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”Misstankarna började smyga sig på mig att jag kanske inte var världens mest patetiska 

människa. De allra flesta av dem som utsatts för sexuella övergrepp lider nämligen av samma 

följdverkningar. Vi plågas av skam, usel självbild och tungsinne. Många av oss försöker begå 

självmord. Följderna av sexuella övergrepp är i själva verket livsfarliga, för det är många 

som lyckas ta livet av sig eller dör på grund av alkohol- eller drogmissbruk. Men få av oss 

inser att det här är följder av övergreppen och tror bara att vi måste vara riktigt misslyckade 

människor. Det gjorde detsamma hur unga vi varit när övergreppen började – vi var 

övertygade om att vi själva hade orsakat dem.”  



 

 

Abstrakt  
 

Bakgrund: Incest och sexuella övergrepp började uppmärksammas som ett samhällsproblem 

på 1980-talet. Majoriteten av sexuella övergrepp begås i hemmet. Personer som utsatts har en 

låg kroppstillfredsställelse vilket påverkar kroppsuppfattningen. Sjukgymnaster bör vara 

insatta i hur dessa patienter upplever sin kropp, då sjukgymnastik är den del av behandlingen 

som syftar till att förstärka kroppsuppfattningen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

kroppsuppfattningen hos kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten. Metod 

och material: Metoden som valdes var narrativ litteraturstudie. Utifrån en tematisk 

innehållsanalys granskades sju självbiografier skrivna av europeiska kvinnor som utsatts för 

sexuella övergrepp av en fadersfigur under uppväxten. Böckerna var utgivna på svenska. 

Resultat: Informanternas kroppsuppfattning kunde beskrivas i fem kategorier; självförakt, 

stänga av känslor, kroppsliga minnen, det lilla barnet inom mig samt känslan av att inte vara 

helt förstörd. Självförakt innehöll underkategorierna skam över sin förstörda kropp samt 

självdestruktivitet. Känslan av att inte vara helt förstörd innehöll underkategorierna att få vara 

som andra barn samt att våga kännas vid kroppen.  Konklusion: Kvinnornas 

kroppsuppfattning präglades av självförakt i form av skam över sin kropp vilket ledde till 

självdestruktivitet. Kroppsliga reaktioner som oro och ångest satt kvar i kroppen och 

framkallas när de påmindes om övergreppen. De stänger av känslorna för att slippa uppleva 

kroppen och kroppens reaktioner. En del av bearbetningen bestod av att försonas med det lilla 

barnet inom dem och insikten om att inte behöva känna skuld och skam. Det gjorde att 

överlevarna vågade släppa fram känslor och vågade kännas vid kroppen.  

 

 

Nyckelord: incest, kroppsuppfattning, sexuella övergrepp. 
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Samhällets syn på sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp och incest var länge ett tabubelagt ämne i Sverige. Personer som utsatts 

för sexuella övergrepp vågade inte berätta om händelserna, på grund av hot från förövare samt 

av allmänhetens åsikter. Innan problemet uppmärksammades lades skulden på barnen. 

Samhällets syn var att framförallt flickor utpekades som lössläppta och förförande. De valde 

att inte berätta för att skydda sig själva (1). På 1980-talet började sexuella övergrepp 

uppmärksammas som ett socialt problem av media och en samhällsenlig debatt växte fram (1, 

2). I samband med det utryckte personer som utsatts för sexuella övergrepp sitt behov av att 

berätta sin historia och fler vågade träda fram. Trots att detta är ett mediabevakat problem, 

möts fortfarande barn och vuxna av misstro vid berättande av sina upplevelser efter sexuella 

övergrepp (1). Allmänheten benämner dessa vuxna människor som offer. Alltfler och 

framförallt de som utsatts för övergrepp, anser att överlevare är ett bättre begrepp då dessa 

personer uthärdat och överlevt barndomen (3, 4). 

 

Begreppet sexuella övergrepp mot barn 

Sexuella övergrepp mot barn är ett samlingsnamn på sexuella handlingar (5). Under begreppet 

ingår brotten sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande, våldtäkt och grov våldtäkt. Sexuellt 

ofredande, är blottning, fysiskt eller verbalt antastande, telefonsamtal, sms, e-post eller brev 

med sexuella anspelningar (6). Sexuellt utnyttjande är då förhållandena anses mindre 

allvarliga, till exempel om barnets ålder ligger nära 15 år, samt att samlaget är ömsesidigt 

frivilligt (7). Våldtäkt är när gärningsmannen har samlag med ett barn under 15 år eller 

genomför andra allvarliga sexuella kränkande handlingar som kan jämföras med samlag. Det 

finns inga krav om att hot eller våld ska förekomma vid övergreppet. Våldtäkt mot barn, där 

gärningsmannen är en närstående person som har särskilt ansvar för barnet, förälder, mor-, 

far- eller fosterförälder, föreligger även om barnet är mellan 15 och 18 år. Grov våldtäkt är 

brott där förövaren har använt våld, visat hänsynslöshet eller råhet, där flera personer förgripit 

sig eller deltagit i övergreppet mot barnet, barnets låga ålder samt med hänsyn till 

tillvägagångssättet (8). Begreppet incest innefattar sexuellt ungänge mellan avkommor, 

helsyskon samt styvföräldrar. Incest är straffbart och tabubelagt i nästan hela världen, dock 

råder det olikheter om vad som anses vara incest i olika länder och kulturer (9).  

 

Under 2007 anmäldes totalt 12 563 sexualbrott i Sverige. Våldtäkter eller grova våldtäkter 

utgör 38 % av brotten och vid 1214 fall var offren under 15 år. Hela 80 % av våldtäkterna mot 

barn under 15 år sker i det egna hemmet. Ändå utgör våldtäkterna knappt två femtedelar av 
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alla de sexuella övergrepp som sker mot barn, 10 % utgörs av sexuellt utnyttjande och den 

största delen utgörs av sexuellt ofredande (5).  

 

I en undersökning från 2002 visade resultatet att övergrepp mot barn var lika vanligt oavsett 

social klass eller etnicitet. Det var däremot 2-5 gånger vanligare att flickor utsattes för 

sexuella övergrepp och i 98 % av fallen var förövarna män (10, 11).  

 

Gärningsmannen är oftast någon i barnens närhet. Förövaren kan både vara en nära och 

avlägsen vän till familjen, vanligast är fäder eller annan fadersfigur. Det förekommer även 

förövare i ung ålder (12). Mörkertalet är stort bland barn som utsatts för sexualbrott. Barnen 

kan sällan själva göra en anmälan (5), de kan utsättas för våld och hot för att inte berätta. Hos 

många finns även en rädsla för att yngre syskon ska bli utsatta istället för dem själva (12).  

 

Följder av sexuella övergrepp 

Händelser som sker i uppväxten ger kroppsliga reaktioner. Kroppsuppfattningen hos kvinnor 

som utsätts för sexuella övergrepp under uppväxten kommer därför att påverkas (13). Enligt 

Kutchinsky får överlevarna mer långvariga och allvarligare konsekvenser då övergreppen 

börjar i tidig ålder, där förövaren är en biologisk far eller styvfar, att övergreppen innefattat 

samlag och våld, samt att allt skett utan att barnet berättat om det (9).  

 

Barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp får psykiska symtom som skam, 

skuldkänslor, depression, ångest, oro och ängslan, koncentrationssvårigheter, 

minnesstörningar, självdestruktivitet, psykoser, självmordstankar, sömnproblem etc.  

Barn som utsatts för sexuella övergrepp löper en större risk att drabbas av olika smärtsymtom 

som, kronisk bäckensmärta, muskelvärk, huvudvärk samt mag- och tarmproblem (14, 15). De 

drabbas även av psykosomatiska besvär som spänningar, kroniska smärttillstånd, värk och 

andra diffusa kroppsbesvär (11). Personer som blivit sexuellt utnyttjade i barndomen får en 

ökad suicidbenägenhet och ett ökat fysiskt och psykiskt skadebeteende. De negligerar sin 

kropp och sina känslor samt har en låg kroppstillfredsställelse och får en ökad risk att drabbas 

av ätstörningar (16). 

 

Studier har visat att avslöjandet förknippas med rädsla, skuld och skamkänslor. Det finns även 

en visad hänsyn till förövare och föräldrar (17). Finkelhor D och Browne beskriver att 

förövaren tillskriver barnet skuld och nedvärderande negativa egenskaper, som att vara 
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lösaktig. Detta påverkar barnets självbild så att de känner skuld, skam, får dåligt 

självförtroende samt får en känsla av att vara en dålig människa (18). Många känner sig 

smutsiga samt att kroppen för evigt är förstörd. Dessa barn riskerar att få en skev 

kroppsuppfattning (19).  

 

Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning är ett vedertaget begrepp inom psykiatrisk och psykosomatisk 

sjukgymnastik (20). Schilder förklarar kroppsuppfattning som: “The picture of our body 

which we form in our mind, the way the body appears to ourselves” (21). 

Kroppsuppfattning handlar om hur kroppen uppfattas i omfång, bild, konturer, 

tyngdförhållanden och proportioner. I begreppet kroppsuppfattning ingår tre aspekter, 

perceptuella, subjektiva och affektiva. Perceptuella aspekten syftar till upplevelsen av 

kroppens storlek, form och proportioner. Subjektiva aspekten är den kognitiva uppfattningen 

av kroppen, tolkning av sensorisk stimuli, kunskap om kroppen och dess funktioner. Den 

affektiva aspekten innefattar tillfredsställelse av kroppen, känslomässiga reaktioner och deras 

kroppsliga uttryck (20, 22). I kroppsuppfattning inkluderas också erfarenhetsaspekter och 

kroppsliga minnen. Kroppsupplevelse är kroppsliga reaktioner efter händelser som lagras i 

kroppen, vilket sedan upplevs både medvetet och omedvetet (13).  

 

Behandling 

Personer som utsatts för sexuella övergrepp får framförallt behandling i form av psykoterapi. 

Dock ger övergreppen skador i både kropp och själ, därför behövs flera typer av behandlingar.  

Behandlingsmetoder som avser att medvetandegöra kroppen anser överlevare vara nödvändigt 

i bearbetning av övergreppen. Kroppsterapi, massage, akupressur, Feldenkrais, sjukgymnastik 

och andra kroppsbehandlingar är några exempel. Överlevare anser att gruppterapi är en viktig 

del av bearbetningsprocessen, då de träffar andra som varit med om liknande upplevelser (12). 

Tvärprofessionellt bemötande och vård är viktig för personer som utsatts för sexuella 

övergrepp. I teamarbete kan sjukgymnaster arbeta med kroppsuppfattningen hos denna 

patientgrupp (13). Sjukgymnastiska behandlingsmetoder som Basal Kroppskännedom (BK), 

progressiv avspänning och dropsymassage är några exempel (22). I en studie såg man goda 

resultat hos kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn, vad gäller smärtupplevelser, 

självhat, självbild samt relationer till andra människor, när man arbetade med att förstärka 

kroppsuppfattningen. Behandlingen bestod av BK i grupp samt samtal med en gynekolog 

under en 20 månaders period (23). Kroppsorienterad terapi, i form av massage och övningar 
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för att förbättra kroppsuppfattningen, har i en annan studie visat en signifikant förbättring av 

psykiskt och fysiskt välmående samt förmågan att kännas vid kroppen, hos personer som varit 

utsatta för sexuella övergrepp (24).  

 

Personer som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten söker sig i stor utsträckning till 

primärvården. Många söker behandlingsformer som kroppsorienterad terapi, för att integrera 

sina känslor och tankar med kroppen och få en bättre kroppskontroll (25). Det innebär att 

sjukgymnaster kan bli den första instansen som patientgruppen får kontakt med. Hur vi 

bemöter människor som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten är viktigt. Som 

sjukgymnast är förståelse för denna patientgrupps kroppsuppfattning viktig. Både inför det 

första mötet, undersökningstillfället samt för att kunna ge en optimal och individanpassad 

behandling (26). 

 

I en studie framkom det att kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten tyckte 

det var viktigt att deras historia kom fram. De menade att många utsatta har förståelse för att 

problemen de söker för bottnar i deras upplevelser som barn. För att kunna berätta beskriver 

de vikten av att känna sig trygg, både hos terapeuten samt i miljön. Faktorer som att ha en 

kvinnlig terapeut eller ett ljudisolerat rum kan vara avgörande för att patienten ska berätta. De 

beskriver även vikten av ett patientcentrerat förhållningsätt med kommunikation från möte till 

möte samt en medverkan i  upplägget av behandlingsplanen (26).  

 

Att kunna läsa av tecken hos dessa patienter kan vara avgörande för att få en fungerande 

relation. Vi måste skapa klimatet som gör att patienten känner sig trygg nog att genomgå 

undersökning och behandling samt trygg nog att berätta vad de utsatts för. Detta för att vi ska 

kunna ge patienten en optimal behandling tillsammans med andra instanser. Sjukgymnaster 

bör därför vara insatta i vanliga symptom som den här patientgruppen söker för, samt ha en 

kunskap om deras kroppsuppfattning där vi genom behandling kan förstärka den (26).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kroppsuppfattningen hos kvinnor som utsatts för sexuella 

övergrepp under uppväxten. 
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Material och metod 

 

Studieförfattare 

Författarna till denna studie är två kvinnliga sjukgymnaststudenter vid Luleås Tekniska 

Universitet. Under verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården mötte författarna 

patienter där psykologiska och traumatiska händelser verkade utgöra grunden till deras fysiska 

och kroppsliga besvär. På sjukgymnastprogrammet ingår kurser inom psykiatri och 

psykosomatik. I kurserna behandlas ämnet kroppsuppfattning ur både undersökning och 

behandlingsaspekt. Kurserna tar även upp diagnoser och tillstånd, som exempel efter sexuella 

övergrepp, där kroppsuppfattningen kan vara påverkad. Utöver detta hade författarna ingen 

djupare kunskap inom området innan studiestart, mer än ett engagemang kring frågor gällande 

sexuellt utnyttjande av barn och kvinnor.    

 

Studiedesign  

Utifrån syftet valdes en kvalitativ metod för dataanalys. Metoden syftar till att undersöka samt 

att öka förståelsen för ett fenomen, exempelvis kroppsuppfattning hos kvinnor som utsatts för 

sexuella övergrepp under uppväxten. En narrativ studie är baserad på berättelser av 

människors upplevelser som analyseras utifrån ett syfte och frågeställningar (27). 

Datainsamlingen utfördes genom analys av självbiografier skrivna av kvinnor som utsatts för 

sexuella övergrepp av sin far eller styvfar under uppväxten. Citat som berörde kvinnornas 

kroppsuppfattning och dess tre aspekter enligt Gard & Gyllensten (22) samt Roxendal (20) 

analyserades med inspiration av tematisk innehållsanalys enligt Burnard (28). Syftet var att 

med rubriker och kategorier beskriva materialet som berörde kroppsuppfattning. 

 

Oberoende granskare 

För att kontrollera att författarnas rubricering och kategorisering speglade materialet rörande 

kroppsuppfattning, genomfördes en liknande analys och materialet jämfördes av två 

oberoende granskare. Syftet med detta var att säkerställa validiteten av resultatet (28).  

Två personer tillfrågades om deltagande i studien. De oberoende granskarna är båda kvinnor i 

50 års åldern. En arbetar som IT- tekniker och den andra med personaladministration. Ingen 

av dem har arbetat inom vårdyrket.   

Personerna fick ta del av bakgrunden till detta arbete speciellt rörande definitionen av 

kroppsuppfattning samt instruktioner om analysprocessen. Därefter läste de utvalda delar av 
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materialet. De läste senare igenom författarnas resultat för att se om det överensstämde med 

deras uppfattning samt beskrev materialet på ett heltäckande sätt.  

 

Data insamling 

Material söktes vid Luleås Stadsbiblioteket samt http://www.bokus.com/ den 30 september år 

2010. Böcker som inkluderades var självbiografier av kvinnor som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp av sin far eller styvfar under uppväxten. Händelserna ska ha ägt rum i Europa för 

att inte alltför stora kulturella skillnader ska ha påverkat barnens uppväxt. Böckerna skulle 

vara skrivna eller översatta till svenska samt utgivna efter år 2000. Då författarna till 

självbiografierna representerar den patientgrupp som kan komma att söka vård och 

behandling idag. För inklusion skulle böckerna innehålla material gällande kvinnornas 

beskrivning av deras kroppsuppfattning.  

   

Tretton relevanta böcker hittades vid sökningen (tabell 1), en bok var ej tillgänglig för lån 

eller köp, därför granskades totalt tolv böcker. I fyra av böckerna framkom det att 

gärningsmannen ej var barnets far eller styvfar. En självbiografi beskrev endast 

kroppsuppfattningen hos författaren som barn samt var skriven i diktform och var därför svår 

att analysera. Totalt uppfyllde sju böcker inklusionskriterierna (tabell 2). 

 

Tabell 1 Sökord och träffar vid litteratursökning 

Databaser Sökord Träffar Relevanta Inkluderade 

Stadsbiblioteket Luleå Incest 103 12 (Ásdísardóttir, 

Elliotte, Hansen, 

Keenan, Ford, Fowely, 

Lindenau, Lysty, 

Lövquist,  Rapp 

Johansson, Yolanda 

Östman,) 

6 (Ásdísardóttir, 

Elliotte, Hansen, 

Keenan, Fowely, 

Lysty) 

Akademibokhandeln/ 

Bokus 

Självbiografi           

Sann Historia 

66 3 (Ásdísardóttir, 

Keenan, Magurie) 

3 (Ásdísardóttir, 

Keenan, Magurie) 

 

 

I två av de inkluderade böckerna (tabell 2) växte informanten upp i Sverige, en växte upp på 

Island och fyra i Storbritannien. I fyra av böckerna var förövaren flickans biologiska far samt 

i tre flickans styvfar. I fyra av böckerna utnyttjades de dessutom av släkt, personer i familjens 
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bekantskapskrets samt av andra pedofiler. Majoriteten av flickorna växte upp under svåra 

ekonomiska förhållanden, i familjer med alkohol och drogproblematik samt misshandel. För 

mer information om varje enskild självbiografi, se bilaga 1.    

 

Tabell 2. Inkluderade böcker 

Inkluderade böcker Författare Årtal Förlag 

1. Den lilla Fången  Jane Elliott 2007 Pocketförlaget 

2. Bakom stängda dörrar Cras Agneta,  

Cras Bengt-Åke, Hansen Kristina 

2003 Ordupplaget 

3. Hur kunde hon Fowely Dana 2010 Norstedts 

4. Trasig Keenan Shy 2010 Bra Böcker AB 

5. Bilden av pappa Gerdur Kristny 

Thelma Ásdísardóttir 

2006 Bra Böcker AB 

6. Den tusende gången 

En berättelse om sexuellt utnyttjade 

Lytsy Anna, Olsson Ulrika 2008 Roos och Tegner 

7. Vår lilla hemlighet Magurie Toni 2009 Bra Böcker förlag 

 

 

Analys av data 

Analysen skedde med inspiration av Burnard (28) (bilaga 2). Självbiografierna lästes av båda 

författarna, samtidigt som anteckningar gällande teman och kategorier gjordes utifrån studiens 

syfte. Självbiografierna lästes grundligt en andra gång för att få en fördjupad uppfattning av 

berättelserna samtidigt som alla rubriker gällande kroppsuppfattning antecknades. Detta steg i 

analysprocessen kallas öppen kodning. Rubriker gällande kroppsuppfattning skulle vara till 

följd av sexuella övergrepp. Kroppsuppfattning innan övergreppen började samt rörande 

smärta under pågående övergrepp uteslöts och rubricerades ej. Totalt 202 antal rubriker 

sorterades upp i listor med liknande innebörd gällande kroppsuppfattning. Rubriker med 

samma innebörd sorterades bort och delades därefter upp i olika kategorier. Efter sorteringen 

återstod totalt 105 rubriker som var indelade i fem kategorier. Utvalda delar av 

självbiografierna lästes av två oberoende granskare som även de analyserade självbiografierna 

utefter analysstegen två till fem (bilaga 2). Kategorisering samt rubricering jämfördes mellan 

de oberoende granskarna och författarna. Självbiografierna lästes därefter ytterligare en gång 

för att säkerställa att kategorierna täckte materialet angående kroppsuppfattning. Samtidigt 

identifieras citat och stycken gällande kroppsuppfattning ur böckerna som belyser och 

förklarar kategorierna. Citaten och styckena klipptes ut och sorterades in under tillhörande 

http://www.adlibris.com/se/search.aspx?author=Agneta%20Cras&fromProduct=true
http://www.adlibris.com/se/search.aspx?author=Bengt-Åke%20Cras&fromProduct=true
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kategori samt delades i vissa fall upp i underkategorier (tabell 3). Sammanställningen av 

kategorierna och underkategorierna lämnades till de oberoende granskarna som kontrollerade 

att citaten och styckena passade in under respektive kategori. Därefter påbörjades 

skrivprocessen där kategorier, underkategorier, och citat presenteras.  

 

Tabell 3. Exempel på kodning av material  

Citat Rubrik Underkategori Kategori 

”Hon vågade inte vara med 

på skolgymnastiken 

framöver, eftersom hon tror 

att det som hänt och 

fortsätter hända varje gång 

hon är hos pappa, ska synas 

utanpå.”  

 

 

Hon var rädd att 

andra skulle se 

att hon vart 

utsatt för 

övergrepp. 

Skam över sin förstörda 

kropp 

Självförakt 

”Då känner man egentligen 

ingenting alls. Då kapslar 

man in och stänger av. Då 

stoppar man in den lilla 

våldtagna Ulrika längst in i 

kroppen och låtsas inte om 

henne. Då har hon aldrig 

funnits.”  

 

Man stänger av, 

känner 

ingenting och 

låtsas som om 

ingenting har 

hänt. 

 Stänga av känslor 

”Jag accepterar, som jag 

alltid har gjort, att jag är 

trasig och att vissa bitar av 

mig fungerar medan andra 

inte gör det. För första 

gången kunde jag emellertid 

tydligt se hur alla trasiga och 

fungerande delar kunde 

funka tillsammans, för att bli 

ett ”jag” som det verkligen 

gick att tro på.”  

 

De trasiga 

bitarna och de 

fungerande 

bitarna funkar 

tillsammans och 

blir ”jag”. 

Att våga kännas vid 

kroppen 

Positiva upplevelser 

av att inte vara helt 

förstörd 

 

Etiska aspekter 

Att undersöka kvinnors kroppsuppfattning efter att utsatts för sexuella övergrepp som barn 

kan leda till att etiska konsekvenser uppstår. Att återberätta dessa upplevelser kan innebära en 

stor fysisk och psykisk påfrestning, därför uteslöts intervjuer med denna patientgrupp.  

Vårt material är skrivna av kvinnor som själva valt att berätta sin historia. Självbiografierna är 

publicerade och därmed tillgängliga för allmänheten. Många författare utrycker en vilja om att 
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problemet ska belysas och uppmärksammas, så människor fortare kan reagera och om möjligt 

stoppa pågående övergrepp (6, 29, 30).  

Att undersöka kvinnors kroppsuppfattning genom denna metod anser vi därför kunna leda till 

en nytta för vårdpersonal utan att utsätta personerna för obehag.  

 

Resultat 

Kroppsuppfattningen hos kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten 

beskrivs i denna studie med fem olika kategorier: självförakt, stänga av känslor, kroppsliga 

minnen, det lilla barnet inom mig samt positiva upplevelser av att inte vara helt förstörd. I två 

av kategorierna förtydligas resultatet med underkategorier. Kategorin självförakt har två 

underkategorier vilka är skam över sin förstörda kropp och självdestruktivitet. Kategorin 

positiva upplevelser av att inte vara helt förstörd har två underkategorier vilka är att få vara 

som andra barn samt att våga kännas vid kroppen (figur 1). Alla kategorier finns 

representerade hos samtliga informanter i olika stor utsträckning, förutom kategorin det lilla 

barnet inom mig, som endast finns beskrivet hos tre av informanterna. Den mest omfattande 

kategorin är självförakt, vilken innehåller flest rubriker och citat från informanterna. Den 

minst omfattande kategorin är det lilla barnet inom sig. Sammanfattningsvis präglas 

informanternas kroppsuppfattning till största del av negativa upplevelser och tankar samt av 

få positiva.   

 

 

Figur 1. Kategori översikt. 
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Självförakt 

Informanterna beskriver hur de upplever sina kroppar på ett nedvärderande och 

självföraktande sätt. Skam över sin kropp och vad de utsatts för präglar informanternas 

uppväxt men även livet som vuxna. Deras tankar och känslor om kroppen leder till ett 

självdestruktivt beteende. Informanterna beskriver upplevelser av att inte ha kontroll över sin 

kropp samt försök att ta tillbaka kontrollen med olika självdestruktiva strategier.  

Skam över sin förstörda kropp 

Samtliga informanter beskriver sina kroppar som smutsiga, äckliga, trasig och förstörda både 

på in och utsidan. Flera skriver att de är rädda för att övergreppen har gett spår som syns på 

utsidan. Att känna sig äcklig samt känna skam för kroppen är den vanligaste upplevelsen 

kvinnorna beskriver. En informant skriver att hon alltid går runt med en äckelklump inom sig 

som hon inte kan bli av med. Andra känner äckel över vissa kroppsdelar som underlivet och 

munnen. Två av informanterna skriver att de upplever kroppens förändringar under puberteten 

som något negativ och förknippat med äckel. Flera informanter skriver om hur de upplevde att 

förövarens lukt fanns kvar på deras kroppar, hur mycket de än tvättade sig efter övergreppen, 

vilket förvärrade känslan av att vara smutsig och äcklig. Två av informanterna upptäckte att 

de i utbyte mot sexuella tjänster kunde kräva pengar eller andra saker av förövarna, vilket 

förvärrade känslan av skam samt att vara snuskig och äcklig. 

Både som barn och vuxna kände samtliga skam över den egna kroppen men även för 

övergreppen. De trodde sig vara ansvariga för att de utnyttjats sexuellt och dessa skamkänslor 

har påverkat dem till att inte berätta.  

 

Flera av informanterna beskriver hur de känner sig som djur, saker eller objekt till följd av de 

sexuella övergreppen. Majoriteten av informanterna tror att deras kroppar är förstörda för 

livet. Två av kvinnorna berättar att de var övertygade om att de inte kunde bli gravida, på 

grund av skador de fått efter övergreppen.  

 

”Äckel, äckel, äckel. Hon känner sig äcklig, som en varböld. En svulst, som bara ett stort och 

vidrigt vandrande kön. Det är vad hon är.” 

 

Självdestruktivitet 

Informanterna utvecklar olika beteende som syftar till att ta tillbaka kontrollen över sin kropp. 

Informanterna upplever sig kunna kontrollera tankar och känslor som skam och äckel, samt 
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kunna dämpa sin oro och ångest med beteenden som i många fall är destruktiva och leder till 

missbruk. Flera informanter utvecklar någon form av ätstörning där till exempel uppkastning 

av mat upplevs renande och lugnande. Några av informanterna upplever träning som ett sätt 

att ta tillbaka kontrollen över sin kropp, men beteendet blir maniskt och destruktivt.  En av 

informanterna utvecklar ett shoppingmissbruk, då hon kan lugna ner sig själv och mota bort 

oro och ångest genom att handla saker. Samtliga informanter har en eller flera gånger försökt 

begå självmord.   

 

”Hon har visserligen börjat hetsäta, trycka i sig mat och kräkas upp den igen … Efteråt blir 

hon tung och lugn liksom drogad och kan gå och lägga sig och lyckas somna. Efter att hon 

har kräkts försvinner oron för en stund.” 

  

Stänga av känslor 

Denna kategori beskriver hur informanterna kontrollerar sina känslor och sina liv genom att 

stänga av och inte känna någonting alls. Informanterna beskriver detta som en 

överlevnadsstrategi då de inte skulle kunna klara av att känna allt de borde göra.  

Den här strategin började informanterna använda sig av som barn, då de under pågående 

övergrepp stängde av sina känslor och lämnade kroppen. En informant beskriver hur hon i 

flera dagar gick runt som en zombie. 

 

Informanterna upplever i samband med avskärmningen tomhet, att de bara är en kropp som 

utför det som måste göras. De ser sig själva som en maskin eller robot. En informant skriver 

att hon känner sig alldeles tom och bedövad inombords. 

För att klara av rättegångsprocessen stänger de av sina känslor för att kunna berätta och 

återuppleva övergreppen. En informant beskriver hur hennes ord inte har någon koppling till 

hennes kropp och känslor. 

Till följd av att informanterna stänger av känslorna får de svårigheter att läsa av kroppen och 

kroppens signaler samt att koppla ihop deras känslor med kroppens reaktioner. En informant 

beskriver hur en häftig känsla väller upp inom henne, men förstår inte att det är ilska eftersom 

hon inte tillåter sig att släppa fram känslorna.  

 

”För att överleva när allting kändes som vidrigast, blev jag tvungen att stänga av mitt eget 

känsloliv och mina tankar. Jag tvingades att leva i ett vakuum för att försöka behålla 

åtminstone en liten rest av mitt förstånd.” 
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Kroppsliga minnen  

Denna kategori beskriver hur informanterna upplever illamående, oro, stress, smärta, panik 

och ångest i kroppen under uppväxten samt i vuxenålder, när de blir påminda om 

övergreppen. Många informanter beskriver att de upplever dessa reaktioner inom sig samt att 

de upplever reaktionerna i bröstet eller i magen. Informanterna skriver också hur dessa 

kroppsliga reaktioner stegras, går in i varandra och slutar med panikattacker. Smärtan som 

beskrivs här är en smärta de upplever inombords, inte smärta till följd av sår, blåmärken eller 

urinvägsinfektioner efter övergreppen. 

 

Som barn upplevde informanterna oro och ångest oftast i väntan och i vetskap om att 

övergrepp skulle ske, till exempel i samband med läggdags, toalettbesök, bad eller då 

flickorna visste att de skulle bli tvungna att vara ensam med förövaren.  

 

Informanterna beskriver att reaktionerna kan uppkomma av minnen, vilka ger samma symtom 

som vuxen, som det gav som barn. Samma känsla i kroppen som en informant hade då hon 

stod och knackade på dörren hos sin farmor och farfar, och visste att hon skulle bli utsatt för 

övergrepp, samma känsla får hon som vuxen bara av att skriva orden; farmor och farfar. 

Minnen, platser, saker eller lukter som påminner om övergreppen eller förövaren samt 

förövaren i sig, ger också upphov till kroppsliga reaktioner som vuxen. En informant 

beskriver att hon fick panik varje gång hon såg den bilmodell hennes förövare hade.  

 

”Det är så många saker som kan slå upp dörren till ett jobbigt minne eller starta en 

panikattack – något som ungarna sa eller lukt jag kände igen från det jag var liten.  

 

Det lilla barnet inom mig 

Tre informanter skriver att de har ett litet barn inom sig. Barnet de var under uppväxten. Det 

här ”barnet” ger sig till känna på olika sätt, men gemensamt för informanterna är att det är 

något som påminner dem om övergreppen. Vissa beskriver ”sitt lilla jag” som destruktiva 

krafter. En av informanterna beskriver flera gånger hur den ”lilla flickan” hon var som barn 

fortsätter att utsätta sig för sexuella övergrepp utan att den ”vuxna kvinnan” kunde förhindra 

det, eftersom hon inte var medveten om den ”lilla flickan”. En annan av informanterna skriver 
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att ”den lilla spökflickan” hon var som liten kommer fram och tar över hennes kropp när hon 

som vuxen sitter vid moderns dödsbädd och är tvungen att påminnas om sin barndom.  

 

Gemensamt hos informanterna är att de återfår känslan av att vara ett barn när de kommer i 

kontakt med förövaren eller något som påminner om vad de utsatts för. 

För att kunna bearbeta traumat de var med om behöver de få förstå och acceptera den 

våldtagna ”lilla flickan”. 

 

”Ulrika som fanns inuti den stora hade fortsatt att ställas till förfogande igen och igen. Den 

lilla destruktiva flickan som upprepade det hon själv blivit utsatt för och inte kunde sluta. 

”Mitt lilla jag som bor inuti mig” 

 

 
Positiva upplevelser av att inte vara helt förstörd 

Informanterna beskriver att positiva upplevelser de hade under uppväxten var tillfällen där de 

kände sig normala, att de var som andra barn både på in och utsidan.  

Informanterna skriver om lyckan och önskan av att bilda familj. De skriver även om insikten 

av att inte behöva känna skam. Informanterna skriver att de börjar förstå sina känslor och för 

första gången uppmärksammar och upplever sin kropp. 

 

Att få vara som andra barn 

Eftersom informanterna som barn får svårt att hålla urin och avföring till följd av 

övergreppen, förknippas känslan av att vara ren och torr som något positivt. De är rädda för 

att lukta illa och upplever sig ständigt smutsiga både på in och utsidan. Att vara ren och torr 

bidrar till att inte känna sig smutsig på utsidan samt ger en upplevelse att utifrån sett se ut som 

andra barn.    

Många upplever sig inte vara älskade av sina föräldrar. Att känna sig älskad av en närstående 

person betydde mycket för dem som barn som leder till positiva känslor i kroppen. En 

informant skriver att ett betydelsefullt barndomsminne är när hennes moster säger att hon 

älskar henne. Hon upplever då att hela kroppen ska explodera av lycka. Samma informant 

upplever sig pigg, levande och lugn i kroppen när hon får vara med människor som bryr sig 

om henne och älskar henne.  
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”Under en hel vecka kände jag mig helt normal, precis som andra flickor”  

 

Att våga kännas vid kroppen 

Underkategorin beskriver helande upplevelser informanterna har som vuxna.  

Många informanter skriver om längtan att skaffa egna barn samt lyckan över att vara gravid. 

Att ha en egen familj och att vara älskad upplevs kunna fylla tomrummet inom dem. En 

informant skriver att hon äntligen känner sig hel då hon har sin egen familj med man och fyra 

barn. 

 

Vikten av att bli trodd är avgörande för bearbetningen av övergreppen hos dessa informanter. 

En informant utrycker att det faktum att hon blir trodd läker djupa sår inombords, hon lyckas 

ta sig ur sitt självpåtvingade fängelse samt kan nu börja om på nytt.  

Efter att fått hjälp med bearbetning av övergreppen beskriver informanterna hur de får kontakt 

med kroppen. Flera skriver om hur de börjar förstå att deras självförakt är till följd av 

övergreppen. De får insikt av att inte behöva känna skam över sig själva. Flera informanter 

beskriver att först efter flera år av terapi kan de börja släppa och göra sig av med 

skamkänslorna. 

 

De börjar förstå kroppens signaler samt koppla samman känslor i kroppen. En informant 

skriver att hon som vuxen för första gången förstår att känslan hon tidigare känt och nu 

känner, är ilska.  

 

De skriver även om att uppleva sin kropp för första gången, som vuxna, efter påbörjad terapi.  

En informant beskriver hur hon upplever sig ha samlag för första gången, trots att hon har 

barn och missbrukat sex. Hon beskriver hur hon för första gången känner kroppens 

upphetsning och för första gången känner viljan att genomföra samlaget, utan att straffa sig 

själv.   

En annan av informanterna berättar om hur hon börjar uppmärksamma sin kropp. Hur hon 

känner vinden som blåser i ansiktet och leker med håret. Hon beskriver vidare hur hon gått 

miste om mycket vackert som kroppen kan känna och reagera på, då hon fram tills nu stängt 

av alla känslor för att orka med.  

 

”Det var också okej att andra la märket till mig. Det var jag värd. Det allra märkligaste var 

ändå att jag för första gången blev medveten om min kropp.”  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

För att beskriva kvinnors kroppsuppfattning efter att ha blivit sexuellt utnyttjade i barndomen 

med en kvalitativ metod valdes tematisk innehållsanalys inspirerad av Burnard (28). 

Författarna ansåg att självbiografier skrivna av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i 

barndomen skulle svara för ett bra materialunderlag för studien. Intervjuer som datainsamling 

diskuterades men ansågs ej vara etiskt försvarbart då informanterna måste återuppleva 

händelserna. Författarna ansåg även att materialet angående kroppsuppfattning inte var vinklat 

då informanterna beskriver det i självbiografierna som en del av deras upplevelse. Enligt 

statistik är det vanligast att flickor utsätts för sexuella övergrepp av manliga förövare i sin 

närhet (9, 11). Därför begränsades studien till kvinnor som utsatts för övergrepp under 

uppväxten av sin biologiska far eller styvfar. Det är dock viktigt att poängtera att pojkar 

utsätts för övergrepp samt att förövarna också kan vara kvinnor (11). En geografisk och en 

tidsbegränsning sattes för att på bästa sätt representera den patientgrupp som man skulle 

kunna komma att möta. Begränsningen till utgivningsår efter år 2000 sattes då dessa kvinnor 

blivit utsatta under samma tidsperiod och representerar den patientgrupp som kan komma att 

söka vård i dagsläget med symtom och problem som beskrivs i självbiografierna. 

Informanterna är alla kvinnor som har överlevt och anmält sina förövare. Detta är en liten del 

av alla utsatta kvinnor (6). Den största delen kvinnor som söker vård för sina problem har 

troligtvis inte kommit lika långt i sin bearbetning av övergreppen. Författarna har därför 

diskuterat om detta urval är representativt för populationen. Gemensamt för alla informanter 

är att de beskriver sin kroppsuppfattning under den period då de mår som sämst och själva i 

vissa fall sökt vård. Författarna menar därför att detta kan representera denna patientgrupp i 

det skede som man kommer möta dem i.  

 

En aspekt som ej går att avgöra är om självbiografierna på något sätt är vinklade för att kunna 

sälja mera. Det finns alltid aktörer som anser att den ekonomiska vinningen är viktigast även 

om författarna i den här studien fick intrycket att kvinnornas vilja var att uppmärksamma 

detta problem. Om materialet är vinklat så kanske inte kvinnornas kroppsuppfattning är något 

som i första hand väcker mest intresse.  

 

Analysprocessen inspirerad av Burnard (28), i vilken författarna utgick från de ursprungliga 

fjorton stegen med vissa modifieringar (se bilaga 2). Efter att ha studerat Burnards metod 
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samt tagit del av diskussion kring denna som modell i en studie med liknade tillvägagångssätt 

och syfte (31), uppmärksammades problem och modifieringar genomfördes. Modifieringarna 

innebar att böckerna lästes mer djupgående från början och på så sätt inte lika många gånger.  

Stora delar av materialet är irrelevant för syftet men behöver ändå studeras flera gånger vilket 

är tidskrävande. Fördelen med metoden var att författarna från början fick en tydlig bild av 

hur analysprocessen skulle gå till väga, steg för steg. 

 

Författarnas erfarenheter och åsikter påverkar tolkningen av materialet och för att få andra 

synvinklar på materialet samt för att säkerställa validiteten av resultatet användes två 

oberoende granskare. Dessa tillfrågades med vetskapen om att ingen hade erfarenhet eller 

kunskap gällande sexuellt utnyttjande eller kroppsuppfattning. Fördelen med att det var att de 

oberoende granskarna studerade materialet med annan erfarenhet och förståelse. Nackdelen 

var svårigheten att begränsa sig till enbart kroppsuppfattning, då de tyckte andra aspekter 

också var viktiga. Vid jämförelse av rubriceringar samt uttag av citat var författarna och de 

oberoende granskarna överens. Där olikheter uppmärksammades berodde det på missade citat 

samt bristande kunskap gällande kroppsuppfattning hos de oberoende granskarna. Vid 

granskning av resultatet hade de inga synpunkter, de upplevde att kategorierna omfattade 

materialets innehåll.  

 

Författarna är medvetna om att deras kunskap angående ämnet påverkar resultatet och kan ha 

påverkat de oberoende granskarna. Författarna förväntade sig att resultatet skulle visa att 

självförakt präglar dessa kvinnor, men fick även fram kategorier som för dem innebar ny 

kunskap.  

 

Resultatdiskussion 

 

Samtliga aspekter som berör kroppsfattning (20, 22) har påverkats hos informanterna. Dock är 

den affektiva aspekten mer påverkad än de andra.  

 

Kroppsuppfattningen beskrivs på liknande sätt av samtliga informanter. Trots att 

omfattningen av mängden övergrepp och antalet förövare skiljer sig hos informanterna är 

kroppsuppfattningen hos överlevarna likartad.  Alla upplever eller har upplevt sig smutsiga, 

äckliga, trasiga, förstörda och känt skam över sig själva och sina kroppar. Den här studiens 

resultat stämmer bra överens med andra studier, som också visat att det är vanligt att personer 
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som utsatts för sexuella övergrepp har liknande tankar och känslor om sig själv och kroppen 

(9, 15, 32). En studie av Whiffen och Maclntos (32) visar att skam och skuldkänslor är vanligt 

förekommande hos dessa personer vilket stämmer bra överens med vad informanterna 

beskriver. Rathsman skriver att incestoffer kan uppleva att de bor i en stulen kropp. Att 

kroppen inte är deras eller att den har blivit äcklig och nersmutsad av förövaren (9).   

 

Samtliga informanter har en eller flera gånger övervägt självmord, flera har dessutom gjort 

självmordsförsök. Enligt ett flertal tidigare studier är suicid vanligt hos människor som utsatts 

för sexuella övergrepp under uppväxten (16, 9). En artikel av Murray et al. framkom det att 

risken för att skada sig själv och destruktivt beteende är större hos personer som utnyttjats 

sexuellt som barn. Artikeln visar att skära sig är det vanligaste självskadebeteendet vilket ej 

framkommit i den här studiens resultat (16). Rathsman menar att överlevare skär sig både för 

att straffa kroppen, eftersom de tror att det är kroppens fel att förövaren förgriper sig på dem, 

samt för att känna att de lever (9). Det självdestruktiva beteendet informanterna i denna studie 

visat, är framförallt att de utvecklar ätstörningar, både för att straffa sig själva och för att 

uppleva kontroll över sin kropp och deras situation. En av informanterna hetsäter och skriver 

att hon kände sig ren efter hon spytt. Det här beteendet är också vanligt hos personer som 

utsatts för sexuella övergrepp (33).  Det är dock osäkert om det är minnena från övergreppen 

eller en bristande kroppsuppfattning som ligger bakom hetsätande. Eftersom vi redan som 

barn lär oss att en” fin kropp” är en smal kropp och att en tjock kropp är ful och äcklig, kan en 

bristande kroppsuppfattning vara en bakomliggande orsak till beteendet, då de redan upplever 

sig som äckliga på grund av övergreppen. Stigmatisering av storväxta människor är vanligt, 

lika så stigmatiseras människor som utsatts för övergrepp, framför allt kvinnor som utsatts för 

sexuella övergrepp (9). Ett annat vanligt beteende hos kvinnor som utsatts för incest är 

prostitution (9, 34, 35). En av informanterna i den här studien prostituerade sig i flera år. En 

annan missbrukade sex för att våldta sig själv och spela upp övergreppen hon utsattes för som 

barn. Gemensamt för båda var att genom att de ställde upp på sex, upplevde de en viss 

uppskattning. De upplevde också kontroll över att kunna styra situationen, vilket de inte hade 

makt att göra under uppväxten. Känslan av att känna sig äcklig och smutsig förstärks dock av 

beteendet hos båda informanterna. Just den inställningen stämmer bra överens med andra 

studier (9, 34, 35).  

 

Samtliga informanter har vid flera tillfällen i livet stängt av sina känslor för att ta sig igenom 

situationer kopplade till övergreppen de utsattes för som barn. De berättar att de har svårt att 
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minnas när övergreppen började och i vilken tidsföljd de inträffade. Även det här är ett vanligt 

symptom hos personer som utsatts för sexuella övergrepp. I en studie av Schultz et al. 

framkommer det att personer som upplevt sexuella övergrepp i barndomen har svårt att 

minnas omfattningen av övergreppen och när de började. Man har sett att det är vanligt 

förekommande att de som utsätts för sexuella övergrepp under uppväxten har som cooping 

strategi att stänga av, förtränga samt att inte minnas övergreppen (36). Det här fenomenet 

förklarar Rathsman med att jaget lämnar kroppen under övergreppet. Kroppen är kvar och 

därför minns kroppen vad den utsatts för men så länge som jaget inte är närvarande kan inte 

kroppen sätta ord på upplevelsen, känslorna och tankarna de hade under övergreppet. 

Minnena kommer tillbaka när jaget återvänder till kroppen. Detta gör att barnet/kvinnorna inte 

minns vad som hänt samt när övergreppen pågick (9). Price menar att genom dissociation kan 

barn skydda sig från svåra och smärtsamma upplevelser, till exempel sexuella övergrepp (37). 

Dissociation är ett tillstånd där medvetandegraden är sänkt. Tecken på dissociation kan vara 

minnesluckor, identitetsförvirring, förlust av tid eller att tidsperspektivet förvrängs (38). Det 

är därför mycket troligt att samtliga informanter har dissocierat vid ett eller flera tillfällen.  

 

Samtliga informanter upplever illamående, oro, stress och ångest under sin uppväxt och i sitt 

vuxna liv. Dessa kroppsliga reaktioner uppkommer vid olika tillfällen och utav olika saker 

som både är tydligt kopplade till övergreppen men ibland för informanterna oförklarligt. 

Informanterna beskriver även om kroppsliga reaktioner som de först inte ha kunnat förklara 

men sedan förstår hänger samman med övergreppen, ett fenomen som även Rathsman har sett 

i hennes studie (9). Hon förklarar detta med att minnena av övergreppen finns lagrade i 

kroppen och inte i medvetandet. Då kvinnorna var tvungna att stänga av känslorna för att 

kunna överleva under uppväxten, särades kropp och medvetande från varandra och har 

fortfarande inte kopplats samman. Rathsman förklarar vidare att vissa typer av stimuli, som 

dofter, platser, en speciell kroppslig kontakt som en klapp på axeln kan uppbringa det 

kroppsliga minnet. Det spelar då ingen roll vad individens medvetna intellekt säger om att det 

inte är något farligt, kroppen reagerar i alla fall (36). En av informanterna började inte minnas 

övergreppen förrän hon var i tjugoårsåldern, men beskriver hur hon tidigare under uppväxten 

oförklarligt kände oro, ångest och hade ett självdestruktivt beteende. Att överlevare lider av 

oro, stress och ångest under perioder då de är omedvetna om vad som hänt är vanligt, samt att 

det förklaras då de börjar minnas övergreppen (36).    
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Minnen kan framkalla både kroppsliga reaktioner som smärta, men även känslor då man 

återupplever händelsen så verkligt som om det pågår just för stunden (39). 

Samtliga informanter lider av panik och ångest något som är vanligt förekommande efter 

sexuella övergrepp. Detta kan uppkomma i samband med minnen men även i situationer då 

personerna känner sig maktlösa och upplever att de inte har kontroll över sin kropp och 

situationen (39).  

 

Något som inte uppmärksammades i den här studien är olika smärttillstånd. Studier har 

påvisat att kronisk smärta i framförallt bäcken är vanligt förekommande hos personer som 

blivit sexuellt utnyttjade i barndomen. Likaså mag-tarmproblem och huvudvärk (14, 15, 40, 

41). Att inte detta har framkommit kan bero på att informanterna inte haft dessa problem samt 

att det övriga upplevs viktigare för dem att framhäva. Flera av informanterna skriver dock om 

problem att hålla urin och avföring som barn till följd av övergreppen och kan troligtvis ha 

problem i vuxen ålder. 

 

Flera av informanterna skriver att de förlorade sin barndom i och med övergreppen, men det 

var först efter att de gått på någon form av terapi som de förstod att de hade ett ”litet barn” 

inom sig. Det ”lilla barnet” kan vara svårt och ibland smärtsamt för överlevare efter sexuella 

övergrepp att kännas vid. Det här barnet är något som påminner om tiden då de utsattes för 

övergreppen samt de känslor överlevarna upplevde då. Det är en viktig del i bearbetningen av 

övergreppen att komma i kontakt med det här barnet för att kunna gå vidare i livet (39).  

En del överlevare minns inte eller vill inte minnas att de en gång i tiden varit barn. De 

förnekar allt som har med deras barndom att göra för att på så sätt förneka att de utsatts för 

sexuella övergrepp. För andra kan kontakten med barn som är i den åldern kvinnorna var när 

övergreppen började få dem att förstå hur oskyldiga och försvarslösa de var och där igenom 

börja förlåta sig själva (27). Frågan är om uppfattningen av att ha ett barn inom sig är till  

följd av incesten eller till en följd av terapin.  

 

Flera av informanterna upplevde att efter de fött egna barn och hade en egen familj kände de 

sig hela. Upplevelsen av att känna sig hel genom att skaffa barn stämmer inte alltid överens 

hos överlevare som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten. En del anser att deras 

egen barndom blev förstörd och vill därför ta igen de åren genom att ta hand om sig själva. 

Andra känner skräck för att skaffa egna barn dels för att barnen ska utsättas för övergrepp 
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samt att kvinnan själv inte kan vara en bra förälder. Medan andra upplever att skaffa egna 

barn är en del av bearbetningen och läkningen efter deras trauma under uppväxten (27). 

 

En viktig del i bearbetningen för informanterna var att våga berätta och att bli trodda. 

Samtliga informanter hade kontakt med Socialförvaltningen eller var på regelbundna 

läkarbesök som barn, där de gång på gång blev misstrodda. Fler av informanterna har känt att 

de är till besvär när de ska berätta om övergreppen både för polisen och olika terapeuter. Det 

poängterar att bemötandet av personer som utsatt för sexuella övergrepp är mycket viktigt. Ett 

flertal läkare har berättat att vid tillfällen där de misstänkt att sexuellt våld kan vara orsaken 

till besvären patienten sökt för, har de medvetet inte tagit upp ämnet då de inte anser sig ha tid 

att lyssna på patienten. Det är inte heller ovanligt att patienten dra sig från att berätta om 

övergreppen för att de inte vill vara till besvär för läkaren (32)  

 

Den vanligaste behandlingen för överlevare efter sexuella övergrepp under uppväxten är olika 

former av gruppterapi. En av informanterna skriver att det tog flera år av behandling i form av 

gruppterapi innan hon kunde släppa skammen hon kände över sig själv och sin kropp. I en 

studie där två typer av gruppterapi jämfördes kom man fram till att den längre gruppterapin 

som varade i två år hade bättre resultat än gruppterapin som varade i 20 veckor (42). Det är 

alltså inte ovanligt att det tar flera år av behandling innan personer som utnyttjats sexuellt 

under uppväxten börjar släppa på de negativa känslor de har om sig själva och sina kroppar. 

Två av informanterna beskriver hur de för första gången i sitt liv upplever sina kroppar efter 

en lång tids bearbetning med hjälp av olika former av terapi.  

 

Den affektiva aspekten utgör den största delen kvinnornas kroppsuppfattning, där dissociation 

har en stor inverkan. Dissociation behandlas framförallt med psykoterapi (38), men studier 

visar att även kroppsorienterad terapi är en bra behandlingsmetod för detta tillstånd. Patienter 

upplevs få en bättre kontakt med kroppen och på så sätt minska graderna av dissociation (37).  

Författarna till denna studie anser att psykoterapi bör utgöra en stor del i behandlingen hos 

den här komplexa patientgruppen. Vidareutbildning och erfarenhet inom området krävs för att 

som sjukgymnast kunna bidra och ge patientgruppen en optimal behandling. Sjukgymnaster 

som arbetar med människor som utsatts för sexuella övergrepp, bör vara insatta i hur dessa 

personer upplever sig själva och sin kropp samt hur bearbetningen kan påverka 

kroppsuppfattningen hos överlevarna.  
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Vård och professionell hjälp från flera professioner kan vara avgörande för bearbetning av 

sexuella övergrepp under uppväxten. Kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp söker ofta 

hjälp inom primärvården, därför kan sjukgymnast vara den första instans de möter (25). Det är 

viktigt för vårdpersonal att vara medveten om symptombilden hos patientgruppen då 

kvinnorna sällan berättar att de utsatts för övergrepp, vilket kan vara grunden till problemen 

de söker för (43). Smärttillstånd och muskulära spänningar är några av symptom de lider av, 

vilket sjukgymnaster kan behandla med olika behandlingsmetoder.  

 

Överlevare efter sexuella övergrepp uttrycker själva vikten av att berätta vad de utsatts för (1, 

26). Bemötandet är avgörande för att personerna över huvudtaget ska berätta och att längre 

fram få optimal behandling. Det viktigaste vi kan göra med vår kompetens är att lyssna och 

visa att vi tror på vad överlevarna har att säga. 

 

Konklusion 

Kvinnors kroppsuppfattning efter att utnyttjats sexuellt under uppväxten präglas av självförakt 

i form av skam över sin förstörda kropp vilket leder till självdestruktivitet. Kroppsliga 

reaktioner som oro och ångest sitter kvar i kroppen sen barndomen och framkallas när de blir 

påminda om övergreppen.  För att kunna överleva stänger de av sina känslor för att slippa 

uppleva kroppen och kroppens reaktioner. En del av bearbetningen består av att försonas med 

det lilla barnet inom dem, det lilla barnet som utsattes för övergreppen och fortsatt påverkat 

deras liv negativt. Insikten att inte behöva känna skuld och skam gör att överlevarna vågar 

släppa fram känslor och våga kännas vid kroppen.  
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Bilaga 1 - Presentation av självbiografierna 
 

Den lilla fången 

Jane Elliot (2007) 

 

Jane är född och uppvuxen i Storbritannien. Under hennes första levnads år bor hon hos olika 

fosterhem. När hon är fem år får fon flytta hem till sin mamma och hennes nya sambo 

Richard. Richard misshandlar och utnyttjar Jane sexuellt. Han skrämmer dessutom alla i 

familjens närhet att inte anmäla något till polisen. När Jane är i slutet av tonåren får hon barn 

med sin pojkvän flyttar hon hemifrån. Men övergreppen fortsätter. Richard besöker Jane 

dagligen för att våldta henne när pojkvännen är på jobbet. Tillslut tvingas Jane att flytta till 

okänd ort för att hålla ihop sin nya familj och så småningom våga polisanmäla sin styvfar. 

 

Bakom stängda dörrar 

Kristina Hansen, Bengt-Åke Cras & Agneta Cras (2003) 

 

År 1985 flyttar fjortonåriga Kristina hem till sin far i Sverige. Här börjar han utnyttja henne 

sexuellt och hon föder två barn till följd av incesten. Trots flera polisanmälningar samt 

regelbunden kontakt med socialen tar det nästan 3 år innan pappan döms till fängelse. Senare i 

livet prostituerar hon sig.  

 

Hur kunde hon? 

Dana Fowley (2008) 

 

Dana och hennes syster växer upp i Skottland. Hennes styvfar och mamma utnyttjar Dana 

sexuellt. Båda systrarna skickas även iväg till pedofiler i deras närhet och får i åratal utstå 

fasansfulla övergrepp och våld. Detta visar sig senare vara Skottlands värsta pedofilhärva 

genom tiderna. Dana skriver även om hur hon till slut berättar och anmäler sina förövare och 

om det stressade livet kring förhören och domstolsbesluten. Hon skriver även om sina 

motstridiga känslor för sin mamma.  

 

Trasig 

Shy Keenan (2010) 

 

Karen är född och uppvuxen i England. Under hennes första levnadsår skiller sig hennes 

föräldrar och hennes mamma hittar strax en ny man som börjar utnyttja Karen och hennes 



 

 

 

syster sexuellt. Både Karens mamma och styvpappa misshandlar henne så svårt att hon får 

bestående skador. För att komma undan myndigheterna flyttar familjen runt mycket och på 

samtliga ställen säljer styvpappan Karen till andra pedofiler. 

 

Bilden av pappa 

Gerdur Kristny & Thelma Ásdísardóttir (2006) 

 

Under 1970 – 80 växer Thelma och hennes fyra systrar upp på Island. Uppväxten präglades 

av fattigdom, misshandel och sexuella övergrepp. Deras pappa hade alkohol och drogproblem 

och utnyttjade barnen sexuellt samt sålde dem till andra pedofiler. 

 

Den tusende gången – en berättelse om sexuellt utnyttjande 

Anna Lytsy & Ulrika Olson (2008) 

 

Ulrika växer upp i Örebro. Från att hon är fyra år upp till tonåren våldtar Ulrikas pappa henne. 

För att överleva stänger hon av alla minnen under sin uppväxt och först i vuxen ålder kommer 

minnena tillbaka. Som vuxen lever hon mycket självdestruktivt och missbrukar alkohol, 

droger, pengar, mat, träning och framför allt sex.  

 

Vår lilla hemlighet 

Magurie Toni (2009) 

 

Under hela uppväxten flyttar Antoinette och hennes familj fram och tillbaka mellan England 

och Nordirland. När hon är sex år våldtar hennes pappa henne för första gången och 

övergreppen fortsätter tills hon blir gravid, då 14 år gammal. Trots att hon berättar om 

övergreppen för hennes mamma fortsätter pappan att våldföra sig på Antoinette. Efter att 

pappan åtalats och hamnat i fängelse ger hela Antoinettes släkt och vänner henne skulden för 

övergreppen.  

  



 

 

 

Bilaga 2 - Översiktlig dataanalys inspirerad av Burnard 

Analyssteg Beskrivning 

Steg 1 Böckerna läses samtidigt som anteckningar om teorier, idéer, teman och kategorier 

skrivs ner. 

Steg 2 Böckerna läses grundligt med syfte om fördjupning av materialet. Samtidigt tas så 

många rubriker ut som möjligt för att beskriva materialet, så kallad öppen kodning. 

Steg 3  Listan på rubriker sorteras i grupper med likande teman.  

Steg 4 Rubrikerna i de nya listorna utefter teman gås igenom, där liknande rubriker, 

dubbletter, tas bort.  

Steg 5 De nya listorna sorteras därefter in i olika mer övergripande kategorier. 

Steg 6 Materialet gås igenom och jämförs med oberoende granskare.  

Steg 7 Böckerna läses igen för att säkerställa att kategorierna täcker materialet.  

Steg 8 Varje bok gås igenom där citat och stycken tas ut för att belysa kategorierna. Varje 

kategori har en färg som stycket markeras med. Detta kallas kodning. 

Steg 9 Varje kodad del klipps ut och sorteras i tillhörande kategori. 

Steg 10 De kodade delarna sorteras och klistras in i underkategorier och vidare in i kategorier. 

Steg 11 Sammanställningen från steg 10 lämnas till oberoende granskare i syfte om att citaten 

och styckena är placerade i rätt kategori.   

Steg 12 Materialet sparas lättillgängligt. 

Steg 13 Citat, underkategorier och kategorier presenteras skriftligt. 

Steg 14 Materialet jämförs med andra studier. 

 


