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Abstract

The aim of this literature study is to illustrate and analyze how children react to sexual abuse and 
further elaborate on whether there occur any gender specific reactions. Focus is only on childrens´ 
reactions under their childhood without any account for long term effects in adulthood. Childrens´ 
reactions are explained through the Psychodynamic Theory, the Object Relations Theory, and the 
Attachment Theory together with the gender role development in boys and girls. The questions 
where: Which symptoms and behavioral disturbances do sexually abused children display? Are there 
any gender specific differences? A conclusion is that there are no characteristic symptoms or 
behavioral disturbances that are specific for sexual abuse. Not every child display symptoms or 
behavioral disturbances as a consequence of their experiences, but when they do, they consist of 
sexual behavior problems, posttraumatic stressyndrome, shame, guilt, and dissociation.
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Sammanfattning

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa och analysera hur barn reagerar på sexuella övergrepp 
med fördjupning i om det förekommer könsspecifika reaktioner. Fokus ligger på barns reaktioner 
under barndomen utan någon redogörelse för långtidseffekter i vuxen ålder. Barns reaktioner 
förklaras utifrån psykodynamisk teori, objektrelationsteori, anknytningsteori samt 
könsrollsutvecklingen hos pojkar och flickor. Frågeställningarna var: Vilka symtom och 
beteendestörningar uppvisar sexuellt utsatta barn? Förekommer könsspecifika skillnader? En slutsats 
som kan dras är att det inte finns några karakteristiska symtom eller beteendestörningar som är 
specifika vid den sexuella övergreppsproblematiken. Alla barn uppvisar inte symtom eller 
beteendestörningar som en följd av sin utsatthet, men när de gör det, består de i sexuellt utagerande, 
posttraumatiskt stressyndrom, skam, skuld och dissociation.

Nyckelord: Sexuella övergrepp, barn, konsekvenser, könsskillnader
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Sexuella övergrepp mot barn är ett omtalat samhällsproblem, dock är det nytt som kunskapsområde. 
Det var först på slutet av 1970-talet som sexuella övergrepp mot barn fick uppmärksamhet i Sverige 
(Svedin & Back, 2003). De första rapporterna om incest och andra sexuella övergrepp mot barn kom 
sommaren 1981. I media presenterades amerikanska uppgifter om att 10-25 % av alla vuxna kvinnor 
hade blivit sexuellt utnyttjade som barn (Bergenheim, 2005). Denna uppmärksamhet har fortsatt 
under 1990-talet i och med att sexuella övergrepp kommit att uppmärksammas alltmer i tidningar, 
radio och TV. Debatten har oftast gått i vågor och inte sällan har den intensifierats efter något 
uppmärksammat fall av barnpornografi, övergrepp mot barn på daghem eller gruppvåldtäkt (Svedin 
& Banck, 2002). Under samma period har media också börjat uppmärksamma pojkar som offer för 
sexuella övergrepp, något som tidigare hade varit i stort sett nonchalerat. Diskussionerna har också 
ändrats från att kretsa kring barns sexualitet, delaktighet och oskuld till att handla mer om 
problemets praktiska konsekvenser; såsom rättslig behandling, behandlingsprogram och förebyggande 
åtgärder (Bergenheim, 2005).

Normalitet som begrepp kan enligt Larsson (refererad av Svedin & Banck, 2002) användas på flera 
sätt. Statistiskt handlar det om vad som är vanligt förekommande i en befolkning eller grupp. Det 
kan också handla om värdegrunder för vad som är accepterat i en grupp eller ett samhälle. Ett 
normalt beteende är då något som verkar främjande på hälsan, eller inte hindrar möjligheten till 
välbefinnande och hälsa. Motsatsen, ett avvikande beteende, bryter mot gruppens eller samhällets 
normer, samt anses skadligt ur andras synvinkel. Vad som definieras som normalt eller avvikande 
sexuellt beteende är följaktligen beroende av vilken tidsperiod människan lever i, och av den 
samhällstyp eller gruppstruktur individen utgår ifrån.

Avvikande sexualitet är ett område inom beteendevetenskapen och psykiatrin som det fortfarande 
inte finns tillräcklig kunskap om. Det är också ett tabubelagt ämne i vårt samhälle och personer med 
avvikande sexuell läggning är restriktiva med att tala om sin avvikelse. Detta starka tabu mot sexuell 
avvikelse beror på de uppfattningar som finns om sexuella kontakter mellan barn och vuxna i 
samhället. Den kunskap som finns idag om de sexuellt avvikande baseras på uppgifter från personer 
som är under psykiatrisk behandling för sin avvikelse, personer som aktivt jobbar med att hävda sin 
rätt som sexuellt avvikande och även i vissa fall personer som blivit dömda för sexualbrott (Martens 
1998). Lewin (refererad av Martens, 1998), pekar på svenska och danska undersökningar som gjorts 
om människors inställning till olika sexuella handlingar, där det framgår att sexuellt tvång mot barn 
är den handling som nästan alla betraktar som kriminell.

Kvarnmark & Tidefors Andersson (1999) menar att det inte finns någon anledning att värdera vad 
individen gör i sin ensamhet eller vad två vuxna gör i sin sexualitet och med varandra. Detta 
förutsätter att det sker inom en jämbördig relation, det vill säga att den ene inte utövar makt över 
den andra. I en jämbördig sexualitet inser båda parter vad olika beteenden har för innebörd för den 
andre. Innehållet kanske kan verka konstigt eller avvikande ur en utomståendes perspektiv. Det är 
dock tydligt vad som skiljer formerna för sexualiteten i sexuella övergrepp från annan sexualitet. I
den senare kränks inte en annan individ, varken medvetet som i vissa övergrepp på barn, eller 
omedvetet som i alla övergrepp på barn, oavsett om fysiskt våld förekommit eller inte.
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Även Dahlström-Lannes (1994) diskuterar gränsöverskridande och påtalar att sund kroppskontakt 
ska betraktas som lust och glädje. Sunda relationer är inte att se som utnyttjande och kränkning, utan 
naturlig kontakt som brukar ske öppet och inte i hemlighet. Det är tillåtet att barn överöses med 
positiva känslor, omfamnas och pussas, dock på sina egna villkor. Många gånger kan vuxna bli
konfunderade över var gränsen går. Dahlström-Lannes (1994) svarar på detta ”Att tänka är fritt. Att 
handla är brottsligt” (s. 43).

1.2 Definitioner och förekomst
De flesta samhällen använder lagstiftningen för att markera vid vilken ålder som individen är vuxen 
nog att ge sitt samtycke till sexualitet. Före denna ålder tar samhället ställning, då individen själv inte 
anses vara tillräckligt mogen för att kunna/behöva göra detta (Tidefors Andersson, 2002). 
Definitionen på barn enligt FN: s konvention om barns rättigheter är följande enligt artikel 1: ” I 
denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare 
enligt den lag som gäller barnet” (Rädda Barnen, 2008). Den åldersmässiga definitionen av hur länge 
en person i Sverige räknas som barn är enligt sjätte kapitlet, femte paragrafen i brottsbalken, satt till 
femton år. I andra länder kan det finnas både högre som lägre åldersgränser (Tidefors Andersson, 
2002). Tidefors Andersson (2002) hänvisar till Graupner (2002) som menar att inget land med 
lagstiftning har valt en lägre åldergräns än 12 år. I FN:s konvention om barns rättigheter står det 
följande i artikel 34: ”barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i 
prostitution och pornografi” (refererat av Nyman & Svensson, 2002, s. 7). I Sverige betraktas det 
alltid som sexuellt övergrepp mot barn om personen är under 15 år eller under 18 år om personen
dessutom befinner sig i beroendeställning till den vuxna. Med beroendeställning menas att offret i 
förhållande till förövaren kan vara ett biologiskt barn, fosterbarn, elev, patient eller klient (Nyman & 
Svensson, 2002; Svedin, 1999). Enligt svensk lagstiftning saknar barns samtycke rättslig betydelse, sex 
med barn är att betrakta som olagligt oavsett om barnet samtyckt eller inte. Anledningen till detta är 
enkel, barn är i en underordnad position i förhållande till vuxna, varför samtycke inte anses relevant 
gällande sådana handlingar (Bergenheim, 2005).

Handlingar som innebär att en individ skadar en annan, till exempel ett barn, kan enligt Svedin 
(1990) definieras som handlingar vilka överskrider de rådande beteendenormerna och som medför 
stor risk att barnet utsätts för fysisk eller känslomässig skada. Skadlig behandling av barn kan indelas 
på olika sätt. Svedin (1999) delar in begreppet i fyra olika grupper, vilka består av sexuella övergrepp, 
fysisk misshandel, psykisk misshandel och försummelse. Gränserna kan ibland vara lite otydliga 
mellan de olika formerna där flera olika former kan förekomma samtidigt.

Många definitioner och termer används när det gäller sexuella övergrepp mot barn. Svedin (1999) 
anför att övergripande kan sexuella övergrepp mot barn eller tonåringar definieras som handlingar 
eller situationer med sexuell innebörd där en vuxen utnyttjar en minderårig. Förövaren, som oftast är 
en vuxen, önskar tillfredsställa sina sexuella behov eller andra behov genom barnet.

Den internationellt mest använda definitionen på sexuella övergrepp mot barn kommer enligt 
Svedin & Banck (2002) från Schechter & Roberge (1976), vilken lyder: ”Sexuellt övergrepp 
definieras som indragandet av beroende och utvecklingsmässigt omogna barn i sexuella handlingar 
som de inte riktigt förstår, som de omöjligen med insikt kan ge samtycke till eller som är ett brott 
mot de sociala normerna för rollrelationerna inom familjen” (s. 58).
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Svedin (1999) menar att de handlingar som ryms inom begreppet sexuella övergrepp har stor 
variation. Lättare former av icke fysisk kontakt, som dock kan upplevas både som obehagliga och 
skrämmande för barnet, kan t ex vara verbala kommentarer av sexuell natur, att blotta sig inför 
barnet eller att titta på porrfilm/video tillsammans med barnet. Det finns även fysisk kontakt i form 
av sexuellt betonade smekningar av bröst och genitalia inklusive onani på barnet eller att den vuxne 
tvingar barnet till smekningar eller onani på en vuxen. Martens (1998) påpekar att sexuella övergrepp 
involverar även olika grader av övertalning, hot, fysiska angrepp och tidvis också grövre handlingar i 
form av smällar, sparkar och knytnävslag. Vidare förekommer det också att den vuxne psykiskt 
chockar sitt offer för att göra det passivt för att lättare kunna utföra sina sexuella intentioner. I de 
allvarligaste fallen kan det röra sig om fullbordade genitala, anala och orala samlag, då de utförs med 
tvång, våld eller hot om våld. Dessa handlingar rubriceras som grov våldtäkt, menar Svedin (1999),
och kan variera i intensitet och över tid från ett enstaka övergrepp till många övergrepp under kort 
tid, eller många, men glest utspridda övergrepp under många år och ibland under hela uppväxten.

Det är självklart att varje barn har rätt att vara sexuell och förförisk i olika faser av sin utveckling. 
Barnets sexuella nyfikenhet och sexuella utforskande har inte med incest att göra. Incest uppstår då 
det väcks sexuella reaktioner hos föräldern och dessa ageras ut mot barnet. På samma sätt kan barn 
bete sig ”förföriskt” mot andra vuxna, vilket inte heller får utnyttjas av den vuxne (Tidefors 
Andersson, 2002). Svedin & Banck (2002) definierar incest som ”en sexuell förbindelse mellan 
släktingar i rakt upp- och nedstigande led samt mellan helsyskon. Incestbegreppet är därför betydligt 
snävare än begreppet sexuellt övergrepp och är på väg att minska i betydelse i litteraturen. Begreppet 
incest har dessutom försvunnit ur lagtexten, då det gäller sexuella övergrepp mot barn.” (s 59). 
Tidefors Andersson (2002) hävdar att när den vuxne är barnets förälder eller dess substitut, överträds 
två gränser; dels att rikta sin sexualitet mot ett barn och dels att överträda den gräns som föräldra-
barn relationen utgör.

Martens (1998) definierar sexuell läggning enligt den rådande synen inom sexologin, som en 
könsmogen person som känner sexuell dragning till en annan könsmogen person. Avvikelser från 
detta normala mönster för sexualiteten och sexuella fantasier kallas parafilier. En parafili förklaras av 
Långström (1999) som ett mönster av sexuell upphetsning, tankar och fantasier som inte betraktas 
som normalt. Dessa avvikande mönster orsakar individuellt obehag eller lidande samt socialt eller 
yrkesinriktad missanpassning för den berörde. Parafilier kan leda till illegala handlingar, om 
individen agerar otillbörligt på sina sexuella drifter. Martens (1998) menar vidare att begreppet 
sexuell avvikelse även innefattar fetischism, transvestism, exhibitionism, sexuell sadism och sexuell 
masochism.

    1.2.1 Omfattningen av sexuella övergrepp mot barn
I en artikel av Fergusson & Mullen (refererade av Nyman & Svensson, 2002), påtalas att 
forskningsresultaten varierar när det gäller sexuella övergrepp, bl.a. pga. att olika definitioner och 
avgränsningar tillämpas, vilka frågor som ställs samt hur undersökningen är upplagd. Tidefors 
Andersson (2002) hävdar dock att brottsforskare antar att mörkertalet, dvs. antalet oupptäckta 
alternativt oanmälda övergrepp, kan vara stort. En av orsakerna kan vara barns skamkänsla över att 
ha varit utsatt för ett sexuellt övergrepp, vilket gör det svårt för barnet att berätta. Det kan även vara 
så att den vuxne kan uppleva obehag inför sexuella övergrepp, vilket leder till att han/hon inte blir 
mottaglig för barnets berättelser/signaler. Är barnet utsatt för övergrepp av en förälder är barnets 
beroende av den vuxne en annan försvårande faktor till att en anmälan görs.
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Sexuella övergrepp förekommer i alla åldrar men anses vara vanligast i åldrarna 8-12 år, då barnet 
fortfarande är sårbart och inte kan försvara sig, samtidigt som det börjar utveckla könskarakteristika 
som bröst och hår. Genomsnittsåldern vid första övergreppet är vanligen något lägre vid övergrepp av 
en fadersfigur än vid andra övergrepp. Pojkar är jämförelsevis något äldre än flickor då de utsätts för 
övergrepp (Svedin & Banck 2002).

Fergusson & Mullen (refererade av Nyman & Svensson, 2002) hävdar att 15-30 % av kvinnor i de
flesta internationella studier brukar uppge att de har varit utsatta för någon form av sexuella 
övergrepp i barndomen. Motsvarande siffra var mellan 5-15 % för män. Om blottning inte 
inkluderas och endast övergrepp som varit skrämmande, smärtsamma eller obehagliga ingår, blir 
siffrorna betydligt lägre. Om mätningarna begränsas till att endast omfatta övergrepp i form av 
penetrering skulle enligt flera studier mellan 5-10 % av alla barn ha sådana upplevelser.

I Edgardhs (1992) undersökning av drygt 2000 17-åriga svenska ungdomar, som nämns i Svedin &
Back (2003), rapporterade 7 % av flickorna och 3 % av pojkarna att de hade utsatts för övergrepp. 
Denna siffra inkluderade inte blottning, men om det gjorde det skulle andelarna vara 12 % 
respektive 4 %. Drygt hälften av ungdomarna uppgav att de hade talat med någon vuxen om 
övergreppen. Endast 9 % av de ungdomar som uppgav att de hade utsatts för övergrepp hade talat 
med någon vuxen professionell om det som hade hänt. Ingen av pojkarna i studien hade talat med 
någon professionell. Tidefors Andersson (2002) skriver att enligt Helweg-Larsen (2000) utsätts cirka 5 
% i Danmark för sexuella övergrepp under barndomen och tonåren.

Ökningen av sexuella övergrepp i Sverige har varit som störst mellan 80- och 90-talet, vilket kan 
jämföras med en explosion. Då var också den mediala uppmärksamheten som störst. Straffskalan har
sänkts steg för steg under de senaste decennierna när det gäller otukt med minderåriga. Fler personer 
har åtalats och fler personer har fällts, men straffen har blivit allt mildare (Bergenheim, 2005).
Martens (1998) påpekar dock att sexualbrott mot barn ur ett kriminologiskt perspektiv sker i liten 
omfattning i Sverige. Sexualbrott mot barn är mindre än en halv procent av samtliga brott i 
Brottsbalken.

Flickor löper större risk att bli utsatta för sexuella övergrepp än pojkar. I moderna prevalensstudier 
varierar könskvoten mellan 2-5 flickor på varje pojke. När pojkar blir utnyttjade är det vanligare att 
kvinnor är förövare än när flickor blir utnyttjade (Svedin & Banck, 2002). I en sammanfattning av 
studier på 1990-talet gjord av Fergusson & Mullen (1999) framkommer det enligt Svedin & Banck 
(2002) att 98 % av förövarna som förgrep sig på flickor var män. För pojkar som var utsatta av män 
var motsvarande andel 79 %. Det innebär att ungefär vart femte övergrepp på en pojke utfördes av en 
kvinna.

Fergusson & Mullen (refererade av Svedin & Banck, 2002), påpekar att det vanligaste i alla 
undersökningar är att förövaren är känd av barnet och finns i barnets närmiljö. Proportionen om 
denna person finns inom eller utom hushållet varierar dock i olika undersökningar. Fergusson &
Mullen (refererade av Svedin & Banck, 2002) påtalar att drygt 10 % av samtliga övergrepp utförs av 
någon familjemedlem, såsom förälder, styvförälder eller syskon, medan andra släktingar utgör drygt 
18 % och andra bekanta 48 %. I drygt 23 % av fallen har förövaren varit främmande för barnet.

Den danska kriminologen Kutchinsky (1994) hävdar enligt Tidefors Andersson (2002) att de flesta 
övergrepp från en okänd rapporteras, men ju närmare relation desto färre anmäler offret ”Most rarely 
reported are cases of incest, because the child is usually forced or persuaded to keep the occurrence a 
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secret. It is likely that most incest cases are never revealed, although it appears that more cases are 
revealed now than earlier” (s. 37). Sas (1993) hänvisar till Leander (2007) som anger att 89 % av barn
som varit utsatta för intrafamiljära övergrepp i jämförelse med 54-% av barn utsatta för extrafamiljära 
övergrepp antingen dröjde med avslöjandet eller avslöjade inget alls. Vidare hävdar Dimock 
(refererad av Tidefors Andersson, 2002), att det finns skäl att anta att övergrepp av kvinnor mot 
pojkar är ännu mer underrapporterade än vad övergrepp överhuvudtaget är, vilket hänger samman 
med omgivningens föreställningar om vad övergrepp innebär.

1.3 Uppkomstmekanismer
Sexuell utveckling är en viktig aspekt av livet, som påverkar hur människan mår och fungerar både 
som barn och som vuxna. Den sexuella utvecklingsprocessen startar i moderlivet och fortgår under 
hela livscykeln. Barnet är en sexuell varelse där sexualiteten ingår i hans eller hennes hela
personlighetsutveckling. Det finns ingen samstämmighet om vilken innebörd begreppet sexualitet 
bör ha, men i vid bemärkelse syftar begreppet på alla aspekter av att vara flicka eller pojke. Barn och 
sexualitet är dock ett område som väcker blandade känslor hos de flesta samtidigt som de flesta har 
en bestämd åsikt om ämnet (Svedin & Banck, 2002).

En människa utvecklas inte fri från intryck av omgivningen utan snarare i samspel med omgivningen. 
På så sätt får individens handlingar, även de sexuella, sin innebörd i den mening som ges dem. 
Vuxenvärldens reaktioner, handlingar och attityder inför barns sexuellt relaterade beteende bidrar till 
hur barn kommer att uppleva sin sexualitet och sin könsidentitet under sin uppväxt (Svedin & 
Banck, 2002).

Till skillnad från vuxna befinner sig barn, när de blir utsatta för övergrepp, alltid i en kritisk period 
av sin utveckling. Barns uppfattning om sig själva och andra formas under uppväxten, liksom deras 
världsbild. Även barnets relation till sig själv, såsom självmedvetenhet och självkänsla, utvecklas 
under uppväxten. Det innebär att utöver den omedelbara kris som ett sexuellt övergrepp medför, 
kommer det också att påverka barnets psykologiska och sociala mognad på långt sikt. Vilka följder ett 
övergrepp får för barnet påverkas således av en mängd nyanserade och interaktiva faktorer i barnets 
utveckling samt av barnets samspel med omgivningen (Svedin & Banck, 2002).

Trauma definieras av Dyregrov (1997) som omfattande psykiska påfrestningar. Ett psykiskt trauma 
innebär i regel en krissituation, även om en kris inte behöver inbegripa ett trauma. Trauma innebär 
således överväldigande och okontrollerbara händelser som innebär en extraordinär psykisk 
påfrestning för de barn och ungdomar som drabbas av händelsen. Svedin & Banck (2002) påtalar att 
vid sexuella övergrepp uppvisar barn reaktioner som beskrivs i allmän kristeori. Den kris som ett 
avslöjande om sexuellt övergrepp utlöser kallas för en traumatisk kris då det finns klara yttre skäl till 
krisreaktionen, vilket skiljer sig från det som kallas utvecklingskris eller livskris.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta examensarbete är att genom en litteraturstudie belysa och analysera hur ett barn 
reagerar pga. sexuella övergrepp. Detta genomförs genom en närmare granskning av förekommande 
reaktioner som utsatta barn uppvisar med särskild fokus på eventuella könsskillnader. 
Frågeställningar som sökes besvaras är följande:

1. Vilka symtom och beteendestörningar uppvisar sexuellt utsatta barn?
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2. Förekommer det några könsspecifika reaktioner på sexuella övergrepp?

2. Teoretiskt ramverk
2.1 Psykodynamisk teori
Termen psykodynamisk brukar användas för att beteckna olika slags psykoanalytiskt orienterade 
riktningar inom psykologi och psykoterapi. Begreppet används oftast som liktydigt med 
djuppsykologisk eller ibland till och med freudiansk psykologi efter Sigmund Freud, skriver Bernler 
& Johnsson (2001), som först formulerade de grundläggande antagandena inom detta område. Den 
psykodynamiska teorin lägger vikt vid motsättningen mellan drifter och försvar i människans psyke 
och ser utvecklingen av personligheten som en serie kompromisslösningar av inre psykiska konflikter. 
Dessa utspelar sig mellan, å ena sidan, drifterna och, å den andra sidan, jagets och överjagets 
kontrollfunktioner. De flesta riktningar inom psykoanalysen bygger på dessa grundtankar (Bernler & 
Johnsson, 2001).

Igra (2002) redogör för Sigmund Freuds (1923) strukturmodell för medvetandet eller personligheten 
som innefattar tre metaforiska strukturer, vilka är: 1) detet (id), som är direkt relaterat till drifterna 2) 
jaget (ego), vars uppgift är att medla mellan drift och den yttre verklighetens krav och 3) överjaget
(superego), som är den instans där de moraliska funktionerna härskar. Detet är omedvetet, dock har 
både jaget och överjaget medvetna och omedvetna aspekter.

    2.1.1  Ångest
Psykodynamiska teorier beskriver olika försvarsstrategier som går ut på att upprätthålla en känsla av 
enhetlighet. Ångesten utgör en varningssignal för potentiella konflikter som härrör från bortträngda 
begär, starka känslor eller osammanhängande uppfattningar. Ångesten varnar individen för risken för 
en kommande störning eller splittring. Försvaren kan då mobiliseras för att återställa eller 
vidmakthålla känslan av enhet (Thomas, 1998).

Ångesten kan också väckas av bortträngda inre konflikter. Individen försvarar sig mot medvetenhet 
om tidigare, nuvarande och framtida emotionella tillstånd som vrede, förlust, ensamhet och 
förtvivlan. Några av dessa former av psykisk smärta har med den sociala verkligheten att göra. De kan 
föranledas av hur viktiga personer beter sig och påverkar oss samt våra fantasier om andra personer 
som individen har viktiga relationer till (Thomas, 1998). Även om ångest spelar en central roll vid 
uppkomsten av psykiska störningar och vid symtombildning, så utgör den också en 
normalpsykologisk företeelse (Bernler & Johnsson, 2001).

    2.1.2 Jagets försvarsmekanismer
Jaget använder sig främst av olika försvarsmekanismer för att undgå konfrontation med 
ångestskapande impulser och på så sätt bevaras den dynamiska jämvikten. Jagets uppgift är att sköta 
konflikthantering och kompromisser. Dessa jagfunktioner grundläggs och utvecklas hos varje individ 
som en del i den psykiska mognaden, vilket möjliggör för individen att ta itu med intrapsykiska1

                                                          

1 Inompsykisk. Något som försiggår i individens själsliv, i motsats till iakttagbart beteende och beteende som består av 
samspel med andra individer (Egidius, 2008)
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konflikter. Jagets omedvetna försvarsmekanismer verkar alltså både vid normala och psykopatologiska 
tillstånd (Bernler & Johnson, 2001).

Försvarsmekanismer är en del av de normala psykologiska processerna, men är samtidigt till stor del 
omedvetna, dvs. oftast är människan inte bekant med hur den hamnar i en försvarsposition eller hur 
den bär sig åt när detta sker. Om människan vore medveten om vad den gjorde skulle en stor del av 
försvaren undermineras och sanningar om verkligheten, konflikter och ångest dyka upp i det 
medvetna (Thomas, 1998).

De främsta och vanligaste försvarsmekanismerna är:

Förnekande
Den är den utvecklingsmässigt tidigaste och mest primitiva av jagets försvarsmekanismer. Förnekande 
som försvar är också en grundförutsättning för utvecklande av andra försvarsmekanismer. Den farliga
situationen undviks genom att individen låtsas som om den inte finns. Det som inte är tillgängligt i 
tankar eller känslor för stunden existerar inte. Med andra ord blir både händelser och känslor som är 
förknippade med händelserna förnekade (Bernler & Johnsson, 2001).

Bortträngning
Den är den utvecklingsmässigt senaste och effektivaste försvarsmekanismen. Bortträngning innebär 
att störande, förbjudna och ångestväckande impulser, fantasier, tankar och minnen hindras från att 
nå medvetandet och att ageras ut genom att jaget upprättar en varaktig motladdning (Bernler & 
Johnsson, 2001). Bortträngning kan betraktas som en form av glömska där minnen finns på en 
förmedveten eller en omedveten nivå. Personen kan lätt gå vidare, men någonting har hänt och det 
bortträngda materialet finns kvar inom individen (Hedlund, 1996).

Introjektion
Denna försvarsmekanism innebär att införliva något i självet. För att komma till rätta med den ångest 
som är förknippad med separation från objektet (modern) försöker barnet inkorporera2 detta objekt i 
sig själv. Introjektioner är totala och oselektiva, därför inkorporeras både de goda sidorna hos 
objektet samt de skrämmande och onda. Som försvarsmekanism utövas det som kallas för 
identifikation med aggressorn på detta sätt. För att bemästra ångesten i en hotande situation 
identifierar individen sig omedvetet med motståndaren (Bernler & Johnsson, 2001).

Isolering
Denna gör det möjligt att hålla isär psykiska element och innehåll som ursprungligen har hört ihop. 
Vanligast är att innehållet i en minnesbild eller fantasi skiljs från de känslor som är associerade med 
dem. En individ kan t ex berätta om en traumatisk barndomsupplevelse, utan att hennes berättelser 
åtföljs av de känslor som ursprungligen var förknippade med situationen. Dessa känslor kan däremot 
manifestera sig i ett annat sammanhang eller i en annan situation (Bernler & Johnsson, 2001).

Dissociation
Detta är enligt Svedin & Back (2003) ett försvar, en psykofysiologisk process som ändrar tankar, 

                                                          

2 Upptagning av en annan person i den egna personligheten så att denne i fantasin upphör att existera som självständig 
individ (Egidius, 2006).



8

känslor och handlingar för att en viss information inte skall integreras med tidigare information.
Denna försvarsmekanism hjälper individen att sätta upp murar för att hålla traumatiska minnen 
borta så att dessa inte blir störande moment för individen. Dissociation är ett normalt
händelseförlopp i ett barns utveckling fram till dess den förekommer i samband med traumatiska 
upplevelser, då den övergår till att bli patologisk och istället hindrar barnet från en normal 
utveckling. Dissocierade minnen kan återkomma i form av fragmenterade känslor och beteenden 
utan att individen förstår orsaken till detta. Dessa kan uttrycka sig i form av minnesluckor, 
transtillstånd, identitetsförvirring och derealisation som kan beskrivas som främlingskap och 
overklighetskänslor. Det kan också finnas tecken på depersonalisering vilket innebär att vara avskild 
från sig själv, känna sig främmande, overklig och eller robotliknande (Svedin & Back, 2003).

2.2 Objektrelationsteorin
Objektrelationsteorin var tidigare framför allt en engelsk psykanalytisk riktning med ursprung i 
Melanie Kleins teoretiska arbeten på 1920- och 30-talen. Till skillnad från den klassiska 
psykoanalysen ser objektrelationsteorin inte bortträngda drifter som orsak till psykiska störningar, 
utan hävdar att sådana uppstår när individen inte lyckas integrera goda och onda själv- och 
objektpresentationer (Bernler & Johnsson, 2001). Inom objektrelationsteorierna sätts den tidiga 
samspelsutvecklingen och den sociala miljön i centrum, men fokus är på individens upplevelse av, 
och förmåga, att använda sig av objektet för sin egen utveckling (Havnesköld & Mothander, 2002).

Termen objekt används inom psykodynamisk teoribildning för att benämna signifikanta personer i 
omgivningen. Skillnaden mellan yttre och inre objekt beskrivs som objektrelaterande, vilket syftar på 
individens förhållande till verkliga yttre objekt, såsom människor, djur och ting. Vid förhållandet till 
inre objekt används termen objektrelationer (Igra, 2002). Internaliseringsprocessen är länken mellan 
objektrelaterande och de objektrelationer som etableras i den inre världen. Internaliseringsprocessen 
innebär att individens konkreta objektrelaterande omformas och omvandlas till inre objektrelationer. 
Den yttre verkligheten har i förändrad form, och ibland radikalt omvandlad form, blivit en inre 
verklighet. Inom objektrelationstraditionen antas att dessa internaliseringsprocesser pågår från första 
stund (Igra, 2002).

Med objektrelationer menas därmed de relationer individen utvecklar till viktiga personer och som 
finns kvar inom oss som ett slags internaliserade versioner av dem individen relaterar till. De kommer
att påverka oss även i våra relationer till andra betydelsefulla personer senare i livet (Hwang, 
Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2005).

Varje internalisering av ett objekt medför alltid någon grad av identifiering med detta objekt. Och 
varje identifikation innebär i sin tur alltid någon form av anpassning till och konformitet med detta 
objekt. Självet underkastar sig i viss utsträckning ett objekt och hindras därmed i sin fria spontana 
tillblivelse. Genom att onda objekt definitionsmässigt är opålitliga sker en försvarsmotiverad 
identifikation med dessa för att få dem under kontroll i den inre världen. Internalisering av objektet 
är alltså ett uttryck för en brist i självets assimileringsförmåga (Igra, 2002).

    2.2.1 Klyvning
Begreppet klyvning eller splitting, som först grundlades av Melanie Klein (1929), innebär enligt Igra 
(2002) att ett barn delar upp mamman i två inre versioner. I sina mest renodlade former klyvs 
objektet, vare sig det är delobjekt eller ett helt objekt, i en god, idealiserad och en ond, farlig version. 
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Igra (2002) skriver att enligt Klein (1929) konkretiseras känslomässiga upplevelser och personifieras i 
barnets inre i form av inre objekt eller introjekt. Dessa inre relationer är varaktiga och är viktiga 
byggstenar i barnets självorganisation.

Den känslomässiga upplevelsen av den faktiska modern, i form av hennes bröst, klyvs och visar sig 
som två olika inre objekt. Detta sker därför att spädbarnets primitiva psyke inte kan ta in att ett yttre 
objekt kan vara på olika sätt. Upplevelsemässigt är det för spädbarnet två olika objekt: ett ont och ett 
gott. I dessa inre objekt koncentreras barnets erfarenheter och upplevelser av det yttre vårdande 
objektet (Igra, 2002).

Ett annat skäl till denna klyvning kan enligt Rosenfeld (refererad av Igra, 2002) vara att barnet 
försvarar sig mot den ångest, och närmast psykotiska förvirring, som det skulle känna om dessa olika 
upplevelser inte hålls skilda från varandra. När klyvningen inte kan upprätthållas, och det 
idealiserade och det onda objektet i barnets inre värld sammanförs för tidigt, sker ingen integration. 
Igra (2002) hänvisar till Schedin (1977) som menar att i stället för ett ambivalent inre objekt, som
både är gott och ont, uppstår ett förvirrande ”gont” inre objekt, som leder till akuta psykotiska 
förvirringstillstånd. Därför söker spädbarnet genom det primitiva försvaret klyvning (av objektet) 
hålla dess goda respektive onda aspekter isär. I vuxenlivet kan dessa tidiga sätt att organisera 
verkligheten på återses genom uttalanden som ”jag antingen älskar eller hatar människor” (Igra 
2002).

Viktigt att komma ihåg är att dessa introjekt alltid representerar en begränsad aspekt av den faktiska 
föräldern. Därför är de alltid uttryck för en förvrängning av föräldern, som skall ses som integrerad 
helhet. En viktig orsak till dessa förvrängningar är att barnet förlägger egna känslor och tillstånd som 
glupskhet, hat eller kärlek i objektet. Det använder en annan tidig försvarsmekanism, projektion. 
Barnet blir av med de skrämmande känslorna i sitt eget inre, men får i stället betala priset att stå 
inför ett objekt som nu blivit ännu mera skrämmande och farligt. Det kan då ”ta in” objektet i ett 
försök att få det under kontroll i den inre världen. Barnet försöker alltså genom en motsatt process, 
introjektion, få kontroll över det farliga objektet, som nu finns i dess inre (Igra, 2002).

    2.2.2 Goda och onda erfarenheter
Enligt Igra (2002) stärker goda erfarenheter i objektrelaterandet barnets självutveckling. Barnet kan 
utveckla grundläggande kapaciteter, förmågor, eller relateringsformer, både i förhållande till de yttre 
verkliga objekten och till processer i den egna världen. Om goda erfarenheter leder till att barnets 
latenta kapaciteter och förmågor utvecklas till vitala, lustfyllda, kreativa och levande psykiska 
funktioner, vad händer då när barnet möter frustrationer som inte kan införlivas eller ”smältas” av 
dess psyke? Igra (2002) refererar till Eriksson (1950) som påpekar att det i det senare fallet inte 
uppstår någon grundläggande tillit till de yttre objekten, utan snarare väcks misstro. Barnet står inför 
ett ont objekt. Ett sätt att försöka få kontroll över det är att internalisera det, och i den inre världen 
söka bemästra det. Men det som internaliseras är inte ett isolerat objekt, utan relationer till ett 
objekt. De yttre objekten är för barnet inre statyer av olika karaktär. Barnet står i ett aktivt 
förhållande till objekten. Barnet gör något med objekten, och objektet gör i sin tur något med barnet. 
Hela denna känslomässigt laddade situation omvandlas av barnet till en inre verklighet (Igra, 2002).
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2.3 Anknytningsteorin
Teorin om anknytning formulerades ursprungligen av John Bowlby (refererad av Orrenius & Krantz, 
2002) för att skildra den process som ligger till grund för det psykologiska band som uppstår mellan 
spädbarnet och dess närmaste vårdare. Begreppet anknytning är en svensk översättning av engelskans 
attachment. Bowlby (refererad av Orrenius & Krantz, 2002) lyckades visa att behovet av nära 
känslomässig kontakt med en, eller ett begränsat antal, vårdare var ett lika primärt behov, det vill säga 
lika viktigt för överlevnaden som de fysiologiska behoven av föda, sömn etc.

Historiskt sett har anknytningsteorin utvecklats ur objektrelationstraditionen inom psykoanalysen, 
men den har också använt sig av begrepp från evolutionsteori, etologi, kontrollteori och kognitiv 
psykologi. Anknytningsteorin skiljer sig från objektrelationsteorin genom att den bygger på 
systematiska observationer och förväntade studier av barns utveckling (Bowlby, 1994).
Anknytningsteorin är dock lik psykoanalytisk teori och objektrelations- teorin vad gäller vikten av 
tidiga emotionella relationer för personlighetens utveckling och framtida relationer (Pervin, Cervone, 
& John, 2005).

Vanligtvis är föräldrar de första vuxna spädbarnen interagerar med. I de flesta fall är en förälder den 
primäre vårdgivaren. Anknytning är viktig för spädbarnens sociala utveckling, och är ett socialt och 
emotionellt band mellan spädbarnet och vårdgivaren som går över tid och rum. Anknytning avser 
både de varma känslor som föräldrar och barn har för varandra, och den trygghet och det stöd de ger 
varandra, vilket blir särskilt viktigt då rädsla eller stress uppstår. Denna interaktion måste fungera åt 
båda hållen, där varje part uppfyller vissa behov hos den andre (Carlson, Martin, & Buskist, 2004).

    2.3.1 Arbetsmodeller
I takt med att barnet blir äldre utvecklas också dess kognitiva förmåga. Tack vare denna förmåga kan 
barnet börja utveckla föreställningar om sig själv och om sina relationer till andra människor. Dessa 
betecknas efter Bowlbys (refererad av Hwang et al., 2005) terminologi för inre arbetsmodeller, vilka 
hjälper barnet att lära sig uppfatta och tolka händelser, förutsäga framtiden och upprätta planer för 
sitt eget handlande. Ett barn som har föräldrar kommer förhoppningsvis även att utvecklas väl 
(Hwang et al., 2005)

Förälderns emotionella tillgänglighet är speciellt betydelsefullt under den första tid då barnet har ett 
stort behov av fysiskt omhändertagande. Barnet behöver hjälp med att utveckla en egen rytm för 
sömn, vakenhet, mat etc. Under spädbarnstiden behöver barnet få skapa tilltro till en förälder som är 
tillgänglig, och låter sig användas utifrån barnets specifika läggning och mognadsnivå. Barnet behöver 
få erfarenheter av att föräldern i sin omvårdnad är närvarande, pålitlig och lyhörd för dess behov. 
Därigenom kan barnet utveckla en inre modell av relationen till föräldern som en trygg emotionell 
bas för sitt fortsatta växande (Havnesköld & Mothander, 2002).

Ett barn med trygg anknytning till sina föräldrar, som i sin tur, haft föräldrar som varit stödjande och 
känslomässigt tillgängliga, kommer att betrakta sig både som kompetent och älskat. Barnet kommer 
att utveckla en inre arbetsmodell som säger att det kan lita på andra människor och barnet kommer 
också att möta dem med en positiv förväntan. Ett barn som däremot bemötts med kyla och misstro 
kommer att uppleva sig som icke önskvärd och dålig, samt betrakta andra människor som opålitliga 
och fientliga (Orrenius & Krantz, 2002). Enligt Fonagy (refererad av Havnesköld & Mothander, 
2002) verkar barn som inte har kunnat bygga upp konsistenta inre förväntansbilder ha det allra
svårast att reglera sig emotionellt då de inte har några strategier för att möta kommande händelser.
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    2.3.2 Olika anknytningsvariabler- och relationer
Mary Ainsworth gjorde en pionjärinsats och befäste sitt 40- åriga samarbete med Bowlby genom en 
studie från Uganda på 1960-talet (refererad av Havnesköld & Mothander, 2002). Där beskrevs 
anknytningsbeteende hos barn vid tiden för bröstavvänjning. Denna studie följdes av en noggrann 
observationsstudie av Ainsworth med kollegor (refererade av Havnesköld & Mothander, 2002), i 
hemmiljö av 23 barn i nordamerikanska medelklassfamiljer, den s.k. ”Baltimorestudien”. Ur dessa 
data identifierades fyra mödravariabler som ansågs innehålla nycklarna till de individuella 
skillnaderna mellan barn med kvalitativt trygg respektive otrygg anknytning. De variabler som
identifierades var mödrarnas förmåga till: lyhördhet (sensitivity), tillåtelse (acceptance), samarbete
(cooperation) och psykologisk tillgänglighet (psychological accessibility).

Spädbarn är enligt Bowlby (refererad av Carlsson et al., 2004) redo vid födseln att bli fästa vid sina
primära vårdtagare, vilka i de flesta fall är modern. Anknytning verkar vara ett beteendemönster, 
menar Ainsworth (1973) och Bowlby (refererade av Carlsson et al., 2004), som är nödvändig för 
normal utveckling. Trots detta, även om anknytning verkar vara en ärftlig egenskap, verkar spädbarn 
inte ha en naturlig benägenhet att bli fäst vid någon speciell vuxen. Det är snarare så att den person
som spädbarnet blir fäst vid bestäms genom inlärning, det vill säga den som är spädbarnets primära 
vårdtagare är oftast föremålet för anknytningen.

2.4 Könsrollsutveckling hos barn
Enligt Turner & Gervai (refererade av Tidefors Andersson, 2002) lär barn sig tidigt att det finns två 
slag av människor; män och kvinnor, och att de själva tillhör den ena eller andra sorten. Turner &
Gervai menar att “Gender is one of the first, and perhaps most salient, distinctions that children 
make in classifying others and is crucially important for self-concept development” (Tidefors 
Andersson, 2002, s. 62). Barn utvecklar enligt Tidefors Andersson (2002) redan från två års ålder 
könsstereotypier och vet vad de upplever som en flick- respektive pojkleksak. Vid tre till fyra års ålder 
kan de flesta barn tillskriva aktiviteter eller yrken som tillhörande ett visst kön. Tidefors Andersson 
(2002) hänvisar till Martin m.fl. (1990) som hävdar att stereotypier hjälper barnet att på en kognitiv 
nivå förstå och hantera mängden av social information. Fagot m.fl. (refererade av Stainton Rogers & 
Stainton Rogers, 2002) utförde en studie 1992 som visade att två- och treåringar vars mödrar i större 
utsträckning understödde könssegregerade roller och könsbestämda lekar kunde bättre använda och 
förstå etiketterna ”flicka” och ”pojke”. När barn börjar träffa andra barn börjar också deras eget 
beteende att utöva påverkan på andra barn.

Stainton Rogers & Stainton Rogers (2002) skriver att Bandura (1986) utgick ifrån övertygelsen att 
mänskliga egenskaper som kön i första hand är produkter av socialisation snarare än biologi: ”Trots 
att biologiska egenskaper utgör en grund för könsdifferentieringen, föreskrivs många av de sociala 
roller som knyts till könet inte av biologiska skillnader.[…] Könsrollsutvecklingen är därför till stor del 
ett psykosocialt fenomen” (s. 78).

Chodorow (1978) understryker, enligt Tidefors Andersson (2002), betydelsen av att barnets första 
nära relation är med en kvinna, något som tycks gälla i de flesta kulturer. Flickor separerar aldrig helt 
från sin mamma utan bygger sin egen identitet utifrån mammans identitet, dvs. en relaterande sådan. 
Mannen bygger sin identitet på individuation. Svedin & Banck (2002) hänvisar till Lerner (1995) 
som hävdar att pojkar i större utsträckning bekantar sig med sitt könsorgan, sin penis, inte minst för 
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att den är synlig och att de naturligtvis måste ta på den när de urinerar. Föräldrar är ofta 
uppskattande i situationer där pojkar visar upp sin penis när de är 2-3 år gamla, vilket ger pojkarna 
uppfattningen att de har en värdefull kroppsdel, som de ofta får okontroversiella namn på. Flickor 
med sitt mer dolda könsorgan har ingen påtaglig anledning att bli närmare bekant med det och de 
får också mer sällan adekvata beteckningar att använda. Svedin & Banck (2002) menar att denna 
insocialisering förstärks vidare när flickor i större utsträckning fostras till att sexualitet och kärlek hör 
ihop och att enbart lustkänslor är betraktat som mindre ”fint”. Pojkar fostras traditionellt till att 
koncentrera sina känslor i sexuella handlingar och därmed bekräfta sin manliga identitet. Flickors 
respektive pojkars sexuella världar skapas och kontrolleras på olika sätt i olika sammanhang, 
beroende på könstillhörighet, vilket påverkar både beteendet och sättet att relatera till sexualiteten.

3. Metod
3.1 Litteratur- och källsökning
Käll- och litteratursökning har bland annat genomförts med hjälp av Göteborgs universitetsbiblioteks 
katalogpost Gunda. Sökord som användes var: sexuella övergrepp, barn, anknytningsteorin, Bowlby, 
objektrelationer, förövare, orsaker och psykodynamisk teori. Sökorden definierades med hjälp av arbetets 
syfte och frågeställningar, dvs. sexuella övergrepp på barn och deras reaktioner på övergreppen.
Andra sökord som användes var förövare och orsaker, eftersom dessa oftast förklaras i samband med 
redogörelser för vilka följder sexuella övergrepp mot barn skapar.

Sökning gjordes även på Göteborgs stadsbiblioteks katalogpost Gotlieb. Sökord som användes var: 
sexuella övergrepp, barn, barn som far illa, trauma, förövare, orsaker, anknytningsteorin samt Bowlby. Sökning
gjordes även på Rädda Barnens hemsida med sökorden sexuella övergrepp och barn, då Rädda Barnen i 
egenskap av frivilligorganisation lägger stor vikt på barnets rättigheter i samhället och gör 
kontinuerliga undersökningar inom området sexuella övergrepp mot barn.

För att erhålla en orientering inom ämnesområdet, gjordes samtidigt sökningar på söktjänsten
www.uppsatser.se för att granska publicerade uppsatser från olika högskolor och universitet inom det 
aktuella ämnesområdet. En genomläsning gjordes av relevanta uppsatser för att avgöra vilken 
litteratur som är lämplig för arbetets syfte. Utifrån detta kunde också det teoretiska ramverket 
utformas innehållsmässigt, med hänsyn till föreliggande frågeställningar.

Sökord som fungerade och gav relevanta träffar var sexuella övergrepp, barn, förövare, orsaker, 
anknytningsteorin, objektrelationsteorin. Kombinationen av sexuella övergrepp och barn, gav många träffar, 
likaså förövare och orsaker. Andra sökord som trauma, barn som far illa och konsekvenser gav inte lika 
många användbara träffar. Vid genomläsning av den utvalda litteraturens referensförteckningar
bekräftades vissa redan valda sökord eller så lades några till när sökningar gjordes på katalogposter 
och söktjänster. Därefter gjordes ytterligare sökningar på specifika verk och författare som var 
återkommande inom ämnesområdet.

3.2 Avgränsning
Definitionen på barn enligt svensk lagstiftning är en person under 15 år, eller under 18 år om 
personen är i beroendeställning till andra vuxna (Svedin & Banck, 2002). Dessa åldergränser gäller 
även i detta arbete, dock framgår det inte alltid tydligt vilken specifik ålder barnen befinner sig i när 

http://www.uppsatser.se
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ordet barn benämns i de olika källorna i detta arbete. Inklusionskriterier är barn upp till 18, barns 
reaktionsfaser i egenskap av symtom och beteendestörningar och könsspecifika reaktioner. 
Förövarens relation till barnet behandlas i viss mån för att undersöka om det förekommer samband 
mellan relation till förövaren och de symtom och beteendestörningar barnet uppvisar. 
Exklusionskriterierna är psykologiska förklaringar till en förövares handlingar, långtidseffekter av 
sexuella övergrepp i vuxen ålder samt riskfaktorer för att barn utsätts för sexuella övergrepp. Studien 
har huvudsakligen baserats på forskning mellan 1995 och 2008, dock har ett par äldre skrifter 
medtagits på grund av dess relevans för arbetet. Underlaget har utgjorts av rapporter, avhandlingar, 
utredningar samt andra skrivna verk, dock har inga vetenskapliga tidskriftsartiklar inkluderats. 
Endast litteratur som författats av huvudsakligen vetenskapligt kunniga personer med akademiska 
examina har beaktats. Materialet grundar sig således på ett urval av den litteratur som specifikt 
beskriver det aktuella forskningsläget om sexuella övergrepp mot barn.

4. Resultat
4.1 Symtom och beteendestörningar
Initiala effekter som symtom3 och beteendestörningar4 brukar visa sig inom två år efter att det senaste 
övergreppet ägt rum. Långtidseffekter brukar ofta studeras hos vuxna, antingen genom intervjuer 
med personer som blivit utsatta för övergrepp under barndomen, eller via retrospektiva 
undersökningar där den vuxnes hälsa studeras i relation till om de varit utsatta för sexuella övergrepp 
under barndomen eller inte (Svedin & Banck, 2002).

Barn som blir utsatta för sexuella övergrepp löper en förhöjd risk när det gäller anpassningsproblem i 
form av psykologiska och känslomässiga svårigheter. Alla sexuellt utnyttjade barn uppvisar dock inte 
sådana svårigheter. Sexuella övergrepp i barndomen är inte heller kopplade till någon typiskt 
symtombild (Nyman & Svensson, 2002). 

Det finns relativt många ospecifika initiala reaktioner kopplade till sexuella övergrepp som 
oro/rädsla, ångest, sömnsvårigheter/mardrömmar, nedstämdhet/depression, fobier, somatiska 
krämpor, låg självkänsla, ätstörningar, tics, skolproblem, flashbacks, självdestruktivitet, 
självmordsförsök, sexuella beteendeproblem, inlärningssvårigheter, tvångsmässig onani, avskärmning, 
övervikt, ilska och aggressivitet. Reaktioner som dessa går dock att se i andra kliniska sammanhang 
(Nyman & Svensson, 2002; Svedin & Bank, 2002). Fergusson & Mullen (refererade av Nyman & 
Svensson, 2002) påtalar att upp till 50-% av sexuellt utsatta barn inte uppvisar några 
beteendestörningar som kan kopplas till övergreppen.

Svedin & Banck (2002) nämner en översikt och analys Kendall-Tackett m.fl. gjorde av 45 studier på 
barn/ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp. Barnen uppvisade en mängd olika symtom 
och beteendestörningar, där de flesta av de studerade symtomen förekom hos ungefär 20-30 % av 
barnen i undersökningarna. Det förekom dock stora variationer i symtomen beroende på barnets 
ålder, därför delades barnen upp i tre åldersgrupper, och utifrån denna uppdelning framkom en 

                                                          

3 Sjukdomstecken, sjukdomsuttrycksform (Egidius, 2006).

4 Beteendeproblem i betydelsen ”psykisk störning”, som tar sig uttryck i inadekvat eller störande beteende, eventuellt men 
i de flesta inte antisocialt (Egidius, 2006).
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något annorlunda bild. De vanligaste symtomen hos förskolebarnen på 6 år, var generaliserat 
posttraumatiskt stressyndrom, oro/ångest, mardrömmar, regression/omogenhet, icke åldersanpassat 
sexuellt beteende samt de två symtomkategorierna internaliserande5 och externaliserande6 symtom. 

Bland skolbarnen mellan 7-12 år förekom mardrömmar, rädsla, aggressivitet, regressivt/omoget 
beteende, neurotisk mental ohälsa, skolproblem och hyperaktivitet som de vanligaste symtomen. 
Yngre skolbarn som kommit till behandling tycktes inte visa särskilt mycket sexualiserat beteende 
efter övergrepp, utan hade däremot en mängd andra beteendesymtom. Det fanns dock få studier som 
hade undersökt just det sexuella beteendet hos yngre skolbarn enligt Kendall-Tackett et al. (refererade 
av Svedin & Banck, 2002).

Internaliserande beteenden som självskadande beteende, depression, dålig självkänsla, 
tillbakadragenhet, självmordsbenägenhet och externaliserande beteenden som missbruk, rymning
samt illegala handlingar var vanligast hos tonåringar mellan 13 och- 18 år. Det sexualiserade 
beteendet, när det förekom, visade sig hos kliniska urval av tonåringar i promiskuitet och/eller 
övergrepp mot andra (Svedin & Banck, 2002).

Tidefors Andersson (2002) hänvisar till Fiering, Taska & Lewis (1999) som jämförde symtom mellan 
barn i olika åldrar i samband med att övergreppen upptäcktes och olika mönster framkom. Barn i 
yngre tonåren upplevde en högre grad av depression, lägre självkänsla, fler negativa reaktioner från 
omvärlden och mindre socialt stöd i jämförelse med de yngre barnen. Tänkbara förklaringar enligt 
forskarna är dels att det under den tidiga tonårsperioden finns mycket annat att hantera och dels att 
tonåringar kan ha en föreställning om att omvärlden upplever en själv som delaktig. Berliner och 
Elliott (refererade av Tidefors Andersson, 2002) framhåller att tonåringar jämförelsevis rapporterar 
depressioner oftare, även då övergreppen inträffat långt tillbaka i tiden. Depressionen kan dels ses 
som en fördröjd reaktion, som kommer först i tonåren, och dels om tonåringens större förmåga att 
redogöra för sådana slags känslor.

Svedin & Banck (2002) påpekar dock att inget enskilt symtom kunde karakterisera en majoritet av de 
utsatta barnen i Kendall-Tackett et al. (1993) genomgång av 45 studier om barn som fått terapeutiskt
hjälp efter sexuella övergrepp. Även Tidefors Andersson (2002) betonar att så mycket som en 
tredjedel av de utsatta barnen i Kendall-Tacketts et al. (1993) studie inte uppvisade några symtom, 
och att enligt Kendall-Tackett m.fl. (1993) och Berliner och Elliott (1996) tycks två tillstånd 
förekomma i högre grad hos sexuellt utnyttjade barn när de kommer till någon form av behandling. 
Det är dels en ökad grad av sexualiserat beteende och dels de symtom som följer av diagnosen PTSD.

Det förstnämnda tillståndet kan enligt Hall & Matthews (refererade av Tidefors Andersson, 2002),
delas in i: 1) utvecklingsmässigt adekvata beteenden 2) sexualiserade beteenden 3) sexuellt påträngande 
beteenden och 4) sexuella övergrepphandlingar. Forskarna menar att det är enbart de två sistnämnda som 
ska räknas som sexuella beteendestörningar. Ett påträngande beteende kännetecknas av att barnet 
agerar utan hot eller tvång. Hot eller tvång ingår däremot i ett sexuellt övergreppsbeteende. 

                                                          

5 Införlivning med den egna personen av andras (andra personers, samhällets, den egna kulturens) föreställningar, 
värderingar och reaktionssätt (Egidius, 2006).

6 Förläggning av inre motiv och konflikter till företeelse i omvärlden (Egidius, 2006).
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Enligt Svedin & Banck (2002) framgick att sexuellt beteende var ett av de mest problematiska 
symtomen bland gruppen av förskolebarn i Kendall-Tacketts m.fl. (1993) genomgång. Det 
sexualiserade beteendet kunde bestå av omfattande och tvångsmässig onani, sexualiserad lek med 
dockor, att föra upp föremål i anus eller vagina, ”förföriskt” beteende, icke åldersadekvat kunskap om 
det sexuella området och önskan om sexuell stimulering från vuxna eller andra barn.

Sexualiserat beteende är ett av de vanligaste följdsymtomen hos barn eller ungdomar som utsatts för 
sexuella övergrepp. I litteraturen och forskningen återkommer en rad olika begrepp/termer för vad 
som menas med sexualiserat beteende. Enligt Svedin & Banck (2002) anser Browne & Finkelhor 
(1986), utifrån inlärningsteorin, att sexuella övergrepp kan skapa en traumatisk sexualisering
(traumatic sexualization). Ett sexualiserat beteende eller ett olämpligt sexuellt beteende kan förklaras 
som ett icke åldersadekvat beteende, som är svårt att avleda och uttrycker sig på ett tvångsmässigt sätt. 
Svedin & Banck (2002) refererar till Friedrich m.fl. (1992) som menar att sexuella beteendeproblem 
kan uttrycka sig i form av ett sexuellt aggressivt beteende, dvs. beteenden som återspeglar en 
förvrängd uppfattning om personliga gränser, förvirrad könsidentitet och självstimulerande beteende, 
t.ex. uttalad onani samt ohämmat beteende i sexuella frågor. Detta visar sig då barnet avskärmar sig 
eller försöker dra in andra i sexuella aktiviteter mot deras vilja samt när andra barn och/eller vuxna i 
omgivningen reagerar med oro på beteendet. När det sexualiserade beteendet är som mest extremt 
visar det sig i handlingar där barn och tonåringar utsätter andra barn, genom s.k. ”unga 
förövarebeteenden” (Svedin & Banck, 2002).

Hewitt (refererad av Svedin & Banck, 2002) belyser skillnaderna mellan normalt och avvikande 
sexuellt beteende, genom utvecklingsteorier som omfattar föreställningar om rubbningar eller avbrott 
som uppträder under barnets utveckling, samt hur dessa avbrott kan hjälpa till att förklara 
sexualiserade och sexuellt aggressiva beteenden. Ett sexuellt övergrepp ses som den rubbade händelse 
som kan avleda ett barns normala utvecklingsväg både psykosexuellt, kognitivt och socialt. När ett 
barn blivit utnyttjat sexuellt eller överexponerat för vuxensexualitet, kan olika störningar uppstå i den 
sexuella utvecklingen, som sedan visar sig i beteendet. Förskolebarn är exempelvis särskilt sårbara för 
sexualisering av beteende när något i deras liv är problematiskt, eftersom små barn med otillräckliga 
språkfärdigheter och brist på lämpligt beteende är utlämnade till att ge utlopp åt sina förvirrande 
erfarenheter i beteendet. Plötsliga förändringar i deras beteende är därför en mycket viktig signal.

Tidefors Andersson (2002) tar upp en undersökning av forskarna Pithers, Gray, Busconi, & 
Houchens (1998) där en grupp på 127 barn, 83 pojkar och 44 flickor mellan sex och tolv år, 
studerades. Dessa hade remitterats på grund av sexuella beteendestörningar. Forskarna fann att det 
som tidigare setts som ett enhetligt kliniskt syndrom, bestod av flera undergrupper. De hävdar att det 
är lika viktigt att titta på barnets livshistoria som det aktuella sexuella problembeteendet. Det finns 
enligt forskarna ett antal variabler som kan förutsäga hur stor risken är för ett barn att agera ut 
sexuellt som en reaktion på sin egen utsatthet. Dessa variabler är barnets ålder, barnets sociala status, 
om barnet tidigare varit utsatt för sexuella övergrepp, allmän vanvård och barnets förmåga att ta emot 
hjälp (interventioner) från vuxna.

Spacarrelli & Fuchs (refererade av Tidefors Andersson, 2002) fann i en studie av sexuellt utnyttjade 
flickor att om den icke-utnyttjande föräldern har en förmåga att stödja barnet kan barnet i högre grad 
bearbeta övergreppen. För de flickor, som har en svag icke-utnyttjande förälder är det vanligare med 
olika former av utagerande beteenden. Om barnets anpassningsstrategier innebär olika försök att 
kontrollera andra människor kan detta förutsäga andra framtida aggressiva utageranden och sexuella 
problem. Barnet kan eventuellt ha tillägnat sig en sådan strategi tidigare i livet, men denna 
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sexualiseras som ett svar på de sexuella övergreppen.

Svedin och Banck (2002) understryker emellertid att även om sexuellt utsatta barn har flera avvikelser 
i sexuellt beteende, vilket framkommit i studier av bl.a. Friedrich (1998) och Kendall-Tackett m.fl. 
(1993), visar en stor andel utsatta barn inga symtom alls, vare sig sexuella eller andra 
beteendeavvikelser. Många barn med sexualiserade beteenden har inte heller varit utsatt för sexuella 
övergrepp. Däremot menar Svedin och Banck (2002) att sexualiserat beteende hos barn är en signal 
om att något inte står rätt till i barnets tillvaro. Sexualiserat beteende har ofta ansetts vara en 
konsekvens av ett sexuellt övergrepp, därför har ett sådant beteende betraktats som en möjlig 
indikator på att sexuella övergrepp har skett.

Det andra framträdande tillståndet hos sexuellt utsatta barn var posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD). Detta används för att beteckna stress som en följd av t.ex. tortyr, krigsupplevelser och alltför 
starka upplevelser (Tidefors Andersson, 2002). Om bearbetningen och integrationen av detta trauma 
inte lyckas kan det utvecklas till det kroniska stresstillståndet PTSD. Barn anses mer sårbara för 
traumatisk stress. Om de därför under en lång tid varit utsatta för upprepade trauman kan de 
uppvisa en mer sammansatt symtombild med personlighetsförändringar och stor risk för upprepad 
skada. Det kan ske i form av självdestruktivt beteende eller risk för att bli skadad av andra (Svedin & 
Banck, 2002). Den drabbade individen känner en oförmåga att få kontroll över sitt liv och har 
återkommande symtom som sömnstörningar, ångest, mardrömmar, panikreaktioner, olika somatiska 
smärt- och spänningstillstånd och depression. Känslor av att vara på helspänn, att inte orka med 
någonting, att vara okoncentrerad och lättirriterad, att inte kunna fatta beslut och uppleva en stark 
oro för att något ska hända med nära anhöriga eller en själv är också vanliga. Många av de symtom 
som barn kan uppvisa efter sexuella övergrepp faller inom ramen för PTSD (Tidefors Andersson, 
2002).

Det är viktigt att skilja på symtom av traumatisk stress som uppstår omedelbart efter traumat och av 
stress som finns kvar mer varaktigt över tid. Barn och ungdomar som lider av PTSD vill försöka 
undvika att bli påminda om händelser som påminner om egna erfarenheter. Detta kan försvåra 
bearbetandet av det som hänt (Svedin & Banck, 2002).
Viktigt att understryka är det faktum att alla barn som varit utsatta för svåra händelser inte utvecklar 
PTSD. Faktorer som påverkar utvecklandet av PTSD är traumats svårighetsgrad, liksom förekomsten 
av tvång och våld. Barn som har upplevt både sexuella övergrepp och fysisk misshandel anses löpa 
särskild risk att utveckla PTSD. Även föräldrarnas egen stress i relation till traumat samt hur nära i 
tiden traumat skett är andra faktorer som spelar in. Dock kan ett gott familjestöd mildra 
utvecklandet av PTSD (Svedin & Banck, 2002).

    4.1.1 Skuld och skam
Barns reaktioner och känslor inför övergreppen präglas av skam, skuld, sorg, svek och självförakt. 
Barn som är offer har en mycket dålig självbild, låg självkänsla och känner stark självförakt 
(Kvarnmark & Tidefors Andersson, 1999). Skammen har i de flesta kulturer en central roll för att 
kontrollera sexualiteten, bl.a. i form av ett incesttabu. Skammen är också en av de mest betydelsefulla 
affekter för utvecklingen av självkänslan. Skammens funktion är att reglera överdrivet risktagande, 
dvs. att få individen att stanna upp och förhindra att dennes positiva känslor leder in den på farliga 
vägar. Då ett sexuellt övergrepp med genital beröring innebär att könsorganen stimuleras skapar det 
automatiskt fysiologiska reaktioner som barnet inte kan kontrollera. Erektionen kan bli beviset på 
den egna delaktigheten. Den yttre njutningen förhöjer den inre skammen. Barnen känner skam över 
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den egna kroppens sexuella svar på närmanden. Självbilden förvirras och barnen gömmer sig bakom 
känslolösa beteenden. Nära skamkänsla ligger alltså en känsla av förvirring och denna känsla av 
förvirring förstärks lätt av att barnet har svårt att sortera känslor av obehag, lust och skam (Nyman & 
Svensson, 2002; Svedin & Banck, 2002).

Skammen är till skillnad från skulden något som innefattar hela den egna personen. Om skuld är 
något som sker mellan två människor, finns skammen inne i personen eller mellan två delar av 
henne, den fördömande och den som upplever skammen. Detta innebär att varje tanke eller känsla 
som den skamfyllda delen av självet försöker befria sig från för att undgå skammen genast, omvandlas 
och utövas av den fördömande delen för att förstärka skammen. Att känna skam innebär att uppleva 
sig själv som en dålig och defekt människa (Hedlund, 1996).

Skuld kommer senare än skammen i barnets utveckling, och förutsätter en kognitiv förståelse för vad 
som är rätt och fel. Dock kan de förekomma parallellt. Ett barn som utsätts för sexuella övergrepp 
kan skifta mellan skuld och skam eller uppleva dessa tillsammans. Skuld är något som finns mellan 
två människor och är en känsla där individen känner sig ansvarig för en situation. Denna känsla 
uppstår när en person tror sig gjort fel, något orätt eller skadat en annan och grundar sig ofta i en 
handling, men kan också komma från otillåtna tankar och önskningar om eller mot en annan 
person. Det är lätt för ett barn att tro att han/hon varit delaktig, speciellt om det funnits någon form 
av njutning i samband med övergreppet. Barnet kan vara osäker på om han/hon själv har varit 
förföriskt eller kanske rent av ville ha den sexuella kontakten eftersom förövaren kan ha sagt att det 
var så (Svedin & Banck, 2002).

Barns reaktioner kan exemplifieras med några citat från Dahlström-Lannes (1994): ” Jag har känt mig 
dum. Har funderat mycket och tänkt att jag kunde ha sagt ifrån. Man tänker det efteråt, man kunde ju ha gått. 
Man skäms och känner sig smutsig” (s 52). Några ytterligare citat som förmedlar denna skam och skuld är 
ett barn som upplever att ”jag kunde ha gjort något. Jag kunde ha sparkats och slagits och bitits. Jag provade 
inte ens. På alla sätt och vis är det mitt fel. Och det här är man faktiskt två om” (s. 52).

    4.1.2 Subjektiva upplevelser av sexuella övergrepp
Tidefors Andersson (2002) skriver att det inte finns någon bra teoretisk ram för att förstå den 
specifika kris som det sexuella övergreppet utlöser hos det utsatta barnet. Författaren refererar till 
Ligezinkaet m.fl. (1996) som har studerat barns reaktioner under de tre första månaderna efter att det 
framkommit att de har varit utsatta för sexuella övergrepp av någon utanför familjen. Författarna 
formulerade hypotesen att det snarare är barnets subjektiva upplevelser av händelsen och inte 
händelsen i sig, som blir avgörande för hur barnet påverkas, precis som vid andra kriser.

Reaktionerna hos de studerade barnen, som var mellan fem och femton år gamla, jämfördes med en 
grupp barn matchade med avseende på kön, ålder och familjesituation. Hos de sexuellt utsatta 
barnen fanns en högre andel deprimerade barn och barn som kände sig socialt misslyckade och som 
var allmänt rädda och osäkra. Utgångspunkten bekräftades av Ligezinkaet m.fl. (refererade av 
Tidefors Andersson, 2002), det var barnets subjektiva upplevelse av övergreppet snarare än själva 
handlingen som avgjorde hur barnet mådde efteråt. De barn som upplevde sig delaktiga i 
övergreppen hade flest symtom såväl efter tre månader som efter ett år. Barnets subjektiva upplevelse 
var en viktig faktor och självklander gav de allvarligaste symtomen. Förälderns lyhördhet och 
förståelse av övergreppets betydelse, var den viktigaste faktorn för att minska eventuell 
traumatisering.
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4.2 Könsspecifika reaktioner

   4.2.1 Könsidentitet
Att lägga skulden för övergreppet på sig själv är enligt Hedlund (1996) troligtvis vanligare bland 
flickor som varit offer för sexuella övergrepp än bland pojkar. Detta kan enligt Kendall-Tackett m.fl. 
(1993), som Leander (2007) skriver, bero på att flickor tenderar att vara närmare förövaren och har 
blivit utsatt för övergrepp under längre tidsperioder än pojkar. En annan förklaring kan enligt 
Hildebrand & Gregersen (1994) vara, som beskrivs av Hedlund (1996), att pojkar i högre grad än 
flickor har behov av att ha inflytande över situationen och på så sätt uppfatta sig ha makt. I sin 
könsrollsutveckling, där pojken ska förstå vad det innebär att bli och vara man, gör han motstånd 
mot att vara utsatt och framför allt mot att vara hjälplös. Eftersom pojkar har svårare att tillstå 
känslor av maktlöshet och hjälplöshet tenderar de att finna sig i, och anpassa sig till, hur förövaren 
förklarar sin handling. Är pojken utsatt för övergrepp av en man kan strategin bli att leva sig in i,
eller identifiera sig med, den som utför övergreppen. Pojkar gör därför inte förövaren, som många 
flickor, fri från skuld. Pojken kan till och med inge sig en känsla av att vara en skicklig förförare, som 
t ex har förfört en vuxen kvinna. I båda fallen gör pojkar om övergreppet till ett jämlikt sexuellt 
förhållande. Detta underlättas av den sexuella reaktionen, dvs. erektionen, som pojkar får i de flesta 
fall. Pojkar resonerar att de måste vilja det eftersom de får erektion. Dahlström-Lannes (1994) menar 
att en pojke som får erektion kan uppleva det som mycket förvirrande, vilket kan ytterligare öka hans 
skam- och skuldkänslor. Vid homosexuella övergrepp har pojkar också en benägenhet att hemlighålla 
dessa därför att de tror att de själva är, har blivit eller kommer att bli betraktade som homosexuella.

Om flickor oftast förtränger eventuella positiva fysiska aspekter av det sexuella övergreppet, skriver 
Hedlund (1996), och därigenom behåller bilden av sig själva som ”dåliga, onda”, tenderar pojkar 
istället att förneka och förtränga de negativa och smärtsamma aspekterna av det sexuella utnyttjandet 
för att hålla känslan av maktlöshet borta från medvetandet. Ändå lyckas pojkar aldrig helt omforma 
utnyttjandet till endast något positivt. De bortträngda känslorna hos pojkar kan dyka upp i andra 
sammanhang som grundar sig i känslor av vanmakt, vilket är en förklarande faktor till varför en 
eventuell förövaridentitet utvecklas hos pojkar. Enligt Hildebrand & Gregersen (1994) och Campbell 
(refererade av Hedlund, 1996), saknar sexuellt traumatiserade pojkar en fristad att dra sig tillbaka till 
för att återupprätta sin genitala kroppsbild. De är för unga för att utveckla skam som försvar och 
tenderar därför att projicera ut den på andra. De använder förnekande och aggression vid minsta 
antydan om en situation som skulle kunna väcka skam inom dem. Förnekade känslor och förnekade 
rädslor av utsatthet är enligt Nyman & Svensson (2002) de största hindren för verklig bearbetning av 
traumatiska händelser. Barnet kan återuppleva samma känslor om deras upplevelser aktualiseras. 
Risken för att offret fastnar i destruktiva upprepanden är störst när traumatiska händelser förnekas.

Svedin & Banck (2002) hänvisar till Watkins & Bentovim (1992) som noterar att det är mycket svårt 
för flickor att berätta att de har blivit sexuellt utnyttjade, men det är troligtvis ännu svårare för 
pojkar. Enligt Kvarnmark & Tidefors (1999) har flickan, utifrån sin könsrollsutveckling, närmare till 
att uppleva sin utsatthet och hjälplöshet. Flickan finner dock oftare någon att till slut anförtro sig åt. 
Pojken kanske berättar om sin egen utsatthet först i samband med den rättspsykiatriska 
undersökningen, då han själv gjort sig skyldig till övergrepp. Detta resulterar i att pojkar inte erhåller 
behandling lika ofta som flickor. Hedlund (1996) förklarar att kraven på självkontroll är mer uttalade 
i uppfostran av pojkar än flickor och därför kan det bli en ”hederssak” för pojkar att inte avslöja 
hemligheten. De riskerar inte bara att förlora kontrollen utan också sin könsidentitet. Författarna 
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Gill & Tutty (1997), som nämns i Tidefors Andersson (2002), hävdar att pojkars svårighet att berätta 
förstärks av konflikten mellan att se sig själv som offer och att se sig själva som maskulina utifrån 
samhällets förväntning. Ju mer trångsynt/traditionellt samhället är i könsrollsfrågor desto större är 
benägenheten hos pojkar att inte berätta.

    4.2.2 Könsskillnader i symtom och beteendestörningar
Tidefors Andersson (2002) skriver att enligt Chandy, Blum & Resnick (1996) uppvisar tonårsflickor 
generellt mer självdestruktiva beteenden som självmordstankar eller självmordsförsök, ätstörningar 
och en överkonsumtion av alkohol. Tonårspojkar å andra sidan agerar ut i kriminalitet, blir bråkiga i 
skolan och börjar ta sexuella risker. Faktorer som underlättar bearbetningsmöjligheter för flickor är 
en god anknytning till sin familj, ett gott fysiskt allmäntillstånd och engagemang i ideell verksamhet. 
För sexuellt utsatta pojkar kan en välutbildad mamma och omhändertagande föräldrar fungera som
skyddsfaktorer.

Forskningen ger inte en tydlig bild gällande de könsspecifika reaktioner som följer av just sexuella 
övergrepp. Svedin & Banck (2002) beskriver hur det i några undersökningar har försökts att belysa 
skillnaderna i symtom och beteendestörningar mellan flickor och pojkar. Förvånande nog har de 
flesta studier beskrivit liknande symtom bland flickor och pojkar. Pojkar visar stressrelaterande 
symtom som liknar flickornas efter ett avslöjande, såsom sexualiserat beteende, ångest, 
posttraumatiskt stressyndrom samt skol- och inlärningssvårigheter. Vissa studier ger dock stöd för att 
det föreligger en könsskillnad när beteendet betraktas i grupperingar, såsom internalisering och 
externalisering. Å andra sidan är det något som återfinns generellt hos normalbefolkningen och i 
kliniska studier av barn med problem. Pojkar rapporteras vara mer utagerande, bråkiga och trotsiga 
med aggressivt beteende gentemot kamrater och syskon medan flickor oftare visar symtom som t.ex. 
depressivitet. Samtidigt finns det flickor som också har ett utagerande beteende och pojkar som sluter 
sig och blir mer ängsligt depressiva. De tydligaste skillnaderna tycks emellertid finnas inom det 
sexuella området. De sexuellt utsatta pojkarna förefaller ha en större tendens till sexuellt aggressivt 
beteende och att engagera sig i tvingande sexuella aktiviteter gentemot andra barn, där pojkar kan 
börja blotta sig eller förgripa sig på yngre barn (Svedin & Banck, 2002). När sexuellt aggressivt 
beteende förekommer hos flickor tycks de uppvisas i form av ett sexuellt (reaktivt) beteende, dvs. ett 
förföriskt eller sexualiserat beteende, som kan leda till promiskuitet eller prostitution. Det är inte 
flickans egen sexualitet som bestämmer hur hon beter sig sexuellt utan vad hon tror förväntas av 
henne (Dahlström-Lannes, 1994; Svedin & Banck, 2002). En annan skillnad mellan könen är enligt 
Fiering, Taska & Lewis (refererade av Tidefors Andersson, 2002), att tonårsflickor upplever en ökad 
ångest inför sexualitet efter ett sexuellt övergrepp, medan pojkarna kan uppleva en ökad grad av 
sexuella känslor.

4.3 Teoretiska modeller för övergreppsproblematiken

    4.3.1 The Child Sexual Abuse Accomodation Syndrome
Den amerikanske psykiatrikern Roland Summit har enligt Bergenheim (2005) utarbetat en modell 
kallad för The Child Sexual Abuse Accomodation Syndrome. Modellen är en kombination av tecken och 
symtom som kan användas för att upptäcka och diagnostisera sexuella övergrepp. Enligt Svedin och 
Banck (2002) anser Summit att ett sexuellt övergrepp har fem karaktäristika som förklarar 
efterföljande konsekvenser. Dessa är hemlighetsfullhet, hjälplöshet, insnärjdhet och anpassning, ett försenat, 
konfliktfyllt och icke övertygande avslöjande, samt återtagande av avslöjandet.
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Hemlighetsfullhet
Barnet förmås att hålla tyst, ibland med tvång men för det mesta utan hot eller påtryckningar. Oftast 
räcker det med vuxenauktoriteten och rädslan för vad som kan hända vid avslöjandet (Dahlström-
Lannes, 1994). I en efterundersökning av barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp kunde Svedin 
& Back (2003) fastslå att barnen var tvungna att lova förövaren att inte berätta för någon om deras 
gemensamma hemlighet. De uttryckte även en oro för de konsekvenser ett avslöjande skulle kunna 
medföra. Detta kan göra att barnen måste bära på hemligheten själva pga. rädsla för bland annat att 
inte bli trodda, övergivna, att familjen splittras eller vad omgivningen skulle säga. Svedin & Banck 
(2002) hänvisar till undersökningar som påvisar att hemligheter, dvs. när bara offer och förövare vet 
om det sexuella övergreppet, gör att händelserna under perioder kan glömmas bort samt att hot 
minskar sannolikheten att barn berättar, speciellt om förövaren står barnet nära. 

Enligt Svedin & Back (2003) utvecklas barns förmåga att reflektera över vilka konsekvenser ett 
avslöjande kan få ju äldre barnet blir. Å andra sidan menar Hedlund (1996) att barnet har svårare att
behålla en hemlighet, ju yngre det är. Får barnet inte hjälp att berätta för vuxna, kommer mycket 
kraft att gå åt att bevara hemligheten, vilket leder till att ett liv med närhet, tillit och självutveckling 
blir mindre troligt.

Hjälplöshet
Barnet befinner sig i ett underläge och reagerar med psykiska eller psykosomatiska7 symtom. Isolering 
blir också allt mer vanligt (Dahlström-Lannes, 1994). På grund av de olika maktförhållanden som 
råder mellan barnet och förövaren, blir försöken att stoppa övergreppen meningslösa (Hedlund,
1996). I stället måste barnet hitta metoder att hantera sin hjälplöshet. En av dessa metoder kan vara 
att avlägsna sig från det som händer. Det kan se ut som följande: ”Min kropp var död”, ”Jag tänkte 
att det hände nån annan, det var inte jag” (Hedlund, 1996, s. 33). Detta tillstånd benämns 
depersonalisation, ett beteende kännetecknande för det dissociativa försvaret. Jaget klyvs i en del som 
känns främmande och en del som observerar. Tankar och känslor hör inte ihop med kroppen.

Om övergreppet begås av en anhörig till barnet, en person som barnet hyser förtroende för, handlar 
det sällan om en engångsföreteelse. Barnet kommer mer och mer att känna av sin hjälplöshet och 
maktlöshet allt eftersom tiden går (Hedlund, 1996). Enda sättet att överleva enligt Summit (1983), 
skriver Hedlund (1996), blir att dela upp verkligheten i två världar, en värld som barnet delar med 
andra och en annan värld som enbart är barnets och gärningsmannens hemlighet. Den del som 
barnet inte befinner sig i, liknar mer en dröm eller fantasi. På det viset kan barnet intala sig att 
övergreppen inte pågår och skydda sig mot känslor av vanmakt och hjälplöshet. Om denna 
uppdelning lyckas helt och hållet leder det till personlighetsklyvning (Hedlund, 1996).

Barnet kan också göra meningen med övergreppet till något mer vardagligt, som t.ex. att alla föräldrar 
gör detta med sina barn. Denna omtolkning sker pga. förmågan att glömma och tränga bort de egna 
känslorna, vilket klyvningen möjliggör. Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att barns 
uppfattning om sexuella övergrepp ändrar sig med tiden. En tioårig flicka har inte samma 
uppfattning om ett sexuellt övergrepp som när hon var tre år. Hon har kanske upptäckt att alla 
flickor i hennes ålder inte har sex med sina fäder. Så länge övergreppen inte avslöjats och upphört 

                                                          

7 Störningar och sjukdom i kroppsorganen till följd av psykiska störningar och påfrestningar, t ex stress (Egidius, 2006)
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förblir dock maktförhållandena desamma mellan henne och fadern (Hedlund, 1996).

Rent generellt kan det sägas att barn som utsätts för upprepade sexuella övergrepp kan dissociera för 
att hålla tankarna eller minnet av de otäcka händelserna borta från medvetandet. Dissociation kan 
också vara en del av symtomen vid PTSD. Den dissocierade händelsen, exempelvis ett sexuellt 
övergrepp, är åsidosatt i medvetandet, men minnet förblir intakt och möjligt att återkalla vid ett 
senare tillfälle. Dessa visar sig när barnet avskärmar sig psykiskt från omvärlden eller låtsas att de är 
en annan person eller någon annanstans. Barnen kan även låtsas att de sovit eller drömt när 
övergreppen skedde, eller att förövaren är en annan person (Dahlström-Lannes, 1994; Kvarnmark & 
Tidefors, 1999; Svedin & Banck, 2002). Denna strategi är barnets försvarsmekanismer för att kunna 
stå ut med övergreppen. Dessa får inte förväxlas med fantasier om verkliga brott. Utsatta barn lever 
ofta i en pseudovärld och tvingas leva med livslögn. Övergreppen sker, men de får inte tala om dem. I 
familjerna låtsas man som om inget hänt. Barnet måste förvränga sanningen för att leva upp till 
familjens krav. Denna störda verklighetsuppfattning kan leda till s.k. psykoser (Dahlström-Lannes, 
1994).

Insnärjdhet och anpassning
Barnet tvingas under denna fas att anpassa sig för att överleva och lägger därför skulden på sig själv.
Anpassningen uppstår pga. att barnet lär sig att vara sexuellt tillgängligt utan att klaga. Barnet anser 
sig själv förtjäna denna behandling, där självdestruktiva beteenden är vanligt förekommande. 
Självklart försvårar anpassningsmönstret utsikterna till en känslomässig bearbetning av traumat 
(Dahlström-Lannes, 1994; Hedlund, 1996).

Att avskilja känslan från händelsen blir ett sätt att härda ut och att överleva. Om barnet inte klarar av 
att avlägsna sig från det som händer kan det istället försöka tillmötesgå förövarens förväntningar och 
på så vis minska sitt eget obehag. Ett sätt att upprätthålla bilden av förövaren som en bra person, t.ex. 
fadern, kan gå ut på att lägga skulden för det som skett på sig själv. Har flickan även känt sig sexuellt 
stimulerad infinner sig känslan av delaktighet och eget ansvar för det som hänt nära till hands. 
Barnets anpassning till övergreppssituationen motverkar möjligheterna att genomskåda övergreppets 
funktion, nämligen att tillfredsställa ett behov hos förövaren. Även om pojkar och flickor uppfattar 
övergreppen innehållsmässigt olika har de samma tendenser att anpassa sig till dem. Enligt Summit 
(refererad av Hedlund, 1996) blir många barn ändå inte trodda vilket har att göra med det sätt som 
de berättar om sina erfarenheter på.

Ett försenat, konfliktfyllt och icke övertygande avslöjande
Offret möts i detta stadium med misstroende. Hennes sexuella utagerande, att hon väntat så länge 
med avslöjandet eller rymt hemifrån vänds emot henne (Dahlström-Lannes, 1994). Det försenade
avslöjandet har även här att göra med anpassningsmönstrets karaktär, dvs. med känslan av egen skuld 
eller frivillig medverkan i övergreppet. Barnet har saknat möjligheter att ändra på situationen med 
egen kraft (Hedlund, 1996).

Barn kan börja berätta pga. att den inre pressen blir överväldigande, eller så minskar helt enkelt 
skälen till att bevara hemligheten därför att förövaren inte längre finns i barnets omedelbara närhet.
Många barn blir ändå inte trodda när de väl berättar. Känslorna för övergreppet kommer inte fram i 
berättelsen, den blir torr och känslofattig vilket är tecken på anpassningen till övergreppssituationen. 
För att anpassa sig dissocierar barnet och berättar kanske därför inte detaljer kring övergreppet. Detta 
kan tyvärr innebära att berättelsen blir både fragmentarisk och ordfattig, och barnet uppfattas inte 
som trovärdigt (Hedlund, 1996).
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Om barnets berättelse möts med skepsis, kan tvivel uppstå hos barnet. Ett barn som upplevt de 
sexuella övergreppen i ett overkligt, drömlikt tillstånd kan börja ifrågasätta sina egna minnen. Vems 
verklighet är sann, den egna eller den vuxnes? Om barnet däremot har klara minnen av vad som skett 
och har förmåga att återuppleva sina känslor i samband med övergreppet, men ändå inte blir trodd, 
kan barnet återfalla i anpassningsmönstret. Den vuxnes verklighetsuppfattning blir barnets 
(Hedlund, 1996).

Leander (2007) skriver att forskarna Bussey & Grimbeek (1995) och Lawson & Chaffin (1992) har 
funnit att barn som får stöd av sina föräldrar är mer villiga att avslöja övergrepp än barn som har icke-
stöttande föräldrar. Dessutom fann Herschkowitz et al. (refererade av Leander, 2007) att 
förväntningar av negativa reaktioner från föräldrar är starkt relaterade till försenat och icke-spontant 
avslöjande av övergreppen. Moderligt stöd under avslöjandet är viktigt för barnets välbefinnande, 
men även för barnets förmåga att minnas och rapportera om övergrepp. Tidefors Andersson (2002) 
lyfter fram en annan konsekvens som tas upp av Adams-Tucker (1982) och Wyatt & Mickey (1998), 
nämligen att barn som upplever att föräldrar och andra i omgivningen inte tror dem när de berättar 
om erfarenheter av övergrepp tenderar att på sikt utveckla svårare störningar än de barn som blir 
trodda.

Det är av avgörande vikt för barnets fortsatta hälsa och utveckling att bli trodd av den icke förövande 
föräldern (Svedin & Back, 2003). Om barnet inte blir trodd av omgivningen, tenderar barnet att på 
sikt utveckla svårare störningar än de barn som blir trodda (Tidefors Andersson, 2002).

Återtagande av avslöjande
Barnet tar tillbaka sin berättelse på grund av påtryckningar från omgivningen. Vuxnas bristande 
tilltro kan förstärka ett tidigare anpassningsmönster. Barnet har sig själv att skylla enligt omgivningen 
och tar tillbaka det som sagts. Allt var bara lögn och fantasier. Att ta tillbaka avslöjandet blir en ny 
överlevnadsstrategi som ska skydda mot skuld och skamkänslor. Det händer också att barn som blir 
trodda, ändå väljer att ta tillbaka vad de avslöjat (Hedlund, 1996). Enligt Summit (refererad av 
Hedlund, 1996) beror detta på de starka reaktioner som barnets berättelse ofta väcker hos 
omgivningen. Det som förövaren hotat med blir till verklighet. Avslöjandet orsakar kaos och panik. 
Barnet kan därför förståeligt nog drabbas av både förvirring och skamkänslor. Plötsligt kan förövaren 
ha rätt i mycket annat han sagt och gjort, eftersom det han förutspådde har blivit till verklighet.

Ett annat skäl till varför barnet tar tillbaka avslöjandet handlar om en önskan från barnet att 
övergreppet inte har skett. Detta är ett test från barnets sida för att se hur det känns. Barnet vill mest 
av allt att övergreppen ska upphöra. De vill inte skiljas från sina föräldrar eller andra människor i
omgivningen som de håller av och är beroende av. Därför säger barnet att allt var fantasier eller lögn 
och återigen uppstår en paradox i barnens liv (Hedlund, 1996). Hedlund (1996) hänvisar till 
Hildebrand & Gregersen (1994) som påtalar att lögnen i tillbakatagandet ofta uppfattas som mer 
trovärdig än sanningen i avslöjandet. Dahlström-Lannes (1994) exemplifierar detta ur Summit (1983) 
som följande:

Om det inte finns ett mycket klart och tydligt stöd för barnet och ett omedelbart ingripande där hela ansvaret 
för det som hänt läggs på fadern, kommer flickan att följa den ”normala gången” och ta tillbaka sitt påstående. 
Flickan säger att hon hittat på det hela och ger olika förklaringar till att hon velat hämnas på fadern. Denna 
lögn blir lättare trodd än de mest tydliga och detaljrika påstående om sexuella handlingar. De vuxna får den 
bekräftelse som de väntat på; att barn inte är att lita på (s. 46).



23

    4.3.2 Finkelhor & Brownes förklaringsmodell för sexuella övergrepp på barn
Finkelhors & Brownes (1985) traumatogena modell har enligt Svedin & Banck (2002) under lång tid
haft en vägledande roll när det gäller att förstå varför vissa barn klarar av ett sexuellt övergrepp, dvs. 
att handskas med sin erfarenhet, medan andra får mer eller mindre långvariga svårigheter. Modellen 
beskriver fyra s.k. traumatogena faktorer som kan leda till negativa psykosociala effekter hos barnet 
efter ett sexuellt övergrepp. Dessa faktorer är sexuell traumatisering (traumatic sexualization), den vuxnes 
svek (betrayal), stigmatisering (stigmatisation), samt barnets maktlöshet (powerlessness).

Sexuell traumatisering
Barnen påtvingas en vuxensexualitet som de inte är psykiskt mogna för. Barnen går miste om sin 
barndom och får inte utvecklas i sin egen takt. Den sexuella överstimuleringen gör barnen förvirrade 
och identitetslösa (Dahlström-Lannes, 1994). Traumatisk sexualisering är alltså en process där barnets 
sexualitet, vilket innefattar både känslor och attityder, inte formas på ett utvecklingsmässigt och 
interpersonellt funktionellt sätt pga. det sexuella övergreppet. Sexualiseringen kan ske på flera olika 
sätt genom belöning i form av uppmärksamhet, förmåner, gåvor etc. eller genom att 
uppmärksamheten fokuseras på barnets könsorgan och sexuella funktioner. Relationen mellan den 
vuxne och barnet erotiseras, vilket kan resultera i olika typer av sexuella beteenden eller störningar i 
form av översexualisering och hämning av sexuell lust/aktivitet (Svedin & Banck, 2002).

Stigmatisering
Stigmatisering blir en psykologisk konsekvens i form av barnets negativa syn på sig själv. Skam, skuld 
och en känsla av att vara dålig införlivas i barnets självbild genom förövarens skuldbeläggande av 
barnet eller omgivningens reaktioner efter ett avslöjande. Ibland kan dessa skuldkänslor leda till djup 
depression hos barnet. Den bristande självkänslan kan i sin tur leda till isolering och olika former av 
negativa beteenden som självskadande beteenden, där flickor rispar och skär sig, missbruk, inklusive 
självmordsförsök. En dokumentation av övergreppen, såsom barnpornografi i form av foton, 
videofilmer etc. medför en ökad risk för symtomutveckling och stigmatisering (Svedin & Banck, 
2002). Barnen upplever inte heller att de har rätt till sin egen kropp och är helt inställda på att 
tillfredsställa andras behov (Dahlström-Lannes, 1994). De blir lätt offer för andra brott, involverade i 
kriminalitet och prostitution (Kvarnmark & Tidefors, 1999).

Förräderi/svek
Den vuxnes svek karaktäriseras av det faktum att det är en närstående vuxen som svikit, manipulerat, 
utnyttjat och våldfört sig på barnet. Barnet riskerar att utveckla en bristande tillit till andra 
människor och får svårigheter att utveckla nära och förtroendefulla relationer med andra människor 
senare i livet. Det kan ta sig många olika uttryck, allt ifrån isolering till distanslöshet (Svedin & 
Banck, 2002).

Maktlöshet
Den maktlöshet som barnet kan känna grundar sig i det faktum att barnets fysiska och känslomässiga 
gränser inte respekteras. Försöken att skydda sig och att på något sätt få slut på övergreppen stoppas 
av den vuxnes överlägsna makt. Uppgivenhet och anpassning leder till en ond cirkel där 
maktlösheten förstärks. Risken är att barnet under uppväxten och vuxen ålder utvecklar en 
”offeridentitet” alternativt ett aggressivt kompensatoriskt beteende (Svedin & Banck, 2002).
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4.4 Relation till förövare, övergreppens natur- och varaktighet
Svårighetsgraden av de effekter som uttrycks genom symtom och beteendestörningar har samband 
med samspelet med andra relevanta faktorer, då ett barn inte lever isolerat under sin uppväxt, utan är 
beroende av andra människor för sin fortsatta utveckling. Det är därför av vikt att även belysa andra 
faktorer som är relaterade till barnet för att vidga förståelsen för barnets symtombild.

Kliniker och forskare världen över är enligt Svedin & Back (2003) i stort överens om att tre faktorer 
är avgörande för vilken effekt ett trauma har på ett barn som varit utsatt för sexuella övergrepp: 
övergreppets natur, hur lång tid övergreppen pågått samt vilken relation som förövaren haft till 
barnet. För barn som varit offer i så kallade sexringar finns dessutom ytterligare faktorer som kan 
bidra till en högre nivå av emotionellt och social trauma. Dessa faktorer består av allvarliga hot, 
dokumentering via foto och video samt antalet förövare, ju större antalet förövare är desto större blir 
påverkan på barnets tillit till vuxna.

Tidefors Andersson (2002) skriver att Wolfe & Jaffa (1991) och Steel, Wilson, Cross, & Whipplie 
(1996) har i ett flertal studier undersökt vilka effekterna blir för barn som varit utsatta för sexuella 
övergrepp, och hur dessa effekter kan variera beroende på övergreppens varaktighet och relation till 
förövaren. Kliniska och icke-kliniska studier av såväl pojkar som flickor ger samma bild vad gäller 
förövare-offerrelationens betydelse för konsekvenserna av övergrepp. Dessa blir svårare om 
övergreppen har pågått under lång tid och om de utförts av någon närstående vuxen. Samma resultat 
kan enligt Tidefors Andersson (2002) utläsas av Kendall-Tacketts et al. (1993) översiktsartikel där det 
framgår att symtomen blir fler och svårare om förövaren står i en nära relation till offret i sju studier 
av nio. Tidefors Andersson (2002) refererar till en annan översiktsartikel av Bauserman & Rind 
(1997) om förövare-offerrelationens betydelse för konsekvenserna av övergreppet, i vilken 
framkommer en samstämmighet i såväl kliniska som icke-kliniska studier vad gäller både pojkar och 
flickor. Incestuösa övergrepp leder till allvarligare symtom hos barnet än vad icke-föräldrars övergrepp 
gör.

Tidfors Andersson (2002) tar upp en fransk studie där mer än hundra tonåringar som hade blivit
utsatta för sexuella övergrepp blev intervjuade såväl i nära anslutning till övergreppen, som sex 
månader efter att de hade sökt hjälp på grund av övergreppen. Samtliga övergrepp bestod av våldtäkt, 
dvs. orala, anala eller vaginala samlag. De som våldtagits av någon från den egna familjen uppvisade 
högre grad av PTSD och en sämre självkänsla än de som blivit våldtagna av en bekant utanför 
familjen eller av en främling. Övergreppen i den första gruppen var mer frekventa/hade pågått under 
längre tid och offren väntade längre tid innan de vände sig till någon social myndighet. Förklaringar 
till dessa svårare symtom hos dem som utsatts av föräldrar eller föräldraersättare är antalet övergrepp, 
skadad tillit till vuxenvärlden och brott i normala anknytningsband. Leander (2007) hänvisar till 
Quas, Goodman, & Jones (2003) som upptäckte att ökad attribution av självanklagelser förutses vid 
nära relation med förövaren, vilket också påverkar rapporteringen på ett negativt sätt.

Där förövare och offer har en nära relation förekommer mer sällan något fysiskt våld. Barnets 
beroendeställning gentemot vuxna, framför allt till sina föräldrar, och dess benägenhet att göra en 
olycklig förälder glad utgör en mycket olycklig omständighet för barnet. Övergrepp bryter ner barns 
förmåga till tillit och skadar deras basala instinkter och uppfattning av andra människor. Om 
förövaren stått barnet nära och framför allt om han/hon varit barnets förälder anses känslan av att 
vara förrådd som störst. Vid övergrepp som utförs av en okänd skadas barnets fysiskt och psykiskt, 
men blir inte lika skadat i sin tilltro som det barn som blir utsatt av någon som barnet känner. I det 
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förra fallet finns det nästan alltid en vuxen som tar barnets parti. I det senare kan barnet vara helt 
utan vuxenstöd. Denna situation är den vanligaste, eftersom de allra flesta övergrepp mot barn utförs 
av någon de känner väl, vanligen en förälder eller föräldraersättare (Kvarmark & Tidefors, 1999).

Leander (2007) skriver att enligt Herschkowitz et al. (2007) är barn mer troliga att fördröja 
avslöjandet av mer allvarliga övergrepp, vilka involverar inkräktande sexuella handlingar och multipla 
incidenter jämfört med enstaka, lindrigare fall av sexuella övergrepp. Svedin & Back (2003) tar upp 
en studie av Smith et al. (2000), bestående av 3220 kvinnor, där 288 av dessa rapporterade att de 
varit utsatta för penetrerande övergrepp före 18 års ålder. Låg ålder vid övergreppet och en nära 
relation till förövaren visade sig vara signifikant förknippat med ett sent avslöjande

Konsekvenserna av sexuella övergrepp kan till en del hänga samman med de anpassningsstrategier 
som barnet använder sig av. Tidefors Andersson (2002) hänvisar till Steel et al. (1996) som menar att 
vid övergrepp av en nära anhörig är avskärmning en vanlig anpassningsmekanism. Denna strategi är 
på kort sikt funktionell, men ger upphov till bristande intimitetsförmåga vid vuxen ålder. Barnets 
benägenhet att känna sig delaktig i övergreppen från en närstående kan också, på kort sikt, betraktas 
som en anpassningsmekanism, eftersom barnet upplever att om det kan välja att delta, kan den också 
på samma sätt att låta bli. Berliner & Elliott (refererade av Tidefors Andersson, 2002) beskriver 
samma fenomen och utgår från det mindre barnets antingen eller tänkande, där det tänker att det 
antingen är fel på henne/honom eller så är det fel på den vuxne. Barnet behöver för sin överlevnad 
kunna lita på vuxenvärlden och barnet väljer då att tänka att det är dess eget fel vad det varit med om 
och därav anpassningen. 

En viktig, positiv faktor är det stöd som ett barn kan få av den icke förövande föräldern. En förälder 
som själv upplever mycket stress kommer dock tyvärr att ha sämre förmåga att stödja sitt barn (Svedin 
& Banck, 2002). Även Harvey, Orbuch, Chwalisz, & Garwood (1992), som Tidefors Andersson 
(2002) hänvisar till, framhåller att om ett övergrepp upptäcks tidigt och om barnet tas om hand av en 
kapabel vuxen, kan barnet i högre grad utveckla positiva anpassningsstrategier. Dock blir 
bearbetningen svårare, trots ett sådant omhändertagande, om det finns en nära relation till 
förövaren.

4.5 Slutsatser
En sammanställning har gjorts av förekommande symtom, beteendestörningar, känslor och
reaktioner som kan återfinnas hos barn i samband med att ett övergrepp pågår eller har avslöjats. 
Likaså har en genomgång gjorts med syftet att undersöka om det förekommer några könsspecifika 
reaktioner hos flickor och pojkar.

Det är viktigt att klargöra att inget enskilt symtom kan användas som bevis för sexuella övergrepp.
Olika undersökningar påvisar olika resultat gällande symtom och beteendestörningar hos barn. 
Symtomen kan också variera beroende på vilken ålder och utvecklingsfas barnet befinner sig i. En 
sammanställning från slutet av 90-talet visar att upp till 50 % av undersökta barnen kan uppvisa 
någon form av symtomen (Nyman & Svensson, 2002) och i andra fall uppvisar endast 20-30 % av 
barnen symtomen, enligt Svedin & Banck (2002). Många av de förekommande symtomen och 
beteendestörningarna kan även återfinnas hos andra kliniska eller allmänna populationer. Vissa 
symtom, som i sig inte är ett tecken på ett övergrepp, är dock kliniskt och teoretiskt kopplade till 
övergreppsproblematik. Två grupperingar av symtom kan urskiljas i litteraturen och kliniskt; 
sexualiserat beteende och posttraumatiskt stressyndrom. Ett sexualiserat beteende och tecken på 
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posttraumatiskt stressyndrom bör alltid föranleda misstanke om sexuellt övergrepp om andra 
förklaringar uteslutits (Svedin & Banck, 2002, Tidefors Andersson, 2002).

På grund av könsrollsutvecklingen kan pojkar, för att återställa den förlorade manligheten, återta 
makten över en övergreppsituation genom att göra om relationen till förövaren till en sexuell jämlik 
relation. Flickor kan ha lättare att prata ut med andra i omgivningen, till skillnad från pojkar som på 
grund av sin könsidentitet berättar i mindre utsträckning. Flickor har också lättare för att 
skuldbelägga sig själva, för att kunna upprätthålla en bra bild av den vuxne. Vad gäller symtom och 
beteendestörningar skiljer sig flickor från pojkar på så sätt att de förra internaliserar mer och uppvisar 
ett sexuellt reaktivt beteende. Pojkar externaliserar mer och är mer benägna att agera ut sina 
aggressioner genom att påtvinga andra barn och tonåringar ett sexuellt beteende. Dock behöver inte 
alla barns reaktioner stämma överens med denna indelning av könsreaktioner (Hedlund, 1996; 
Kvarnmark & Tidefor Andersson, 1999; Svedin & Banck, 2002).

Modellen The Child Sexual Abuse Syndrome utformad av Summit (1983) beskrivs enligt Hedlund 
(1996) utifrån fem problemställningar som barnet måste tackla för att få en mening i tillvaron.
Modellen beskriver hur barnet pga. skuld och skamkänslor och omgivningens förväntningar håller 
inne med sin berättelse, känner sig maktlös, ibland återtar sin berättelse och anpassar sig. Dahlström-
Lannes (1994), Kvarnmark & Tidefors Andersson (1999) och Svedin & Banck (2002) tar alla upp 
Finkelhor & Brownes (1985) förklaringsmodell som åskådliggör vilka faktorer som ger allvarliga 
skador och hur de kan se ut. Finkelhor & Browne (1985) beskriver fyra olika faktorer som ingår i 
traumatiseringen och som behöver belysas och beaktas hos den som blivit utsatt för sexuella 
övergrepp. Enligt denna dynamiska modell medför ett sexuellt övergrepp en ökad sårbarhet, i form av 
försämrad självkänsla och sexuell förvirring.

Graden av traumatisering eller allvaret i de konsekvenser som ett sexuellt övergrepp har för ett barn 
hänger samman med övergreppsrelaterade faktorer. Bland de övergreppsspecifika faktorerna återfinns 
närheten till förövarna, övergreppens frekvens samt om penetration förekommit eller inte. Prognosen 
anses sämre om förövaren stått barnet nära, som t.ex. en fader eller styvfader, och om övergreppen 
pågått under lång tid och/eller skett med en hög intensitet. Hot om våld eller våld, vilket är ovanligt, 
ökar också risken för allvarlig traumatisering. Om penetration med fingrar, föremål eller samlag oralt, 
analt eller genitalt förekommit har konsekvenserna för barnet varit värre än om bara en yttre 
beröring skett (Svedin & Banck, 2002; Svedin & Back, 2003; Tidefors Andersson, 2002).

5. Diskussion

5.1 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att genom en litteraturstudie belysa och beskriva de symtom och 
beteendestörningar som kan förekomma vid sexuella övergrepp av barn samt undersöka om det 
förekommer några könsspecifika reaktioner eller inte. Frågeställningarna besvaras utifrån 
beskrivningar av könsrollsutveckling hos pojkar och flickor, anknytningsteorin, psykodynamisk teori 
samt objektrelationsteorin.

Det går att utläsa av redovisat material att det inte finns någon särskild symtombild associerad med 
ett sexuellt övergrepp mot ett barn. Inte heller alla barn uppvisar några symtom eller 
beteendestörningar som en följd av sexuella övergrepp, men ungefär hälften gör det (Nyman & 
Svensson, 2002; Svedin & Banck, 2002). De gör följaktligen det osäkert att göra några direkta 
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kopplingar mellan sexuella övergrepp mot barn och följder av dem. Dock finns det två tillstånd som 
förekommer i större utsträckning än andra, i de fall det förekommer några. Dessa är sexuellt 
utagerande och posttraumatiskt stressyndrom (Svedin & Banck, 2002; Tidefors Andersson, 2002). 
Skam, skuld, och dissociation är andra förekommande reaktioner hos sexuellt utsatta barn (Hedlund, 
1996; Kvarnmark & Tidefors, 1999; Svedin & Banck, 2002). 

Flickor och pojkar skiljer sig åt i hur de tolkar och internaliserar på grund av den könsrollsutveckling 
de genomgår. Enligt Hedlund (1996) internaliserar flickor jämförelsevis lättare onda objekt och ser 
hellre sig själva som dåliga och onda, pga. sin önskan att idealisera förövaren. Flickor är därför mer 
benägna att förneka positiva aspekter hos sig själv. De har därför lättare för att skuldbelägga sig själv. 
Flickors könssocialisering präglar också deras reaktioner på övergreppen, där det exempelvis 
förekommer ett internaliserande- och förföriskt beteende när de agerar ut sexuellt. Pojkar förnekar 
istället negativa sidor hos förövaren och gör om sin roll till en medagerande för att inte uppleva sig 
själv som maktlös (Hedlund, 1996; Kvarnmark & Tidefors, 1999; Svedin & Banck, 2002). Pojkar 
visar sin utsatthet genom ett externaliserande beteende som ibland kan slå över till ett 
förövarbeteende. De kan därför bli mer aggressiva och agera utåt, eftersom de har förlorat kontrollen 
över sin könsidentitet, och känner därför sig hjälplösa och maktlösa (Hedlund, 1996; Kvarnmark & 
Tidefors Andersson, 1999; Svedin & Banck, 2002). Således påverkas förekomsten och utseendet av 
symtom och beteendestörningar hos pojkar och flickor i viss utsträckning av deras 
könsrollsutveckling.

Det går att ställa sig undrande till om föreliggande frågeställningar har besvarats inom detta arbete. 
För det första framgår det av redovisat material att det är svårt att söka fastslå om ett visst symtom 
och en viss beteendestörning indikerar ett sexuellt övergrepp. Det kan också vara svårt att förutsäga, 
givet att ett övergrepp skett, vilken effekten av övergreppen blir. Tidefors Andersson (2002) hänvisar 
till en översiktsartikel av Spaccarelli (1994) där symtomens art och omfattning hos barn som utsatts 
för sexuella övergrepp anses variera starkt mellan olika studier. Ingen förklaring finns för denna stora 
variation. Det saknas en teoretisk modell som inrymmer barns alla reaktioner för samma typ av 
övergrepp. Lundberg (2005) talar också om de metodologiska problem som följer av 
korrelationsstudier av konsekvenser på sexuella övergrepp. Sådana korrelationsstudier medger inte 
kausala tolkningar, oavsett antalet åtgärder som vidtagits för att kontrollera ovidkommande faktorer. 
Därför är det svårt att veta om det är övergreppet i sig som orsakar negativa långsiktiga konsekvenser. 
Den enda möjligheten till kausala slutsatser ges i rent experimentella studier. Sådana är däremot 
omöjliga att genomföra. Lundberg (2005) menar att det etiskt skulle vara oförsvarbart att ha två 
slumpmässigt utvalda grupper, där den ena gruppen utsätts för sexuella övergrepp och den andra 
slipper detta, för att sedan utvärdera konsekvenserna av övergreppet.

Bauserman & Rind (1997) är också kritiska, enligt Tidefors Andersson (2002), mot att det inte görs 
någon åtskillnad på de rön som hittats hos barnet i nära anslutning till det inträffade och vuxnas där 
händelserna ligger långt tillbaka i tiden. Enligt Lundberg (2005) är självrapporteringar i vuxen ålder 
av tidig utsatthet inte alltid särskilt tillförlitliga. Ett problem med självrapportering i vuxen ålder är en 
märkbar underrapportering till följd av minnesproblem. Tidiga övergrepp har helt enkelt glömts eller 
trängts bort av offret. En annan möjlighet är att individen av emotionella skäl avstår från att 
rapportera obehagliga och traumatiska upplevelser. Kriteriet för att bedöma om händelser har 
karaktär av övergrepp kan vara så snävt att personen i fråga inte uppfattar dess erfarenheter som 
utsatthet. Å andra sidan finns det också en risk för överapportering. Lundberg (2005) beskriver 
minnen som konstruktiva och mentala konstruktioner kan under olika förutsättningar skapa ”false 
memories”. Om personen befinner sig i ett dåligt hälsotillstånd kan risken öka för att offret 
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uppmärksammar negativa barndomsupplevelser mer.

Ett annat problem kan vara den bristfälliga reliabiliteten hos självrapporter. I en undersökning av 
Fergusson et al. (2000) som Lundberg (2005) hänvisar till, fick en grupp personer besvara samma 
frågor om utsatthet vid två tillfällen, vid 18 år och vid 21 år. Sambandet mellan de två 
rapporteringarna var endast 0,45, vilket enligt Lundberg (2005) är anmärkningsvärt lågt. När en 
individ har gett form åt sin livshistoria, vilket sker allt eftersom det blir äldre, kan samstämmigheten 
emellertid bli mycket högre. Om det rör sig om en korrekt uppfattning är däremot en annan sak. 
Lundberg (2005) menar därför att prospektiva studier skulle vara lämpligare än retrospektiva. Något 
som inträffat senare kan inte vara orsak till något tidigare. Genom att följa individer över lång tid och 
registrera förekomst av övergrepp och noga observera utvecklingsförloppet erhålls ett säkrare 
underlag för att förstå verkningarna än vid retrospektiva studier.

Bauserman & Rind (refererade av Tidefors Andersson, 2002) menar vidare att de flesta studier är 
gjorda på flickor/kvinnor men forskarna lyfter också fram att när pojkar/män ingår i undersökningar 
redovisas oftast resultaten sammanslagna för de båda könen och eventuella skillnader i 
reaktionsmönster diskuteras inte. Detta ger sämre förutsättningar att inom ramen för detta arbete 
svara på frågan om det förekommer könsspecifika reaktioner. Om det inte görs en åtskillnad mellan 
könen i undersökningar är det av naturliga skäl svårare att bedöma reliabiliteten i de resultat som 
erhållits i olika undersökningar. Pojkar/män kan också pga. sin könsrollsutveckling ha svårare för att 
berätta om sina övergrepp, då det strider mot hur en man skall bete sig. Därför ingår de jämfört med 
flickor/kvinnor i mindre utsträckning i undersökningar. Återigen utgör detta ett problem för 
föreliggande arbetes syfte, om fördelningen av könen inte är jämn i undersökningarna, vilket 
följaktligen varken ger en riktig eller rättvis bild av hur pojkar och flickor reagerar på sexuella 
övergrepp.

Någon kritik mot Finkelhor & Brownes (1985) modell har inte påträffats i litteraturen. Det har inte 
heller funnits skäl att rikta kritik mot utformningen av deras modell eller tillämpbarheten på 
övergreppsproblematiken, utifrån de publikationer arbetet grundats på. En hel del empiriska data 
stödjer Summits (1983) modell, skriver Svedin & Banck (2002), även om syndromet som sådant 
utsatts för kritik från bl.a. psykiatriker, eftersom modellen inte har kunnat verifieras vetenskapligt då 
det saknas stöd för att vissa beteenden eller tecken skulle tyda på att barnet blivit utsatt för sexuellt
övergrepp. Svedin & Banck (2002) understryker att syndromet i första hand är avsett att hjälpa 
kliniker att förstå övergreppsdynamiken och skall därför inte användas för att diagnostisera 
övergrepp. Vidare bygger modellen främst på tonåringar och intrafamiljära övergrepp. Med
tonåringar menas specifikt flickor, skriver Hedlund (1996), och utgår ifrån att pojkar har ett något 
annorlunda sätt att bemästra ett sexuellt trauma. Modellen har också enligt Bergenheim (2005) 
kritiserats för de metoder som tillämpats för att få barnet att berätta om sina upplevelser. Detta kan 
utgöra en komplikation, då en frågeställning var att undersöka huruvida det förekommer 
könsspecifika reaktioner eller inte. Pojkars reaktioner förbises i modellen, vilket inte gör det möjligt 
att ge en tillfredställande och tillämpbar bild på hur de båda könen reagerar. Det kan dock tilläggas 
att Finkelhor & Brownes (1985) förklaringsmodell kan fungera som ett komplement och därigenom 
bidra till att ge en mer generell och applicerbar bild av hur sexuella övergrepp inverkar på barn.

5.2 Metoddiskussion
Det finns några reservationer kring utgivningsåren för några av de valda källorna, i det att senare 
utgivna böcker skulle ha varit mer önskvärt. Det är möjligt att nyare forskning hade gett en mer 
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korrekt och tidsaktuell bild av barns symtombild och reaktioner. Vidare är det möjligt att nämnda 
metodbrister kan ha åtgärdats i nyare forskning. Detta kan därmed ändra karaktären på hur 
föreliggande frågeställningar har besvarats inom detta arbete.

Av utrymmes- och tidsskäl beslöt författaren redan i initialskedet att inte inkludera vetenskapliga 
tidskriftsartiklar som källor då frågeställningarna är vida vilket krävde en begränsning av materialet. 
Dock kunde en kombination av källor utgjort en mer fördelaktig utgångspunkt, där behovet av 
senaste forskning hade blivit tillgodosett genom vetenskapliga artiklar.

Eftersom ämnet sexuella övergrepp mot barn är känsligt och laddat ansågs det olämpligt att tillämpa 
en kvalitativ ansats med intervjuer för att svara på arbetets frågeställningar. Detta med anledning av 
etiska aspekter, såsom sekretessfrågor, om det skulle ha varit aktuellt att intervjua en professionell 
som har erfarenhet att jobba med frågor av dessa slag. Det antogs också vara oetiskt att intervjua barn 
pga. arbetets syfte. En kombination av intervjuer med vuxna som utsatts som barn och 
litteraturstudier kunde dock ha gett en större inblick i de psykologiska processer barnet går igenom 
när det blir utsatt för sexuella övergrepp.

5.3 Förslag på vidare forskning
En undersökning av om risken för att pojkar skall utveckla en förövaridentitet beror av ålder kunde 
vara intressant. Barn befinner sig nämligen i en kritisk period och är därmed känsliga för rubbningar. 
Därför skulle det vara av intresse att undersöka när risken är som störst att pojkar utvecklar ett 
förövarbeteende som ett sätt att komma över sitt trauma.

Om nämnda metodbrister i hur forskare gör åtskillnad mellan pojkar och flickor åtgärdades, som 
exempelvis antalet flickor och pojkar som ingår i undersökningar samt separat redovisningar av deras 
reaktioner, skulle det vara av intresse att koppla sådana forskningsrön till de nuvarande 
behandlingsmetoder som pojkar och flickor genomgår. Förekommer det i dagsläget olika 
behandlingsmetoder för flickor och pojkar i olika vård- och samhällsinstanser? Om mer forskning 
görs inom detta område, hur skall i så fall behandlingsmetoderna för de olika könen utformas för 
bästa möjliga åtgärd?
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Bilaga 1

Översikt över analyserad litteratur

Perspektiv Problem och 
syfte

Metod (urval, 
analys)

Resultat Diskussion

Titel: Mot 
dessa våra 
minsta. 
Sexuella 
övergrepp 
mot barn

Författare
Dahlström-
Lannes, M.

Årtal 1994

Ett 
individperspe
ktiv och 
redogörelse 
för hur barns 
reaktioner på 
sexuella 
övergrepp 
kan se ut.

Syftet var att 
beskriva och 
belysa hur 
barns 
reaktioner, dvs. 
symtom, 
beteendestörni
ngar, kan se ut.

Bokform med 
intervjuer 
med barn 
samt 
författarens 
egna 
erfarenheter 
som 
kriminalinspe
ktör

Barns 
reaktioner 
belyses 
bl.a. 
genom 
Summits 
samt
Finkelhor 
och 
Brownes 
modell.

Barn kan 
reagera med 
skuld, skam 
dissociation och 
det förekommer 
könsskillnader.

Titel: 
Sexuellt 
utnyttjad. 
Om terapin 
efteråt.

Författare 
Hedlund,
E.

Årtal 1996

En 
psykologisk 
beskrivning 
av hur 
övergrepp 
kan påverka 
barn och 
kvinnor samt 
vilka 
behandlingsm
etoder som 
kan vara 
aktuella.

Syftet var att 
belysa hur 
barns 
reaktioner kan 
se, även 
undersöka om 
det 
förekommer 
könsspecifika 
reaktioner.

Bokform med 
huvudsakligen 
författarens 
egna 
erfarenheter 
med terapi av 
våldtagna 
kvinnor och 
tonårsflickor.

Barns 
reaktioner, 
även 
könsspecifi
ka 
reaktioner, 
belyses 
bl.a. 
genom 
Summits 
modell.

Författaren 
redogör för 
summits modell 
samt egna 
reflektioner 
kring symtom 
och andra 
tecken på 
sexuella 
övergrepp. Det 
förekommer 
könsskillnader.

Titel: 
Förövarspsy
kologi: Om 
våldtäkt, 
incest och 
pedofili.

Författare
Kvarnmark, 
E & 
Tidefors 
Andersson, 
I

Årtal 1999

En 
psykologisk, 
främst 
psykodynamis
k, perspektiv 
på hur och 
varför 
förövare 
förgriper sig 
på barn.

Syftet var att 
beskriva 
reaktioner och 
konsekvenser 
av en förövares 
övergrepp mot 
ett barn, samt 
omfattningen 
av sexuella 
övergrepp

Bokform, 
med 
författarnas 
egna 
erfarenheter 
med 
behandling av 
sexuella 
förgripare på
barn.

Barns 
reaktioner, 
såväl som 
könsspecifi
ka 
reaktioner 
behandlas 
i resultatet

Förklaring ges 
utifrån 
Finkelhor & 
Brownes samt 
Summits 
modell, där 
dissociation, 
skuld, skam, 
sorg är vanliga 
reaktioner på 
hur barn 
reagerar.



Titel: Från 
barndom 
till brott. 
Om 20 män 
dömda för 
sexuella 
övergrepp

Författare 
Tidefors 
Andersson, 
I

Årtal 2002

En på djupet, 
psykologisk 
bakgrund till 
mekanismern
a bakom en 
förövares 
handlingar.

Syftet var att 
beskriva hur 
barn reagerar 
och hur de kan 
påverkas. 
Könsspecifika 
reaktioner 
beskrivs också.

Doktorsavhan
dling från 
Göteborgs 
Universitet
gjorda på 20 
manliga 
förövare, med 
frågeformulär
er och 
djupintervjuer

Frågeställn
ingarna 
sökes 
besvaras, 
då boken
behandlar 
barns 
reaktioner, 
samt
orsaker till 
en 
förövares 
beteende

Barn reagerar 
med PTSD, 
dissociation och 
sexuella 
beteendeproble
m, dock 
reagerar inte 
alla barn med 
symtom. Det 
finns 
metodbrister i 
forskningen.

Titel: 
Pojkmottag
ningen. 
Sexuella 
övergrepp 
och 
behandling

Författare 
Nyman, S 
& 
Svensson, B

Årtal 2002

Fokuserar 
främst på 
pojkar som 
blir drabbade 
av sexuella 
övergrepp 
samt unga 
manliga 
förövare, ur 
ett 
psykologiskt 
perspektiv.

Pojkars 
reaktioner är 
en del av 
svaren på hur 
barn reagerar. I 
det här fallet 
fokuseras det 
mest på 
könsspecifika 
reaktioner.

Bokform med 
författarens 
egna arbete 
och 
erfarenheter 
av unga 
pojkar som 
blivit utsatta, 
och som också 
förgripit sig på 
andra barn.

Denna bok 
är till hjälp 
då 
könsspecifi
ka 
reaktioner 
beskrivs, 
speciellt 
pojkars.

Barn visar i 
många fall inte 
några symtom 
på sexuella 
övergrepp. 
Reaktioner på 
sexuella 
övergrepp kan 
ses som uttryck 
för andra 
problem.

Titel: 
Sexuella 
övergrepp 
mot flickor 
och pojkar

Författare 
Svedin, C-G 
& Banck, L

Årtal 2002

Fokus på alla 
områden som 
rör sexuella 
övergrepp 
mot barn: 
reaktioner, 
könspecifika 
upptäckt, 
behandling, 
förekomst.

Syftet var att 
svara på 
frågeställningar 
om barns 
reaktioner, 
symtom och 
beteendestörni
ngar redovisas 
utförligt

Bokform, 
med 
författarens 
egna arbete 
med sexuellt 
utnyttjade 
barn.

Boken 
används 
som 
huvudkälla 
då den 
lyckas 
svara på 
alla 
frågeställni
ngarna.

Barns reagerar 
inte alltid utåt. 
Övergreppsprob
lematiken är 
inte alltid 
kopplad till 
specifika 
reaktioner, 
varken hos barn 
eller de olika 
könen.



Titel: Varför 
berättar de 
inte? Om att
utnyttjas i 
barnpornogr
afi.

Författare 
Svedin, C-G 
& Back, C

Titel 2003

Perspektivet är 
utifrån barns 
reaktioner, 
främst varför 
de inte vill 
berätta om 
sina 
upplevelser, 
relaterade till 
barnpornograf
ifall

Syftet var att 
undersöka 
närmare hur 
konsekvenserna 
av barns 
reaktioner kan 
se ut.

Bokform med 
intervjuer och 
frågeformulär 
på 20 
utnyttjade 
barn.

Boken 
användes 
främst till 
att redogöra 
för barns 
reaktioner.

Boken fokuserar 
mycket på varför 
barn inte 
berättar, pga. 
skuld, skam, 
närhet till 
förövaren samt 
graden av 
traumat.




