt Dahlberg och Segersten 

(2010) sättet som en individ ser på sig själv och det som finns i världen runt omkring. 

Människan delar sin livsvärld med alla andra människor. Trots detta så är livsvärlden 

personlig och unik för varje människa. Genom att skapa förståelse av en människas livsvärld 

blir det lättare att förstå människans lidande, vårdande och hälsa (a.a.). 

Personcentrerad omvårdnad
Begreppen; vara i relation, vara på plats, vara i en social värld och vara med sig själv är fyra 

begrepp som ligger till grunden för en personcentrerad omvårdnad (McCormark, 2004). Den 

personcentrerade vården ska enligt Edvardsson (2010) ha som centralt mål att se hela 

patienten. I mötet mellan patient och sjuksköterska så kan patienten uppleva förminskning. 

Patienten känner sig då inte som en patient utan en sjukdom. Det är därför viktigt att göra 

patienten delaktig i vården. En patient som är delaktig i sin vård hjälper också sjuksköterskan 

att få viktig information om patienten (a.a.).

Slater (2006) anser att den personcentrerad omvårdnaden ska kunna skapa en relation mellan 

patient och sjuksköterska där ska patientens personlighet, individualitet och livsvärld 

bekräftas och respekteras. Utifrån en personcentrerad omvårdnad bör sjuksköterskan 

identifiera och understödja personens styrkor och behov och vården som ges ska motsvara 

professionella etiska standard (a.a.). 
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En personcentrerad vård utgår från att sjuksköterskan ska använda sig utav ett holistiskt 

förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Genom att använda ett holistiskt 

förhållningssätt så ges en helhetssyn av människan när det gäller fysiska, psykiska, sociala, 

existentiella och andliga behov. För att inte enbart fokusera på patienten som en sjukdom är 

det viktigt att vårdpersonalen har förmåga att kunna sätta sig in i patientens behov och 

respektera patientens upplevelse av hälsa och sjukdom. Genom att fokusera på patienten som 

en människa så skapas ofta ett förtroende mellan patient och sjuksköterska vilket gör att 

patienten litar på sjuksköterskans kunskap och patienten känner då en trygghet i sin vårdmiljö 

(a.a.). Svensk sjuksköterskeförening (2016) anser att språket är ett redskap som har stor 

betydelse i en personcentrerad vård. Genom språket så kan individen redogöra över sin 

upplevelse av vardagen, vilket gör det lättare för vårdpersonalen att anpassa vården utifrån 

patienten. Det är därför av stor betydelse hur sjuksköterskan arbetar för att vården till 

patienten ska bli personcentrerad. En personcentrerad vård innebär att patienten har rätt till 

evidensbaserad vård, men också respektera patientens val i vårdandet (a.a.). 

Kommunikation och vårdrelation

Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter har fokus på omvårdnad. 

Det är därför viktigt att ha förståelse över vad som sker i mötet mellan sjuksköterska och 

patient (Kirkevold, 1992/2000). Enligt Travelbee (1971) så ska sjuksköterskan inte ha några 

fördomar eller förutfattade meningar om patienten. Både sjuksköterskan och patienten ska se 

varandra som unika individer för att kunna skapa en god relation. Sjuksköterskan ska enligt 

Dahlberg och Segersten (2010) kunna se patientens livsvärld annars upplever patienten en 

otrygg vårdrelation. Engström och Johansson (2009) anser att en vårdrelation bygger på att 

patient och sjuksköterska visar varandra ömsesidig respekt. Om sjuksköterskan enligt 

Sundbeck (2013) har bättre kunskap om sexualbrott så är det lättare att kunna ge patienten 

den vård som behövs.

Kommunikationen är enligt Travelbee (1971) det viktigaste redskapet för att kunna skapa en 

mellanmänsklig relation. Genom kommunikationen så delas känslor och tankar med 

varandra. För att inte påverka kommunikationen så behöver sjuksköterskan se patienten som 

en individ. Enligt Kirkevold (1992/2000) så pågår kommunikationen hela tiden både verbalt 

och icke verbalt. Det är genom kommunikationen som sjuksköterskan får information om 

patienten som sedan leder till att patienten finner mening i sin upplevelse. Avbrott i 
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kommunikationen kan uppstå på grund av att sjuksköterskan har bristande förmåga att 

uppfatta signaler som patienten ger under samtalet. Sjuksköterskan ska också genom 

kommunikationen kunna tolka patientens handlingar. Sundbeck (2013) anser att 

sjuksköterskan behöver lära sig använda en god samtalsteknik eftersom att det kan vara 

svårare för sjuksköterskan att tala med patienten om sexualitet. Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) skriver att språket är ett redskap som gör det lättare för patienten att redogöra för sin 

upplevelse och det blir då lättare för vårdpersonalen att anpassa vården till patienten.

Sjuksköterskans bemötande
Sjuksköterskor verkar anse att de är i behov av mer utbildning när det gäller att bemöta 

personer som utsatts för sexuellt övergrepp i sin barndom (McGregor et al., 2013). 

Sjuksköterskorna upplever en rädsla och en osäkerhet över att undersöka kvinnor som har 

blivit sexuellt utnyttjade (Häggblom, Hallberg & Möller, 2005 & McGregor et al., 2013). 

Orsaken till detta är att sjuksköterskorna upplever sig ha en bristande kunskap när det gäller 

bemötandet av dessa kvinnor. En annan anledning till att sjuksköterskorna tycker det är 

problematiskt att fråga kvinnorna vad de varit med om är den tidsbrist som finns i deras 

arbete. När kvinnorna öppnar sig och berättar om det sexuella övergreppet så måste 

sjuksköterskan lyssna aktivt och visa sig närvarande. Eftersom detta kan ta väldigt lång tid så 

känner sjuksköterskan en rädsla över att inte kunna ta sig den tiden i sitt arbete. På grund av 

detta så är det få sjuksköterskor som vidtar aktiva åtgärder för att ta reda på om kvinnan har 

ett behov av att avslöja sin hemlighet (McGregor et al., 2013). 

Problemformulering
Undersökningar från både Sverige och USA visar att en liten del av alla som blivit utsatt för 

sexuellt övergrepp i barndomen berättar om det för personer i sin närhet direkt efter 

händelsen, medan en stor del avslöjar det först senare i livet (Nilsson & Svedin, 2002). Att 

kvinnor som blivit utsatta för sexuellt övergrepp i sin barndom inte berättar vad de varit med 

om menar Feiring och Taska (2005) kan leda till försämrad hälsostatus, brist på känslan av 

välbefinnande och ett outhärdligt lidande i kvinnors liv. Kvinnor som blivit utsatta för ett 

sexuellt övergrepp i sin barndom upplever även skam och skuld vilket hindrar dem att berätta 

vad de varit med om (Weiss, 2010). Kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt övergrepp kan 

drabbas av många olika fysiska och psykiska sjukdomar. De löper också större risk att 

drabbas av oförklarliga hälsoproblem i jämförelse med kvinnor som inte har blivit utsatta för 
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sexuellt övergrepp. På grund av detta så kommer kvinnorna som blivit utsatt för sexuellt 

övergrepp i kontakt med vården (Nelson et al., 2012). För att kunna hjälpa kvinnorna som 

blivit sexuellt utsatta bör sjuksköterskan vid misstanke tillfråga kvinnan aktivt om hon varit 

utsatt för sexuellt övergrepp. Sjuksköterskan behöver då också vara beredd att hjälpa den 

utsatta kvinnan med det hon behöver (Sundbeck, 2013). Genom att få ta del av sexuellt 

utsatta kvinnors upplevelser kan studien ge sjuksköterskan information om hur det blir lättare 

att närma sig dessa kvinnor, skapa trygghet och erbjuda den utsatta kvinnan en god och 

personcentrerad vård. 

Syfte
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha blivit utsatt för sexuellt 

övergrepp i sin barndom.

Metod

Design 
Syftet besvarades genom en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats utifrån 

självbiografier. En kvalitativ design utgår enligt Marshall och Rossman (2011) från en 

holistisk tradition för att kunna studera människans upplevelser och erfarenheter. Genom 

induktiv ansats får författaren en djup och detaljerad inblick i människans upplevelse av ett 

särskilt fenomen (Kristensson, 2014). Induktiv ansats innebär även att forskaren samlar in 

fakta inom ett problemområde och försöker skapa nya teorier utifrån de insamlade fakta 

(Forsberg & Wengström, 2008). En systematisk litteraturstudie utgår från en välformulerad 

och tydlig fråga som besvaras genom att systematiskt identifiera värdera, analysera och välja 

relevant forskning (a.a.). En självbiografi är en text som är skriven på ett subjektivt sätt och 

är baserad på fakta utifrån författarens eget liv. Hur trovärdigheten upplevs i en självbiografi 

beror på hur författaren framställer en subjektiv sanning (Nationalencyklopedin [NE], 2018). 

En kvalitativ litteraturstudie baserat på självbiografier genomfördes för att få en inblick och 

helhetsbild av en persons upplevelser. Det kan hjälpa författarna till föreliggande studie att 

kunna fånga kvinnornas individuella upplevelse.  
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Urval
Urval ska definieras tidigt i planeringsfasen skriver Olsson och Sörensen (2011). Detta ska 

göras för att välja rätt population till studien som kan besvara syftet. Både inklusions- och 

exklusionskriterierna ska avgränsas mot syftet i studien. Skulle det ske någon förändring i 

kriterierna under studiens gång så måste även detta dokumenteras och motiveras. Inklusions-

och exklusionskriterier används i studien där syftet är att specificera och avgränsa sökningen 

efter självbiografier (a.a.). Inklusionskriterierna till studien var att självbiografierna skulle 

handla om kvinnor, vara skrivna på svenska samt tryckta och publicerade mellan åren 2000 –

2018. Självbiografierna skulle inte handla om sexuellt övergrepp i samband med andra 

övergrepp såsom att bli kidnappad eller drogad. Författarna till självbiografierna skulle vara 

kvinnorna själva som blivit utsatta för sexuellt övergrepp i sin barndom. 

Datainsamling 
Datainsamlingen baserades på självbiografier som var skrivna av kvinnor som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp i sin barndom. Självbiografierna som valdes ut söktes via Libris 

bibliotekskatalog. Libris har titlar från cirka 300 bibliotek och Libris databas innehåller 

ungefär 7 miljoner titlar (Libris, 2018). 

För att samla data användes sökorden ”sexuella övergrepp biografi barn ”. Denna sökning 

gav 110 träffar. För att uppfylla inklusionskriterierna så gjordes en sortering utifrån typ av 

data och språk. Sorteringen gjordes med hjälp av verktyget ”gruppering” för att begränsa 

sökningen. Först valdes typen ”bok” och detta minskade antalet träffar till 77. För att 

ytterligare kunna filtrera antalet träffar utifrån inklusionskriterierna så valdes ”svenska” som 

språk och då blev antalet träffar 69. Sista begränsningen utifrån åren 2000 till 2018 gav då 62 

träffar.  I nästa steg så lästes detaljer och sammanfattning på samtliga 62 träffar både på 

Libris och Google. Google användes för att läsa sammanfattning på de böcker som inte hade 

någon sammanfattning på Libris. Av 62 träffar uppfyllde 5 självbiografier 

inklusionskriterierna och ansågs ge tillräcklig med data (se tabell 1).  
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Tabell 1. Sökschema
Sökordskombinationer Antal träffar Antal 

begränsade 

träffar efter 

typ, språk och 

datum

Lästa 
sammanfattningar 
på träffarna

Antal utvalda 

självbiografier 

utifrån 

inklusionskriterierna

Sexuella övergrepp 

biografi barn

110 62 62 5

Beskrivning av självbiografier

Titel: Medan han lever: ett utsatt barn träder fram ur mörkertalet

Författare: Elaine Eksvärd

Årtal: 2016

Elaine kastas tillbaka till sin barndom när hon själv blir mamma. Elaines liv har formats av 

alla regelbundna sexuella övergrepp som hon får utstå av sin pappa under sin uppväxt.

Titel: Den lilla fången: berättelsen om en förlorad barndom.

Författare: Jane Elliott och Andrew Crofts

Årtal:2006

Handlar om en flicka som blir trakasserad och sexuellt utnyttjad av sin styvfar under sjutton 

års tid. Tillslut får hon mod att anmäla honom och detta leder till en fällande dom.

Titel: Min barndoms tårar.

Författare: Nina Denneros

Årtal: 2007

Nina är en flicka som blev utsatt för många sexuella övergrepp av sin mamma och andra 

människor. Nina lyckades att tränga bort alla minnen under livet tills hon blev 56 år gammal 

då hon fick attacker som hon trodde var hjärtinfarkt men egentligen var det minnena av alla 

övergreppen som gjorde sig påminda.
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Titel: Den tusende Gången: en berättelse om sexuellt utnyttjande

Författare: Anna Lysty & Ulrika Olson

Årtal: 2003

Som liten flicka blev Ulrika Olson utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa och detta 

fortsatte till tidiga tonåren. Efter sista övergreppet försökte Ulrika att förtränga allt som hon 

har varit med om under alla år men levde på ett självdestruktivt sätt med alkohol, droger och 

sexmissbruk. 

Titel: Bära leggings i januari

Författare: Sara Stille

Årtal: 2014

Sara 13 år gammal söker trygghet eftersom hennes hemförhållanden är trassliga. Hon finner 

tryggheten hos en vän till familjen. Tills hon en natt vaknar naken med honom liggande på 

sig.

Innehållsanalys
Den kvalitativa innehållsanalysen baseras på ett manifest inslag av innehållet i 

självbiografierna och utgick ifrån Lundman och Graneheims (2017) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen genomfördes kontinuerligt med syftet i fokus. En innehållsanalys 

är ett sätt att analysera en talad eller skriven text. En manifest analys belyser delarna i texten 

som är synliga. Manifest innehållsanalys handlar om tolkning men tolkningarna går inte i 

djupet av abstraktion i motsats till latent innehållsanalys (Olsson & Sörensen, 2011). 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att den data som samlats in bearbetas och analyseras för att 

på så sätt kunna identifiera likheter, mönster och skillnader i insamlade data (Kristenson, 

2014). 

Analysprocessen utifrån Lundman och Graneheim, (2017) beskrivs på följande sätt: först 

väljs meningsenheter ut vilket är en meningsbärande del av texten. De utvalda 

meningsbärande enheterna består antingen av en mening eller ett stycke som besvarar syftet. 

Sedan kondenseras dessa meningsbärande enheterna. Det vill säga att meningarna kortas ner 

på så sätt att innebörden bibehålls utan att kärnan försvinner. De kondenserade meningarna 

förkortas till en kod. Koden är en etikett på meningsenheten och beskriver kort vad 

meningsenheten innehåller. Liknande koder abstraheras, det vill säga sammanföres till 

kategorier vid slutet. Att skapa kategorier – vilka avser huvudsakligen en beskrivande nivå av 
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innehållsanalys – är kärnan i kvalitativ innehållsanalys. All data inkluderas och bereds en 

lämplig kategori. Kategorierna är tydliga i sitt omfång och får inte ha tveksamma 

överlappningar, det vill säga ingen data bör passa in i mer än en kategori. Kategorierna kan 

bestå av många olika underkategorier. Underkategorierna har lägre abstraktionsnivå än 

kategorierna (a.a.). 

Analysprocessen började med att självbiografierna lästes var för sig. Meningsbärande enheter 

som kunde besvara syftet valdes ut. De meningsbärande enheterna skrevs ner på post-it

lappar där de sedan kortades ner till kortare meningar utan att kärnan försvann. De 

kondenserade meningarna lästes flera gånger och förkortades till en kod som stod i relation 

till sammanhanget. Liknande koder bildade sedan underkategorier som sedan skapade 

kategorierna. Hela analysprocessen skrevs också in i ett Word-dokument detta för att kunna 

skicka till handledare och klasskamrater för att få feedback. När feedback getts från 

handledaren så upptäcktes att vissa meningsbärande enheter var för långa och vissa var för 

korta. Det gjorde att kärnan i de korta meningarna försvann och de långa meningarna innehöll 

flera betydelser som gjorde att kärnan förlorades. Hela analysprocessen från meningsbärande 

enheter till kategorier fick därför göras om. Den nya analysprocessen skickades ännu en gång 

till handledaren för feedback som visade att analysprocessen var rätt. När kategoriseringen 

sedan skulle göras så blev det så att nästan allt hamnade i samma kategori vilket ledde till att 

resultatet inte kändes trovärdigt. Därför gjordes hela processen en tredje gång detta för att få 

ett så säkert och trovärdigt resultat som möjligt (se tabell 2).  

Tabell 2. Exempel på innehållsanalys 
Meningsbärande 

enheter

Kondenserade 

meningar  

Kod Underkategori Kategori 

Det är svårt att se 

sin förövare i 

ögonen eftersom 

just den personen 

hällt en kanna 

skam över en, en 

kanna som göra att 

man är tyst

Svårt att se sin 

förövare i ögonen 

eftersom personen 

hällt en kanna 

skam och en kanna 

som gör att man är 

tyst

Förövaren gett mig 

skam

Att skämmas för 

övergreppet 

Skam 
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Jag känner att jag 

är rädd. Att jag inte 

vet hur han 

kommer reagera 

om han får ett brev 

hem där det står 

våldtäkt mot barn 

och han fattar att 

det är jag

Jag är rädd för jag 

vet inte hur han 

reagerar om han får 

ett brev där det står 

våldtäkt mot barn

Rädd för jag vet 
inte hur han 
reagera 

Rädd för att berätta Rädsla 

Jag kände en våg 

av lättnad när jag 

insåg att någon 

som hade rätt 

befogenheter 

faktiskt var beredd 

att tro på mig

Kände en lättnad 

när någon som 

hade befogenheter 

var beredd att tro 

på mig

Känner lättnad att

någon var beredd 

att tro på mig

Lättnad av att bli 

betrodd

Möjlighet att gå 

vidare 

Etiska överväganden
När insamlingen av data ska göras så kan det uppstå problem i forskningsetiken. Det är därför 

viktigt att datainsamlingen sker på ett sådant sätt som inte kränker eller skadar andra 

människor. För att minska risken för att detta ska uppstå så är det bra att följa principen att 

inte skada och visa respekt för andra människor (Kjellström, 2017). Författarna i 

självbiografierna har själva valt att offentliggöra sin identitet. Texten som använts utifrån 

självbiografierna har blivit omformulerade med egna ord utan att förlora kärnan eller ge 

texten en annan betydelse. I autonomiprincipen och rättviseprincipen så skall det finnas i 

åtanke att författarna som skrivit självbiografierna inte kunnat vara delaktiga i studien. Hälsa 

ska främjas och skada ska förebyggas enligt göra-gott-principen och icke-skada-principen 

(Sandman & Kjellström, 2015). Syftet med att genomföra denna studie var att kunna få fram 

kunskap som är till nytta för kvinnor som i sin barndom blivit utsatt för sexuellt övergrepp.

Resultat 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha blivit utsatt för sexuellt 

övergrepp i sin barndom. Analysen resulterade i tre kategorier med tillhörande 



17

underkategorier. Kategorierna blev upplevelse av lidande, upplevelse av att alltid vara 

påmind och möjlighet till att gå vidare. Underkategorierna blev skam och skuld, hopplöshet 

och förtvivlan, smärta, kvarstående minnen av övergreppen och rädsla (se figur 1). 

Figur 1, kategorier och underkategorierna som uppkom utifrån resultatet.

Upplevelse av lidande 
Kvinnorna berättade att lidande kunde komma till uttryck på flera olika sätt. Att ha blivit 

utsatt för sexuellt övergrepp skapade en känsla av skuld och skam hos kvinnorna som ledde 

till att de alltid känt sig nedvärderade, smutsiga och skyldiga.  Oförmågan av att kvinnorna 

inte kunde känna glädje i livet och att inte ha kontroll över sin kropp orsakade en upplevelse 

av hopplöshet och förtvivlan. Lidande kom även till uttryck genom att kvinnorna upplevde 

mycket oförklarlig smärta i sin kropp samt psykisk smärta som brukade uppkomma i 

samband med minnena. Att känna sig ensam i det som upplevdes och att inte få den hjälp och 

vård de behövde ledde till ytterligare lidande hos kvinnorna.

Skam och skuld

Alla kvinnorna upplevde skam och skuld. Kvinnorna berättade också att de upplevde känslan 

av äcklighet och smutsighet efter övergreppet. Denna känslan kände kvinnorna även i sitt 

vuxenliv. Att uppleva tung skam var vanligt bland kvinnorna på grund av det sexuella 

övergreppet de varit med om i sin barndom.  När kvinnorna väl tagit mod till sig och berättat 

Upplevelse av 
lidande 

Skam och 
skuld

Hopplöshet
och 

förtvivlan

Smärta 

Upplevelse att 
alltid vara 

påmind 

Kvarstående 
minnen

Rädsla

Möjlighet till att 
gå vidare
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om det sexuella övergreppet så kände kvinnorna skuld över att de berättat. Att berätta om det 

sexuella övergreppet var en tung uppgift för en av kvinnorna vilket medförde att kvinnan bröt 

ihop. Under rättegången kände kvinnan sådan skam och skuld att hon skadade. För att 

kvinnan skulle slippa se förövaren och åhörarna i ögonen så var det lättare att blunda när hon 

berättade om sin hemlighet. Känslan av skuld som kvinnorna upplevde i samband med att det 

berättade om sin hemlighet, berodde på att förövaren var en familjemedlem eller god vän till 

familjen. En kvinna förklarade också att hon kände sig som en värdelös människa som var 

fylld med äckel och skam. En konsekvens av det sexuella övergreppet medförde att en av 

kvinnorna kände stor skuld över att hon levde ett självdestruktivt liv som var en konsekvens 

av det som hon blivit utsatt för. Kvinnorna kände också självförakt och hat mot sig själva.

Jag skämdes för det han gjorde mot mig och lovade både honom och mig 

själv att aldrig någonsin prata om det (Stille, 2014, s. 247).

Jag kände mig plötsligt äcklad när jag tvingas tänka tillbaka på frågan 

om ”upp och nedgångar i pappas och min relation” (Eksvärd, 2016, s. 

211).

Hopplöshet och förtvivlan

Kvinnorna berättade att de kände en känsla av hopplöshet och förtvivlan. Kvinnorna kunde 

inte känna något hopp i sitt liv eller att livet skulle bli lättare och bättre. Det var svårt för 

kvinnorna att kunna glädjas åt sina framgångar och de kunde aldrig känna att de mådde bra. 

Mycket av hopplösheten och uppgivenheten som kvinnorna kände berodde på kvinnornas 

oförmåga att kunna berätta och beskriva sina känslor och upplevelser i samband med 

minnena av övergreppen. Kvinnorna uppgav att det var svårt att prata om övergreppen 

eftersom de vet hur det kändes men upplevde det som svårt att kunna få ut sina känslor i form 

av ord.

En annan känsla som kvinnorna upplevde var att de hade oförmågan att kunna göra det som 

de ville och önskade att göra i sitt liv. Att inte få fatta beslut och att kvinnorna inte fick den 

hjälp som de kände att de behövde för att kunna bearbeta sitt trauma, ledde till ytterligare 

känslor av uppgivenhet. Den förtvivlan som kvinnorna kände i sitt vuxenliv gjorde att 

kvinnorna kände att de hade tappat kontrollen över sitt liv. En av kvinnorna berättade också 

att hon kände känslan av hopplöshet eftersom hon aldrig kommer få svar på sina frågor 
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angående övergreppen. Det var svårt för kvinnan att få förståelse över hur förövarna bara 

kunde få finnas till och få ” fortsätta med sina övergrepp mot barn ” utan att någon skulle se 

eller märka det. Kvinnorna uppgav också att de inte kunde förstå hur alla kunde ” vara så 

blinda ” när de drabbades av dessa ” brutala övergrepp ”. Upplevelsen av förtvivlan kunde 

även komma till uttryck hos kvinnorna när de beskrev att de hade en oförmåga att kunna vara 

närvarande i livet. Kvinnorna beskrev ofta att de inte kunde känna eller tänka någonting utan 

att de levde sitt liv utan att känna känslor. Att inte kunna känna känslor gjorde att kvinnorna 

kände sig som döda människor trots att de fanns och andades. Närhet och ömhet var något 

som kvinnorna upplevde som svårt att visa till människorna som fanns i deras liv. Glömska 

och en upplevelse av att vara frånvarande i sitt huvud gjorde att kvinnorna hade svårt att 

befinna sig i nuet och tiden.

Framtiden verkade tröstlös och det kändes som om jag inte hade kontroll över 

någonting i mitt liv… (Elliot & Crofts, 2006, s.158).

Smärta

Smärta var något som kvinnorna upplevde i samband med minnena av övergreppen som det 

utsatts för i sin barndom. Varje gång som kvinnorna fick ett minne från det sexuella 

övergreppet så upplevdes både fysisk och psykisk smärta. Att tänka på sanningen gjorde 

väldigt ont hos kvinnorna. Smärtan är så olidlig så kvinnorna orkar helt enkelt inte tänka på 

det sexuella övergreppet de varit med om i sin barndom. Kroppsliga smärtor var något som 

kvinnorna också upplevde när de tänkte på var de varit med om i sin barndom. Kvinnorna 

berättade också att de drabbades av oförklarliga smärtor särskilt i brösten och underlivet. 

Dessa smärtor gjorde att kvinnorna blev påminda om de smärtor som de kunde känna i 

samband med övergreppen.

Smärtan är olidlig och jag kan inte fortsätta berätta. Det gör så 

fruktansvärt ont att jag bara vill inte (Denneros, 2007, s.47).



20

Upplevelse att alltid vara påmind 
Kvinnorna berättade att sanningen och känslan av att bli utsatt för sexuellt övergrepp kommer 

aldrig försvinna från deras liv. Kvarstående minnen och känslor av övergreppen samt en 

känsla av rädsla för förövaren följde ständigt dessa kvinnor.

Kvarstående minnen av övergreppen

Alla kvinnorna berättade att bilder och känslor från övergreppen fanns kvar i deras liv vilket 

medförde att kvinnorna hela tiden blir påminda om övergreppen på olika sätt. ” Att inte orka 

med minnena ”, ”att minnena aldrig tar slut ” eller ” att återuppleva övergreppen genom 

minnena ” är olika uttryck som kvinnorna använde sig av i självbiografierna. Dessa hemska 

minnen beskriver kvinnorna att de kommer få leva med och bära hela livet. Det gjorde att 

kvinnorna aldrig kunde känna sig fria från övergreppen. Kvinnorna talade också mycket om 

känslomässiga situationer som dök upp i samband med minnena från övergreppen. De 

uppgav också att de hade en oförmåga att kunna sortera dessa känslor. Kvinnorna berättade 

också i självbiografierna om motsägelsefulla känslor som brukade uppstå samtidigt. Dessa 

känslor gjorde att kvinnorna upplevde sig som förvirrade och orkeslösa. En av kvinnorna 

berättade att minnena som alltid finns fyller hennes huvud så att hon känner en vilja av att 

explodera.

Det kommer olika plågsamma kroppsliga minnen varje gång ett nytt minne kommer 

fram, liksom nya lukter och nya smaker (Denneros, 2007, s.75).

Rädsla

Kvinnorna berättade att de upplevde en känsla av rädsla i sina liv. Rädslan som kvinnorna 

upplevde var både från själva förövaren och kopplades samman med känslor under och efter 

övergreppet. Kvinnorna förklarade att det hade en rädsla inom sig när de tänkte på att 

förövaren fanns i dess närhet. Denna rädslan var något som kvinnorna upplevde i samband 

med rättegången. En annan orsak till rädsla som kvinnorna talade om var rädslan för att 

berätta och anmäla övergreppen. En känsla att de ” inte får tala om det ”, ” att de alltid ska 
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hålla tyst”, ” att ingen ska veta om hemligheten ” var anledningen till att kvinnorna kände 

rädsla över att berätta om övergreppen för någon annan. 

Kvinnorna berättade också att de var rädda för förövarens reaktion om de skulle avslöja 

hemligheten. Denna rädslan kände kvinnorna vilket gjorde att de hindrade sig själva från att 

tala om övergreppen. Rädslan gjorde att kvinnorna inte vågade avslöja hemligheten vilket 

gjorde att de inte kunde bearbeta det som de varit med om. ” Att bli bedömda ” eller ” att inte 

bli betrodda” gjorde att kvinnorna kände en rädsla över att bryta tystnaden. Minnena från 

övergreppen gjorde också att kvinnorna upplevde rädsla. Rädslan från övergreppet gjorde att 

kvinnorna drabbades av mardrömmar och panikattacker. 

Jag var så otroligt rädd för vad människor skulle tycka om mig… (Stille, 2014, 

s.244).

Jag har aldrig upplevt en rädsla som den jag kände när anmälan väl var gjord. Jag 

har alltid varit rädd för honom, men aldrig på det här sättet… (Stille, 2014, s.103). 

Möjlighet till att gå vidare
Alla kvinnor kände ett behov av att få berätta om deras hemlighet för att kunna bearbeta 

minnena och känslorna som uppkom av övergreppen. De berättade att de i hela sitt liv ville 

lämna allt bakom sig och på så sätt få möjlighet till att kunna gå vidare. ” Att försöka vara 

upptagen ” och skapa ” en mur mellan nuet och tidigare livet ” var ett sätt för kvinnorna att 

kunna gå vidare i sitt liv. Kvinnorna berättade att de försökte undvika situationer som 

påminde dem om övergreppet samt söka mer vård och hjälp än de fick för att hitta vägen 

tillbaka till ett normalt liv. Trots att kvinnorna blivit utsatta för sexuellt övergrepp i sin 

barndom så kunde de i vissa stunder känna glädje. 

Kvinnorna berättade också att de försökte göra allt för att få ett liv som fungerade bra trots 

det som de blivit utsatta för. Det var också av stor vikt för kvinnorna att inte ge upp sin 

anmälan trots att de hade en rädsla för denna. Kvinnorna var kände sig tvungna att anmäla för 

att få möjlighet att kunna gå vidare i livet. När anmälan var gjord så kände kvinnorna en 

lättnad över att de blivit betrodda vilket gjorde det lättare att kunna gå vidare. Kvinnorna 

kände sig förvånade och fira när de äntligen hade avslöjat sin hemlighet. När rättegången var 
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över så kände kvinnorna en enorm glädje. En av kvinnorna kände att hon ville ha ett slut på 

allting och upplevde att hon gjorde rätt som tog mod till sig och anmälde övergreppet. Tillslut 

insåg hon att det inte var hennes fel att hon blivit utsatt för sexuella övergrepp och hon 

behövde inte längre känna skam och skuld.

Jag har byggt upp en mur runt allt som gör ont och låter det inte medvetet 

påverka mitt liv även om det på något sätt alltid finns där i mitt 

omedvetna (Stille, 2014, s.81).

Diskussion

Metoddiskussion
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha blivit utsatt för sexuellt 

övergrepp i sin barndom, därför ansågs en kvalitativ ansats lämplig. En kvalitativ 

forskningsmetod var lämplig till detta arbete eftersom det krävdes en djup förståelse av 

kvinnors upplevelse av att bli utsatt för sexuellt övergrepp i sin barndom.

Enligt Willman och Stoltz (2002) ger en kvalitativ forskningsmetod en ökad förståelse över 

hur människor upplever sina erfarenheter på ett beskrivande sätt. Den kvalitativa 

forskningsmetoden syftar också till att se forskningen på ett holistiskt sätt. En kvantitativ 

ansats var inte lämplig i detta arbete. Eftersom den utgår från strukturerade frågor som 

forskaren har formulerat i förväg (Olsson & Sörensen, 2011). Gunnarsson och Billhult (2012)

skriver att en kvantitativ studie syftar till att se samband mellan olika saker, att jämföra 

sakerna och att beskriva något utan en djup analys. 

Självbiografier valdes eftersom författarna till självbiografierna kunde gå på djupet med att 

förklara sina upplevelser. Fördel med att använda självbiografier enligt Dahlborg-Lyckhage 

(2012) är att självbiografier kan ge en mycket värdefull kunskap om hur människor upplever 

sina situationer. Willman och Stoltz (2002) skriver också att när studier ska beskriva 

människors erfarenheter, uppfattningar och upplevelser så är det bästa sättet att använda sig 

av skrivna och talande ord. 

Datainsamling genom intervjuer kunde också tillämpats i föreliggande studie men med tanke 

på att ämnet är tabubelagt och att det råder en tystnad över det (Kjellander et al., 2002) kunde 

det blivit svårt att intervjua sexuellt utsatta kvinnor. Att använda vetenskapligartiklar kunde 
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ge större mängd av data. Enligt Karlsson (2017) finns det i databasen Medline/PubMed mer 

än 25 miljoner referenser inom det biomedicinska området såsom medicin, omvårdnad och 

tandvård. Alla artiklarna är skrivna på engelska. Anledningen till att datainsamlingen inte 

gjordes utifrån artiklar var att undvika risken för misstolkning. Det kändes säkrare för 

författarna till föreliggande arbete att använda självbiografierna på svenska. Dessutom i 

självbiografierna är det kvinnorna själva som valt att berätta om sitt liv vilket ger mer data 

med vetenskapliga artiklar som enbart bygger på intervjuer vid ett tillfälle. Datasökningen 

gav tillräcklig mängd av träffar så det kändes inte nödvändigt att använda andra typer av data. 

Svagheten med att använda självbiografier kan vara att författarna inte har berättat hela 

berättelsen, antingen medvetet eller enligt Forsberg och Wengström (2008) på grund av 

glömska. Detta kan leda till att datan inte blir komplett som i sin tur kan påverka resultatet. 

Eftersom att studiens syfte fokuserade på kvinnornas upplevelser av att bli utsatt för sexuellt 

övergrepp och inte detaljerna av själva övergreppet så minskas risken att studiens resultat bli 

påverkad av det. 

Att bara använda svenska självbiografier kan innebära en nackdel eftersom att resultatet blir 

begränsat till enbart svenska kvinnor som blivit utsatt för sexuellt övergrepp. För att kunna 

undvika begränsningen så valdes en översättning av en självbiografi som egentligen är 

skriven på engelska. För att få fram relevanta självbiografier till syftet användes Libris 

bibliotekskatalog i sökningen. Databasen Libris innehåller ungefär 7 miljoner olika titlar från 

ungefär 300 olika bibliotek (Libris, 2018). Självbiografierna skulle inte handla om män eller 

sexuellt övergrepp i samband med andra typer av övergrepp och våld. Detta eftersom att 

utifrån syftet ska studien fokusera på kvinnors upplevelser av att bli utsatta för sexuellt 

övergrepp i sin barndom.  Lundman och Graneheim (2017) hävdar att så ska bärande begrepp 

för syftet introduceras i bakgrunden och resultaten ska vara svar på syftet. Att använda 

självbiografier där författarna pratar om upplevelser av olika typer av övergrepp kan ge ett 

missvisande resultat därför valdes de bort från datainsamlingen. En annan anledning till att 

självbiografierna har begränsats till kvinnor beror på att detta arbetet är för litet för att få plats 

med både kvinnors och mäns upplevelser. Självbiografierna skulle inte vara äldre än femton 

år och anledningen till detta var att kunna få en fördjupning i kvinnornas upplevelse som 

utspelas i nutid och inte för längesedan.
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En kvalitativ innehållsanalys kan användas på olika texter inom vård- och 

omvårdnadsforskning för att kunna tolka en text. Texterna kan tolkas och abstraheras på olika 

sätt för att sedan kunna användas inom olika forskningsområden (Lundman & Graneheim, 

2017). För att kunna besvara syftet så gjordes innehållsanalysen av den insamlade datan 

utifrån Lundman och Graneheims (2017) beskrivning av kvalitativinnehållsanalys. Den 

negativa aspekten av Lundman och Graneheims (2017) beskrivning av innehållsanalys är att 

de meningsbärande enheterna ska vara lagom stora. För långa meningsenheter innehåller ofta 

flera betydelser vilket ökar risken att förlora kärnan i innehållet. Vid användandet av för korta 

meningsenheter kan resultatet bli fragmenterade. 

Alla meningsbärande enheter som kunde besvara syftet valdes ut oavsett om innehållet var 

positivt eller negativt. Meningsenheterna som handlade om kvinnors upplevelse innan eller 

under övergreppet valdes inte ut för analys. Lundman och Graneheim (2017) anser att det kan 

uppkomma svårigheter vid kategorisering av meningsenheterna. Detta beror på att 

människors upplevelser kan passa in i flera olika kategorier. I början av analysprocessen 

upplevdes svårigheter med att kategorisera de meningsbärande enheterna. Därför gjordes 

dataanalysen upprepade gånger för att kunna säkerställa resultatets trovärdighet. Eftersom 

innehållet i böckerna hade likheter med varandra blev vissa kategorier som tillexempel 

”lidande” väldigt stora. 

Analysarbetets beskrivning ska enligt Willman och Stoltz (2002) vara tydlig och 

lättförståeligt för läsaren. Då var det lämpligt att använda Lundman och Graneheims (2017) 

beskrivning av innehållsanalys i detta arbete. En positiv aspekt med användandet av 

Lundman och Graneheims (2017) beskrivning av innehållsanalys är att hela analysprocessen 

är tydlig. Det vill säga att det är lätt för läsaren att följa hur kategorier och underkategorier 

har växt fram under arbetets gång. I databasen LIBRIS finns det många olika 

ämnesordssystem. De biografier som blivit inlagda i LIBRIS kan därför sorteras in i de olika 

ämnesordssystemen. För att söka upp i LIBRIS via ett specifikt ämnesordssystem så ökar 

risken för att ett antal träffar/självbiografier missas. Detta kan inträffa eftersom att de kanske 

finns i ett annat ämnesordssystem. Därför användes ”biografi” istället för ”självbiografi” när 

data söktes på LIBRIS. Detta gav ett större antal träffar som innehöll både biografier och 

självbiografier. För att öka giltigheten så lästes detaljer och sammanfattningar på böckerna 

för att på så sätt kunna välja ut enbart självbiografier. En av de valda självbiografierna var 

översatt från engelska till svenska. Författarna till föreliggande arbete är medvetna om att det 
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kan ha skett feltolkning i samband med översättningen av boken. Detta kan räknas som en 

svaghet eftersom tolkning redan har skett från den ursprungliga texten. Trots detta så anses 

trovärdigheten vara större än om författarna till föreliggande arbete skulle översätta från 

engelska till svenska.

Att tydliggöra vems röst som hörs mest på resultatet är ett sätt att bedöma trovärdigheten i en 

studie som genomförs med kvalitativ innehållsanalys (Lundman och Graneheim, 2017). 

Därför valdes en manifest dataanalys av självbiografierna för att resultatet ska vara så 

textnära som möjligt. Det vill säga att resultatet har utgått från författarnas text och inte 

utifrån tolkning. Två av de utvalda självbiografierna i detta arbete var skrivna av två 

personer, den utsatta kvinnan och en författare. För att kunna undvika tolkning eller 

användning av ej trovärdiga data så utgick resultatet bara utifrån kvinnornas text som fanns i 

form av citat i böckerna. Hur valet av deltagare har genomförts har stor betydelse för 

giltigheten i resultatet. För att få ett så bra resultat som möjligt är det av stor vikt att 

deltagarna frivilligt berättar om sina erfarenheter som ska presenteras i arbetet (Sandelowski, 

1995). Giltigheten i studiens resultat ökades genom att använda självbiografier där kvinnorna 

berättade om sina upplevelser helt frivilligt. 

Tillhörande underkategorier till varje kategori i resultatet avslutades med ett citat från 

självbiografierna. Det gjordes för att öka resultatets trovärdighet, vilket Gunnarsson och 

Billhult (2012) förespråkar. Lundman och Graneheim (2017) skriver också att vid 

användning av citat i resultatet så framkommer upplevelserna i sin originalform och detta 

minskar risken för att det ska uppstå misstolkningar. Detta leder till att läsaren lättare kan 

bedöma resultatets giltighet (a.a.). Hela analysprocessen beskrevs på ett tydligt sätt så att 

läsaren lätt kunde följa det eftersom att det ökar tillförlitligheten i resultatet. Lundman och 

Graneheim (2017) anser att tillförlitligheten i resultatet kan ökas genom att göra en noggrann 

beskrivning över hur analysarbetet har gått till. 

Överförbarheten betyder enligt Sandelowski och Leeman (2012) i vilken utsträckning 

resultatet kan överföras till andra grupper. Författarna till en studie kan skapa förslag för 

överbarhet men egentligen är det läsaren som bedömer och bestämmer om resultatet är 

överförbart till andra grupper eller situationer.  En noggrann och detaljerad beskrivning av 

urval, deltagaren, datainsamling och analys kan också underlätta bedömning av 

överförbarheten av en studie (Sandelowski & Leeman, 2012). Denna studies resultat kan vara 
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delvis generaliserbart och användbart av all sjukvårdspersonal särskilt sjuksköterskor. 

Resultatet i studien nyttjas i samband med bemötandet av kvinnor som blivit utsatta för 

sexuellt övergrepp i sin barndom och av någon anledning kommer i kontakt med vården. 

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter att blivit utsatt för sexuellt 

övergrepp i sin barndom. Studien resulterade i tre kategorier som alla belyser kvinnors 

upplevelser efter att blivit utsatt för sexuellt övergrepp i sin barndom. Studien visade att 

kvinnor som blivit utsatt för sexuellt övergrepp i sin barndom upplever känslor av skam och 

skuld som var kopplade till övergreppen. Feiring och Taska (2005) anser att individer som 

upplever hög grad av skam har svårare att återhämta sig. Kvinnorna förklarade att deras 

känsla av skam gjorde att de fick en försämrad självbild. En kvinna förklarade att hon kände 

sig som en värdelös människa som var fylld med äckel och skam. I linje med det beskriver 

även Rahm, Renck och Ringsberg (2006) att konsekvenser av att ha blivit utsatt för sexuellt 

övergrepp i barndomen kan leda till känslor av skam. Kvinnorna berättade också att de 

upplevde känslan av äcklighet och smutsighet av övergreppet även i sitt vuxenliv. Det stärker 

Montogomery, Pope och Rogers (2015) i sin studie genom att kvinnor som blivit sexuellt 

utnyttjad i sin barndom upplever skam och skuld.  

Kvinnorna har svårt att berätta vad de varit med om i sin barndom flera år efteråt och detta 

beror på att de har skam- och skuldkänslor. Det framgår också i resultatet att kvinnorna 

känner känslan av skam och skuld i samband med att de berättade om sin hemlighet, eftersom 

att förövaren var en familjemedlem eller en god vän till familjen. Det gjorde att kvinnorna 

kände sig smutsiga och använde nedvärderande uttryck gentemot sig själva. Feiring, Taska 

och Chen (2002) skriver att känslor av skam kan förhöjas när förövaren är en familjemedlem. 

Detta stärks även av Kristensen och Lau (2011) och Feiring och Taska (2005) att kvinnorna 

som blivit utsatta för sexuellt övergrepp i sin barndom känner sig missnöjda med sin kropp. 

Detta följer kvinnorna både efter övergreppet och även i deras vuxenliv. 
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Kvinnorna berättade att deras värdighet har blivit påverkad efter att de utsatts för 

övergreppet. En konsekvens av det sexuella övergreppet medförde att en av kvinnorna kände 

stor skuld över att hon levde ett självdestruktivt liv som konsekvens av det som hon blivit 

utsatt för i sin barndom. Cullberg Weston (2008) skriver när en människa känner sig 

misslyckad så upplevs känslan av skam. Typiskt för skam är att människan upplever sig själv 

som en dålig person. När brottsliga och tabu-sexuella handlingar blir offentliga så kommer de 

som blivit utsatta att skämmas för det de har varit involverade i och känner sig felaktiga och 

smutsiga. När kvinnorna väl tagit mod till sig och berättat om det sexuella övergreppet så 

kände de skuld över att de berättat. En av kvinnorna berättade att det var en så tung uppgift 

att berätta om det sexuella övergreppet så det gjorde att hon bröt ihop. Cullberg Weston 

(2008) skriver att skuld innebär att uppmärksamheten riktas mot en handling som gjorts eller 

som inte gjorts och sedan ångras detta. Människor som känner skuld har ofta negativa tankar 

om sig själv och upplever ofta sig själva som värdelösa. Feiring och Taska (2005) hävdar att 

kvinnorna känner sig skyldiga för det som de har blivit utsatt för. De brukar förutse att alla 

andra tycker att det är deras fel att de drabbades av övergreppet. Inom personcentrerad vård 

har språket en stor betydelse. Kvinnorna som kommer i kontakt med vården ska inte 

beskrivas utifrån symtom, sjukdom eller det som kvinnan har blivit utsatt för. Sjuksköterskan 

ska visa kvinnan en öppenhet, vilja och intresse att vilja lyssna på kvinnans berättelse och 

vilken uppfattning hon har av sin situation. Sjuksköterskan ska genom att lyssna på kvinnan 

se kvinnan som en värdefull tillgång i själva vårdprocessen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Eftersom att kvinnor som blivit utsatta för sexuellt övergrepp i sin barndom upplever 

negativa tankar om sig själv så behöver sjuksköterskan har kunskap om kvinnans värderingar 

och synsätt för att kunna bemöta kvinnan på ett sådant sätt så att hon inte upplever sig 

nedvärderad.     

Dessutom visade resultatet att kvinnorna upplevde känsla av rädsla i sitt liv. Rädslan för 

själva förövaren och dennes reaktion ifall kvinnorna skulle avslöja övergreppet berättade 

kvinnorna mycket om. Den rädslan gjorde att de hade svårt att anmäla övergreppet och söka 

hjälp. Detta stödjer även Nilsson och Svedin (2002) då de beskriver hur barn som blivit 

utsatta för sexuellt övergrepp känner en rädsla kopplad till konsekvenserna att berätta. 

Glaister och Abels (2001) skriver att kvinnor som blivit utsatta för sexuellt övergrepp i sin 

barndom känner rädsla över att berätta om det för någon annan. Även Anderson och 

Hiersteiner (2008) menar på att kvinnor som blivit utsatta i sin barndom känner en oro och 

rädsla för att berätta om övergreppet. Detta beror på att de är oroliga för att bli isolerade eller 
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ignorerade från familjen. I resultatet berättade kvinnorna också att de upplevde en rädsla när 

det tänkte på att förövaren befann sig i dess närhet. Denna rädslan upplevde kvinnorna i 

samband med rättegången. Att känna rädsla över att berätta var något som kvinnorna 

berättade om i resultatet. Rädsla för att inte bli betrodd eller att bli bedömd upplevdes också 

av kvinnorna som blivit utsatta för sexuellt övergrepp i sin barndom. Detta stärker Svedin och 

Back (2003) att barnen upplever en rädsla efter övergreppet. Glaister och Abels (2001) 

skriver också att rädslan kan även upplevas i vuxenlivet hos de som har blivit utsatt för 

sexuellt övergrepp i barndom. Kvinnors rädsla över att inte bli betrodda orsakar enligt Feiring 

och Taska (2005) en avbruten tystnad av övergreppet. Bonanno et al., (2002) anser också att 

ungdomarna brukar känna rädsla över hur andra människor skulle reagera ifall om de skulle 

avslöja sina traumatiska erfarenheter och söka hjälp. Feiring och Taska (2005) förklarar 

också att kvinnorna är rädda för att prata om övergreppet och söka hjälp. De tror att 

anmälning till polisen kan ge en oönskad uppmärksamhet där alla kommer se de själva 

ansvariga för det som hänt. Även Glaister och Abels (2001) stödjer detta i sin studie att 

kvinnorna hade en rädsla över de reaktioner som skulle uppkomma om de skulle avslöja sin 

förövare. Enligt Slater (2006) ska patientens personlighet, livsvärld och individualitet 

respekteras i en vårdrelation. Alla personer som kommer i kontakt med vården har rätt till att 

får en personcentrerad omvårdnad som ska fokusera och understödja deras styrkor och behov 

(a.a.). Vid bemötandet av kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt övergrepp i sin barndom 

är det viktigt att kvinnan känner sig värdig och respekterad. Det är också viktigt att 

sjuksköterskan bemöter kvinnan på ett sätt som gör att hon känner sig betrodd och trygg. 

Slater (2006) hävdar att en personcentrerad omvårdnad ska utgå från profesionell etisk 

standard (a.a.). Sjuksköterskan ska vara lyhörd och aktiv lyssnande utan att bedöma kvinnan. 

Detta skapar förtroende mellan kvinnan och sjuksköterskan och ge möjlighet till en god och 

bra vård. 

Resultatet visade även att kvinnorna upplevde möjligheter till att gå vidare trots negativa 

händelser av det de varit med om i sin barndom. Kvinnorna berättade att de kände en lättnad 

över att berätta sin hemlighet och fick där med möjlighet att kunna uppleva livet på ett annat 

sätt. När kvinnorna fått berätta om deras händelser så upplevde kvinnorna en enorm lättnad. 

Detta stärks av Anderssons (2008) artikel där det framkommer att kvinnorna kände att de 

kunde uppnå ett normalt liv där det sexuella övergreppet förblev historia och inte en del av 

deras nuvarande liv. Även Sigurdardottir, Halldorsdottir, Bender och Agnarsdottirs (2016) 

styrker i sin artikel att kvinnorna upplever ett ökat välbefinnande i sitt liv när de fått 
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möjligheten att berätta om de sexuella övergreppen. Kvinnorna berättade att de själva hittat 

ett sätt för att kunna leva normalt. De kunde erkänna sina egna styrkor och bestämma att de 

sexuella övergreppen inte ska definiera dem. Enligt Newsom och Myers-Bowman (2017) 

beskrev deltagarna att deras kraft och hopp kunde hjälpa dem att lägga händelserna bakom 

sig och bibehålla motståndskraft för att kunna fortsätta gå vidare i livet. 

Trots allt lidande kvinnorna upplevt så kunde de se möjlighet till glädje och en framtid fri 

från övergreppen. Kvinnorna kände ett behov av att få berätta om deras hemlighet för att på 

så sätt kunna bearbeta minnena och känslorna från övergreppen. Enligt Leeners et al. (2007) 

anger kvinnorna att de gärna vill diskutera om sina upplevelser av de sexuella övergreppen 

om sjuksköterskan ställer frågor angående detta. McGregor et al. (2013) hävdar att

vårdpersonalens bemötande kan motivera kvinnorna att berätta om övergreppet om de känner 

sig bekväma med det. Därför behöver sjuksköterskan ha kunskap om detta område och veta 

hur de ska hantera sådana vårdsituationer. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är det 

i en personcentrerad omvårdnad av stor vikt att sjuksköterskan får ta del av kvinnans 

berättelse. Genom att kvinnorna delger sin berättelse om vad de har varit med om så är det 

lättare för sjuksköterskan att skapa förståelse och sätta sig in i vad kvinnorna varit med om. 

När sjuksköterskan fått förståelse över kvinnornas situation så är det lättare för 

sjuksköterskan att kunna hjälpa kvinnorna med att försöka lämna övergreppen bakom sig och 

komma tillbaka till det liv som de vill leva. Genom en personcentrerad vård så får kvinnorna 

den vård som de vill ha och behöver för att lättare kunna bearbeta det trauma som de har varit 

med om (a.a.).

Slutsats 
Kvinnor som blivit utsatt för sexuellt övergrepp i sin barndom upplever känslor av skam och 

skuld. Skuld och skam leder till känslor av nedvärderande, smutsighet och skyldighet till 

själva övergreppet. Rädsla är en annan upplevelse som kom fram i resultatet. Att vara rädd 

för förövarens reaktion eller att bli bedömd upplevde kvinnorna särskilt när de ville avslöja 

sin hemlighet. Upplevelse av skam och skuld samt rädslan som alltid funnits hos kvinnorna 

var en anledning till att de har svårt att prata om övergreppet och det som de varit med om i 

sin barndom. Trots de negativa upplevelserna kunde kvinnorna ibland uppleva en vilja att 

kunna bearbeta sitt trauma och gå vidare i livet. För att kvinnorna skulle kunna bearbeta 

minnena och känslorna från övergreppen så kände de ett behov att få berätta om sin 
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hemlighet. Genom att få berätta så kunde kvinnorna lämna händelserna bakom sig och 

försöka göra det möjligt att gå vidare i livet. Utifrån en personcentrerad vård så kan 

kvinnorna få hjälp med att bearbeta sin skam, skuld och rädsla. Eftersom att sjuksköterskan 

sätter sig in i vad kvinnorna har varit med om så blir det lättare att anpassa vården utifrån 

kvinnornas behov och önskemål. När kvinnorna får en personcentrerad vård så blir det lättare 

att kunna bearbeta det trauma som de varit med om vilket leder till att det blir lättare för 

kvinnorna att kunna gå vidare i livet. Utifrån en personcentrerad vård så kan kvinnorna få 

hjälp med att bearbeta sin skam, skuld och rädsla. 

Genom att ha kunskap om det kvinnorna behöver för att kunna bearbeta trauman så kan 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal erbjuda den utsatta kvinnan en god vård. Det saknas 

fakta och kunskaper om hur kvinnorna som blivit utsatta för sexuellt övergrepp i sin barndom 

upplever sin situation, sin hälsa och välbefinnande. Därför kan fortsatt forskning om hur 

dessa kvinnor vill bli bemötta av vårdpersonalen och det strategier som ska följas under 

vårdprocessen, vara nödvändig. Kunskaper ger sjuksköterskan möjligheten att vårda kvinnan 

på rätt sätt utan att kvinnans värdighet och integritet påverkas. 

Självständighet 
Sökningen av självbiografierna gjorde Jenny och Sarah tillsammans. Självbiografierna har 

lästs var för sig. Även meningsenheterna har Jenny och Sarah tagit ut var för sig för att sedan 

gemensamt kondensera, koda, skapa underkategorier och kategorier. All text har skrivits 

gemensamt. Jenny och Sarah har hela tiden under arbetets gång haft en öppen diskussion med 

varandra om arbetets innehåll. Både Jenny och Sarah har varit lika delaktiga och engagerade 

vilket leder till att båda tillfört lika mycket i detta examensarbete. 
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