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Sammanfattning 
Studien har för avsikt att skapa ny förståelse och kunskap om hur individer vilka blivit 
sexuellt utnyttjade i barndomen, upplever sin tillvaro och omgivning som vuxna. 
Frågeställningarna studien besvarar handlar om hur individerna upplever att övergreppen 
påverkat vuxenlivet, vilka gemensamma mönster som kan finns samt vilka faktorer som har 
betydelse för individernas välmående. Analysmaterialet som legat till grund för studien 
innefattas av fyra självbiografier i vilka författarna berättar om de sexuella övergrepp de 
utsattes för i barndomen. Den teoretiska referensramen är Erwing Goffmans teori om 
stigmatisering samt begreppen framträdandet och främre- och bakre regionen, vilka är 
hämtade ur hans dramaturgiska perspektiv. Tidigare forskning beskriver bland annat påverkan 
till följd av sexuella övergrepp vara individuell, att socialt stöd är en viktig faktor för utsattas 
välmående samt att övergreppen inverkar negativt på hur sociala roller hanteras. Resultatet 
visar att hur individernas vuxenliv är påverkat till följd av övergreppen, kan relateras till hur 
omgivningens stöd och bemötande ser ut. Till skillnad från vad tidigare forskning visar på 
återfinns gemensamma mönster hos de studerade individerna. Samtliga bär på skam- och 
skuldkänslor och upplever att relationen till omgivningen ha påverkats negativt. Individerna 
upplever sig tillskrivas som stigmatiserade av sin omgivning vilket försämrar deras 
möjligheter att gå vidare efter händelserna. Således kan deras välmående i vuxenlivet ses vara 
avhängig omgivningens syn på offer till sexuella övergrepp. Ökat stöd och förståelse är också 
det som individerna beskriver omgivningen kan förbättra för att bidra till att de kan gå vidare i 
livet. 
 
Nyckelord: Sexual abuse, sociology, adult, childhood.  
 
 
  



Abstract 
The purpose of this essay is to create new understanding and knowledge about how 
individuals who have become sexually exploited in childhood, experience their living and 
environment as adults. The questions include how individuals perceive that the abuse has 
affected adulthood, what common patterns that can be found and what factors that are 
important for the well-being of these individuals. The material that forms the basis for this 
study includes four autobiographies in which the authors tell about the sexual abuse they were 
exposed to in childhood. The theoretical framework consists of Erwing Goffman's theory of 
stigmatization and the concepts of appearance and front and rear region, which are derived 
from his dramaturgical perspective. Previous research describes, inter alia, that the impact of 
sexual abuse is individual, that social support is an important factor for the well-being of 
vulnerable people, and that the abuse negatively affects how social roles are handled. The 
result shows that the effects from childhood abuse on adulthood can be related to the 
environment's support and response. Unlike previous research, this essay shows common 
patterns of the studied individuals including feelings of shame and guilt and experiences that 
the relationship with the environment has been adversely affected. The individuals perceive 
themselves as stigmatized by their surroundings, which worsens their ability to progress after 
the events. Thus, their well-being in adulthood can be seen to depend on the surroundings 
view of victims of sexual abuse. Increased support and understanding is also what the 
individuals themselves express that the environment can improve to help them move on with 
their lives.  

Keywords: Sexual abuse, sociology, adult, childhood.  
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Inledning 
Sexuella övergrepp 
Sexuella övergrepp mot barn uppmärksammades i Sverige under slutet på 1970-talet. Först 
den 1 juli 1979 blev det enligt svensk lag förbjudet att grovt misshandla barn psykiskt och 
fysiskt. BRIS medverkade under denna tid till kunskapsutbildning gällande sexuella 
övergrepp och arbetsprogram vilka skulle träna barn i att våga protestera mot närmanden från 
vuxna vilka upplevdes obehagliga (Irgens & Moqvist 2002). 
 
Sexuella övergrepp kan vara av både fysisk och icke-fysisk karaktär och kännetecknas av att 
barnets beroendeställning utnyttjas. Övergreppen är ofta handlingar vilka barnet inte kan 
förstå eller är mogen för, och innefattas av alla sexuella kräkningar eller övergrepp som en 
annan person utsätter barnet för (Rädda barnen 2015). Enligt polisens (2016) beskrivning är 
ett sexualbrott ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, 
sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst och koppleri. 
 
Brottsbalkens sjätte kapitel (SFS 1962:700) är lagen som reglerar sexualbrott. Enligt lagen 
ska den vuxen som utsätter ett barn för sexuella kränkningar eller sexuella utnyttjanden 
dömas för sexuellt övergrepp mot barn. Den som genomför samlag eller annan jämförbar 
sexuell handling med ett barn under 15 år ska dömas för våldtäkt mot barn (SFS: 1962:700).  
 
För barnets rättigheter  
Rädda barnen 
År 1919 bildades Rädda barnen i Sverige och till en början var organisationens huvudsakliga 
uppgift att lindra den krissituation många barn befanns sig i till följd av det första 
världskriget. Under 1970-talet blev Rädda barnen en biståndsorganisation var en stor del av 
resurserna gick till att förändra situationen för barn i utvecklingsländer. När barnaga och 
sexuella övergrepp förbjöds år 1979 var Rädda barnen en aktiv del i de kampanjer som ledde 
till lagens tillkomst.  De har även bidragit till skapandet av Barnkonventionen. Rädda barnen 
arbetar för att långsiktigt förbättra barns situation i samhället. Arbetet sker i nära samarbete 
med både lokala och internationella organ. Rädda barnen bedriver i ett antal svenska städer 
centrum vilka är mottagningar där barn och ungdomar i utsatta livssituationer kan få hjälp. På 
mottagningarna arbetar psykologer, socionomer och psykoterapeuter vilka hjälper barn som 
utsatts för övergrepp (Rädda barnen u.åa.).  
 
Rädda barnen arbetar aktivt för att riksdagen ska lagstifta om en garantinivå för vad 
kommuner och stadsdelar ska erbjuda. Detta eftersom det förebyggande stöd som i nuläget 
erbjuds i svenska kommuner skiljer sig åt. Detta är Rädda barnen kritiska mot eftersom det 
stöd och hjälp barn har tillgång till således påverkas av var i landet man bor. Andra frågor 
Rädda barnen bedriver är att högre krav ska ställas på landstingen, att alla relevanta 
högskoleutbildningar ska informeras om Barnkonventionen samt att till exempel belysa och 
kritisera att polisens handläggningstider vid våld mot barn är längre än de tre månader lagen 
tillåter (Rädda barnen u.åb.). 
 
Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller 54 artiklar vilka är bestämmelser om 
mänskliga rättigheter för barn. 196 länder inklusive Sverige har skrivit under och därmed 
förbundit sig att följa reglerna (Unicef 2009). För denna uppsats finns det ett antal artiklar 
vilka är särskilt aktuella. 
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Enligt den 19:e artikeln ska konventionsstaterna genom lagstiftning, administrativa samt 
sociala åtgärder vidta vad som krävs för att skydda barnet mot alla former av psykiskt eller 
fysiskt våld. Dessa skyddsåtgärder ska effektivt användas för att ge barnet stöd i form av 
exempelvis identifiering, rapportering, undersökning, behandling samt uppföljning av ovan 
beskrivna fall (Unicef 2009).  
 
Samtliga konventionsstater har enligt artikel 34 skyldighet att skydda barn mot alla former av 
sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Utifrån detta ska alla lämpliga nationella, 
bilaterala och multilaterala åtgärder vidtas för att förhindra:  
 
”(a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling. 
(b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet.(c) att barn 
utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material” (Unicef 2009).  
 
I enighet med artikel 34 i barnkonventionen ska konventionsstaterna skydda barn mot alla 
former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För att detta ska förhindras ska alla 
lämpliga åtgärder användas för att förhindra att barn förmås eller tvingas delta i olagliga 
sexuella handlingar (Unicef 2009). Trots detta utsätts ungefär 20 procent av alla barn i 
Sverige och internationellt för sexuella övergrepp. De flesta övergrepp anmäls dock aldrig 
och Rädda barnen räknar med att cirka 10 procent av alla brott kommer till myndigheters 
kännedom (Rädda barnen 2015). 
 
Barnets förhållning till övergreppen  
Här presenteras en kortfattad beskrivning av faktorer vilka enligt BRIS (Irgens & Moqvist 
2002) fördjupningsstudie om barnmisshandel förklaras ha inverkan för ett barns mående och 
upplevelse av situation i förhållande till de sexuella övergreppen de utsätts för. Dessa faktorer 
kan antas ha en stor betydelse för hur barnet i vuxenlivet hanterar sin bakgrund av sexuella 
övergrepp i relation till sin omgivning.  
 
Levnads- och familjesituation 
Barn har individuella möjligheter att hantera de påfrestningar vilka de utsätts för. Detta kan 
således ses som betydande faktorer för om barnet kommer att berätta om de sexuella 
övergreppen för någon. Hur funktionen inom familjen ser ut beskrivs spela en stor roll. Det 
kan innefatta hur barnet ser på relation till föräldrarna och i vilken grad barnet har kärlek och 
värme att hämta inom familjen (Irgens & Moqvist 2002).  
 
Individuella egenskaper 
En strategi som visat sig vara viktig för barnet, i mening att kunna hantera sin situation, är 
möjligheten att förstå och ur något perspektiv kunna kontrollera det som sker. En avsaknad av 
dessa faktorer kan i högre grad resultera i och öka risken för psykiska symptom, 
självdestruktiva beteenden och i värsta fall självmordstankar och självmordsförsök. För de 
allra flesta barn upplevs det svårt att berätta om händelserna för någon i sin omgivning. Detta 
blir mest påtagligt om barnet blir utsatt i hemmet. Barnet kan känna skam och skuld för 
händelserna samt en rädsla av att inte bli betrodd då det kan förekomma hot, mutor eller 
manipulation från förövaren. Vissa barn kan komma att försöka förtränga det inträffade 
eftersom barn har ett starkt behov av att se sin familj som normal. Att känna sig ledsna, rädda, 
ensamma och maktlösa är vanligt hos barn som blir sexuellt utnyttjade (Irgens & Moqvist 
2002).  
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Relation till förgriparen 
Den som förgriper sig på barn lägger ofta ett stort ansvar på barnet. Detta ansvar innefattar 
oftast att barnet känner sig tvungen att hemlighålla övergreppen och får dölja och anpassa sitt 
beteende efter det. Övergriparen är inte sällan någon som ska verka som en trygg och 
stödjande person för barnet. Barnets nära relation till förgriparen är en faktor som ökar 
sannolikheten att barnet inte berättar om övergreppen för någon. Det vare sig som barn eller 
senare i vuxenlivet. Detta visar på vikten av det finns observanta vuxna i omgivningen som 
erbjuder barnet förtroende att berätta om övergreppen. Hur omgivningen bemöter och hjälper 
barnet, kan alltså antas påverka i vilken grad en utsatt som vuxen kommer uppleva sig 
påverkad av sin bakgrund (Irgens & Moqvist 2002).   
 
Historisk utveckling 
Under 1940-talets Sverige betraktades barn vara oförmögna att förstå skillnaden mellan 
fantasi och verklighet (Back 2002). En överläkare vid Karolinska Sjukhusets Barnpsykiatriska 
avdelning framförde i ”Barnpsykiatriska synpunkter på sedlighetsbrott mot minderåriga” 
resonemanget:  
 
”Jag har sett flera små flickor, som haft frekventa sexuella kontakter med män, men där 
händelsen tydligen gått dem ganska omärkligt förbi” (Back 2002, s. 21)  
 
Citatet tydliggör den syn på sexuella övergrepp och barnpsykologi som var enligt den linje 
som bedrevs under denna tidperiod. I Sverige kom en lag vilken skyddade sexuellt utnyttjade 
först i 1965 års brottsbalk. Lagstiftarens formulering löd ”att bereda straffrättsligt skydd för 
barn och ungdom mot sexuella kränkningar samt i övrigt värna om individens integritet i 
sexuellt hänseende” (Back 2002, s. 18). Under 1980-talet påtalades sambandet mellan 
sexuella övergrepp och psykisk ohälsa, vilket frivilliga organisationer och kvinnorörelsen var 
först med att beskriva. Barnpornografin uppmärksammades i Sverige under 1990-talet varvid 
barnpornografihärvor fick stor massmedial uppmärksamhet. Denna typ av fall ledde även till 
förståelsen att bakom varje barnpornografiskt material fanns en sexuell kränkning av ett barn. 
Dessa händelser ledde till att den som söker anställning på förskolor behöver visa utdrag ut 
kriminalregistret. Detta i mening att skydda barn mot övergrepp inom omsorgen (Back 2002). 
Den massmediala uppmärksamheten området fick under denna tid kan ses ha fört ämnet i 
ljuset. Således kan det ligga till grund för den rådande synen på sexuella övergrepp som finns 
i samhället.  
 
Statistik över sexuella övergrepp visar att i 87 procent av fallen anmälda våldtäktsbrott år 
2014 var offren en kvinna (Brottsförebyggande rådet 2016). Giddens (1995) menar att det 
moderna samhället undergräver mannens tidigare sexuella kontroll av kvinnor vilket han 
menar har visat på mannens sexuella tvångsmässiga karaktär. Av tradition har mannen setts 
vara i behov av ett mångsidigt sexliv för sin fysiska hälsas skull. Den tidigare synen på kärlek 
och sex har delvis verkat som ett verktyg för mannen att sätta kvinnan på plats och utgjort ett 
sätt för honom att kontrollera henne. När denna möjlighet till kontroll minskat i det moderna 
samhället har även mäns våld mot kvinnor ökat (ibid).  
 
Tidigare forskning 
Det finns en del studier som bygger på antagandet att vad sexuella övergrepp i barndomen för 
med sig in i vuxenlivet skiljer sig åt för varje individ. Sandersen har skrivit boken Counselling 
adult survivors of child sexual abuse (2006) i vilken genom tidigare forskning presenteras hur 
sexuellt utnyttjade individer bör bemötas genom rådgivning och terapi. I denna studie menas 
det att individerna inte kan ses som en homogen grupp vilka kan antas bära på samma men av 
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händelserna. Utifrån dessa resonemang finns det anledning att undersöka vidare vilka 
gemensamma nämnare som trots allt finns hos gruppen då fokus tenderar att bli på de 
individuella skillnaderna utsatta individer uppvisar.  
 
Sandersen (2006) menar vidare att hur individen påverkas och i vilken grad denne är påverkad 
i vuxenlivet delvis kan förklaras med ett antal faktorer:  
 
- Barnets individuella egenskaper: Barnets personlighet och karaktär samt om och hur 
individen under övergreppen distanserade sig eller inte till händelsen.  
- Levnadssituation: Hur barnets relationer till sin omgivning ser ut samt hur barnets 
livssituation fram till övergreppens början sett ut.  
- Omfattning av övergreppen: Hur tidigt och hur ofta övergreppen sker, samt om våld är 
inkluderat.  
Relationen till förövaren: Vem som utsätter barnet och vilken relation barnet har till denne. 
- Kulturella faktorer: Vilken miljö och omgivning med dess påverkan över barnets förståelse 
över innebörden av övergreppen (Sandersen 2006).  
 
Dessa ovanstående punkter vilka Sandersen (2006) menar kan påverka vuxenlivet kan ses 
som relevanta och tar hänsyn till de mest grundläggande för en sexuellt utnyttjads 
förutsättningar för välmående i vuxenlivet. En faktor vilken dock kan anses saknas är 
individens förhållningssätt till sexuella övergrepp, som fenomen och den roll individen genom 
utsattheten får i relation till sin omgivning. Det vore önskvärt om studien även hade tagit 
hänsyn till hur individen upplever sig påverkas av övergreppen samt hur omgivningen 
förhåller sig till dennes bakgrund. Att individer som i barndomen blivit utsatta för sexuella 
övergrepp kommer att lyckas olika väl i livet är naturligt. Men att visa på gemensamma 
mönster hos drabbade senare i livet, trots att det kan finnas uppenbara skillnader i synliga 
framgångar och levnadssätt, kan bidra till att förstå individerna som grupp. Ett sådant resultat 
kunde sedan tas i beaktning när sexuellt utnyttjade är i behov av att bearbeta händelserna. Kan 
vissa mönster hos vuxna finnas, kan det således vara till användning för att rikta särskild 
uppmärksamhet mot vid exempelvis samtalsterapier. Sandersen tar inte direkt hänsyn till hur 
individerna påverkas utifrån hur den allmänna synen på sexuella övergrepp är. Det finns 
anledning att undersöka om karaktären av övergreppen har en påverkan för hur den utsatta 
bemöts. Sandersen (2006) resonerar och beskriver även om symptom och upplevelser 
individer bär på i vuxenlivet endast kan sägas vara ett resultat av sexuella övergrepp, och inte 
någon annan form av övergrepp eller utnyttjande. Det är svårt att helt motsäga att det kan vara 
svårt att urskilja en koppling mellan ett fenomen och en eventuell följd av detta. Av den 
anledningen finns det dock orsak att låta de utsattas egna beskrivningar framträda. De 
beskrivningar och kopplingar individerna gör mellan övergreppen och följder av dem bör 
betraktas som ett orsakssamband.  
 
I artikeln Transition to adulthood of child sexual abuse victims utför de Jong, Alink, 
Bijleveld, Finkenauer och Henriks (2015) en genomgång av tidigare forskning gällande vilka 
långvariga effekter sexuella övergrepp i barndomen kan innebära. Studien undersöker 
effekterna inom områdena utbildning, kriminalitet, arbetsliv, kärleksrelationer samt 
föräldraskap. Författarna undersöker i vilken grad sexuellt utnyttjade intar dessa roller samt 
hur väl rollövertagandet av dessa sociala vuxenroller fungerar. Det studerade materialet är 
begränsat till studier vilka publicerades tidigast 1990.  
 
Vad gäller faktorn utbildning menar de Jong et al. (2015) att området har en varierande grad 
av koppling till de sexuella övergreppen i barndomen. Övergripande visade sexuella 



!
&'!

övergrepp i barndomen ha ett relativt litet samband till faktorn utbildning. Det fanns dock 
vissa resultat som samtidigt visade på att en allvarlig grad av sexuella övergrepp verkar leda 
till sämre utbildningsmässiga framgångar. Författarna undersökte även studier vilka behandlar 
kopplingen mellan sexuella övergrepp i barndomen och risken att hamna i kriminalitet. 
Resultatet visade på att sambanden är knappa även om det fanns studier vilka undersökte 
kopplingen mellan kriminalitet generellt och sexuella övergrepp som fann vissa samband. 
Överlag ser författarna dock att risken att utföra kriminella handlingar trots allt ökar genom 
sexuella övergrepp. Sambandet mellan hur sexuellt utnyttjade fungerade i kärleksrelationer 
visade ett varierande resultat. Graden av sexuella övergrepp i barndomen visade sig ha 
betydelse för hur en individ hanterar kärleksrelationer. Ett tydligt samband var en förhöjd risk 
för separation och skilsmässa. Resultatet visade även på att det för sexuellt utnyttjade var 
vanligare att i en relation utsättas för känslomässiga, sexuella och fysiska övergrepp. När det 
kommer till föräldraskapet visar det sig att sexuellt utnyttjade skaffar lika många eller fler 
barn än genomsnittet. Det finns studier som visar på ökad risk för tonårsgraviditeter och en 
något förhöjd risk för problem i föräldrarollen kopplade till självkänsla i rollen och relationen 
till barnet (de Jong et al. 2015).  
 
de Jong et al. (2015) ser att kopplingar mellan att ha blivit sexuellt utnyttjad i barndomen och 
vuxenlivet utifrån de studerade sociala funktionerna utbildning, kriminalitet, kärleksrelationer 
och föräldraskap. Således påverkar det sexuella utnyttjandet individens vuxenliv i ett brett 
spektrum. Resultaten visar att sexuellt utnyttjade generellt återfinns i de studerade 
funktionerna i samma grad som genomsnittet. Författarna menar däremot att kvaliteten och 
hur väl individerna fungerar i dem är vad som påverkas. Utifrån de undersökningar författarna 
studerat var resultatet som utkom varierande. Författarna förklarar detta kunna bero på att det 
i undersökningarna inte skiljts åt mellan olika faktorer såsom graden av sexuellt utnyttjade 
och relation till förgriparen. Därför önskar dem att faktorer vilka kan påverka individens 
påverkan av övergreppen skiljs åt i vidare forskning. De ser även vikten av att studera de 
fysiska, psykiska och sociala faktorer närmare var typen av sexuellt utnyttjande tydligt 
framgår hos de utsatta (de Jong et al. 2015). Denna studie visar alltså på en koppling mellan 
sexuella övergrepp och hur väl fungerande individer är utifrån sociala faktorer vilka i grunden 
är relevanta områden att undersöka. !
 
Ovan nämnda studie kan anses brista något i hänseende på utelämnanden av sexuellt 
utnyttjades inre upplevelser. Resultatet visar att sexuellt utnyttjade intar de sociala rollerna i 
likvärdig grad som genomsnittspersonen. Ett visst rollövertagande bör dock inte förväxlas 
med ett inre välmående. Att inta normativa roller, även om kriminalitet hamnar utanför den 
benämningen, kan upplevas förmedla en förenklad syn och förklaring på hur sexuellt 
utnyttjade lever och mår. Det finns anledning att misstänka att en stor del av de problem 
sexuellt utnyttjade handskas med är deras inre känslor, upplevelser i relation till andra 
människors bemötanden och uppfattningar. Därför finns ett behov av studier vilken endast tar 
känslor och uppfattningar i beaktning utifrån utsatta individers egna beskrivningar.  
 
Det finns även studier som problematiserar att det i dagens samhälle finns individer vilka 
upplever sig otillfredsställda eller olyckliga och därför skulle tillskriva sig minnen av att ha 
utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. I artikeln Bridging the gap between past and 
present: Childhood sexual abuse, recovery and the contradictory self undersöker Woodiwiss 
(2013) individer som utnämner sig till offer av sexuella övergrepp. Dessa individer ska dock 
ha svårt att återge vad de utsatts för vilket skapar tvivel för berättelsernas trovärdighet. Även 
om författarens mening inte är att döma dessa berättelsers sanningsenlighet kan denna typ av 
studier ses visa på ett behov att förändra synen och trovärdigheten hos sexuellt utnyttjade. Det 
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idag finns en misstro mot vuxna vilka delger vad de utsatts för som barn. Det finns säkert 
individer vars berättelser inte stämmer, men är denna grupp i behov av något så är det större 
tilltro och värdighet. Därför kan denna studie verka för ökad förståelsen för sexuellt utnyttjade 
och motverka denna typ av misstro som samhället kan ha på gruppen.  
 
Det finns fler anledningar att belysa ämnet och minska stigmatiseringen av sexuellt 
utnyttjade. I Jonzons (2006) studie Child sex abuse - Disclosure, Social support, and 
subjective health in adulthood påvisas vikten av socialt stöd för sexuellt utnyttjade. Jonzon 
(2006) har med studien för avsikt att förstå betydelsen av socialt stöd och hur det i någon 
form kan verka rehabiliterande. Resultatet visar att det sociala stödet är avgörande för de 
utsattas välmående. Det framkommer att utsatta individer i två tredjedelar av fallen vågade 
berätta om händelserna först i vuxen ålder. Detta kan enligt författaren ofta kopplas till en 
vilja att skydda familjen, en rädsla att bli misstrodd eller mötas av negativa reaktioner av 
omgivningen. Ett socialt stöd oavsett om det är professionellt i form av exempelvis från en 
psykolog, vänner eller en partner visade sig ha en stor betydelse för utsattas upplevelse av 
välmående. Fortsatt menar författaren att vidare forskning bör riktas mot att precisera vilka 
olika vägar och möjligheter till socialt stöd som finns (ibid). Ett förtydligande av vilka 
organisatoriska och professionella stödmöjligheter som finns är av godo. Samtidigt borde det 
mest grundläggande sociala stödet ses vara det den direkta omgivningen kan erbjuda. Därför 
kunde ett visst fokus istället riktas mot att förstå vilka faktorer utsatta upplever vara det 
sociala stöd som bidrar till deras välmående. 
 
I studien Disclosure, Reactions, and Social Support: Findings From a Sample of Adult 
Victims of Child Sexual Abuse undersöker Jonzon och Lindblad (2004) 122 kvinnors 
beskrivningar av de sexuella övergreppen någon närstående utsatt dem för i barndomen. 
Studien utgår från kvinnornas beskrivningar över omgivningens reaktioner samt hur det 
sociala stödet såg ut.  Enligt Jonzon och Lindblad (2004) visade sig övergreppens grovhet och 
frekvens påverka graden av socialt stöd kvinnorna bemöttes med. De sexuella övergreppens 
karaktär visade sig påverka när i livet det första avslöjandet av händelserna skedde. Kvinnor 
som i barndomen delgav händelserna för någon visade sig i högre grad även vara utsatt för 
psykisk- och fysisk misshandel. Majoriteten av kvinnorna dröjde dock med att berätta om 
övergreppen länge efter de avtagit. Detta kunde delvis förklaras genom lojalitet till förövaren. 
Författarna menar fortsatt att barn vilka tidigt blir utsatta för övergrepp ofta bevarar 
händelserna hemliga i och med den lojalitet förövaren inte sällan bygger upp. Hos barn var 
modern vanligast att först delge övergreppen för, vilka responderade positivt i 33 procent av 
fallen. Bland individer vilka delgav övergreppen i vuxenlivet var en terapeut vanligast att 
först berätta för. I de fallen responderade 85 procent av terapeuterna positivt. Av de 122 
kvinnorna i studien behöll 66 procent kontakt med familjen vilket kan ses tyda på en 
upplevelse av bristande stöd och förtroende hos den utsatte (ibid). Denna studie visar att det 
finns mycket att förbättra i bemötandet mot sexuellt utnyttjade. Det faktum att de närstående 
uppvisade störst svårigheter att bemöta den utsattes berättelser visar på behovet av ökad 
kunskap om sexuella övergrepp.  
 
Musliner och Singer (2013) undersöker i studien Emotional support and adult depression in 
survivors of childhood sexual abuse vilken betydelse känslomässigt stöd av familj och vänner 
har för sexuellt utnyttjade. Studien utgår från hur och om graden av stöd kan påverka risken 
att utveckla depression i vuxenlivet. Sexuella övergrepp i barndomen ökar risken för 
depression i vuxenlivet med 2-3 gånger. Resultatet visar på att känslomässigt stöd minskar 
risken i fall var förgriparen inte varit barnets förälder eller vårdnadshavare. I dessa fall visade 
sig en förälders stöd ha en större betydelse än vänners stöd. Musliner och Singer (2013) 
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menar att detta grundar sig på att övergrepp av en förälder eller vårdnadshavare kan medföra 
svårigheter att bedöma människors trovärdighet i högre grad. Det kan leda till att den utsatte 
dras till ett umgänge vilka sviker eller missbrukar sitt förtroende. Var förgriparen en förälder 
eller vårdnadshavare visade sig inte stöd från familj och vänner minska risken för depression i 
vuxenlivet. Däremot visade resultatet på att om stöd funnits först i vuxen ålder kan det bidra 
till att motverka depression oberoende av relation till förgriparen (ibid). Den aktuella studien 
undersöker individers upplevelse av sitt vuxenliv och den sociala omgivningens påverkan på 
dess välmående. Slutsatserna från ovan nämnda studie kan därför bidra till att förstå och 
förklara de studerade individernas relationsmönster och förhållningssätt till sin omgivning.  
 
Den presenterade tidigare forskningen visar på behovet av att belysa sexuellt utnyttjade 
individers upplevelser och förhållningssätt till sin omgivning kopplat till övergreppen. Den 
redogjorda tidigare forskningen visar en tendens av att endast förklara individernas situation 
utan intentioner att bidra med forskning vilken kan förbättra deras leverne. Mot bakgrund av 
det finns ett behov av att använda sexuellt utnyttjades beskrivningar i syfte att i framtiden 
kunna förbättra omgivningens bemötande av dem. 
 
Utöver ovan nämnda finns det faktorer i vårt samhälle i form av kulturer och normer, vilka 
borde påverka sexuellt utnyttjades situation. Hur ett fenomen och de berörda individerna 
betraktas kan ha en betydelse för deras välmående. Därför har denna studie har för avsikt att 
öka kunskapen om en grupp människor som bär på sår till följd av sexuella övergrepp i 
barndomen. Med ett förhållningssätt som undviker att skuldbelägga denna grupp kan 
omgivningen underlätta situationen för dessa, som inte är något annat än offer för andra 
människors övergrepp. Glädjande är att ämnet idag oftare berörs i medier och allt fler utsatta 
vågar träda fram. Det ser vi inte minst i form av flertalet offentliga personer och ”kändisar” 
vilka sett behovet att belysa ämnet och förbättra situationen för sexuellt utnyttjade individer. 
Det finns således möjligheter för ett öppnare klimat gällande tabubelagda områden. I den 
andan har denna studie för avsikt att vinkla ljuset mot en grupp människor vilka förtjänar 
bättre förutsättningar och förståelse.   
 
Problemformulering 
Utifrån vad som presenteras ovan finns det ett behov att genom utsattas berättelser förstå 
sexuella övergrepp som fenomen ur deras synvinkel. Utifrån att drabbade ofta upplever det 
svårt att dela med sig av vad de utsatts för, kan det finnas många vuxna vilka lever i tysthet 
kring de övergrepp de utsatts för. Därför har denna studie för avsikt att förstå och närmare 
undersöka situationen för vuxna som blivit sexuellt utnyttjade som barn. Detta är en grupp 
vars situation behöver belysas i mening att förbättra deras upplevelse av omgivningens 
bemötande. Ur en sociologisk synvinkel kan uppsatsen bidra till att öka både individens och 
samhällets möjligheter att förstå och känna till den skam och skuld offren kan tillskrivas. 
Detta kan vidare bidra till att minska stigmatiseringen av sexuellt utnyttjade. Således även 
underlätta för utsatta individer att berätta om händelserna och därmed få chansen att må bättre 
i vuxenlivet.  
 
Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att bidra med ny kunskap om hur individer som i barndomen utsatts 
för sexuella övergrepp upplever sig påverkats i det vuxna livet i relation till deras omgivning. 
Frågeställningarna behandlar individernas uppfattning kring hur händelserna påverkat deras 
verklighet samt vilka strategier och faktorer som varit och är av betydelse för möjligheten till 
att må bra som vuxen. 
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- Hur beskriver individer som blivit sexuellt utnyttjade som barn att händelserna har påverkat 
dem senare i livet?   
- Vilka gemensamma mönster av beteenden och känslor hos sexuellt utnyttjade kan återfinnas 
i deras vuxenliv? 
- Vilka faktorer har betydelse för hur drabbade individer går vidare i livet? 
- Hur anser de sexuellt utnyttjade att omgivningen borde agerat annorlunda? 
 
Avgränsning 
Studien innefattar fyra individers upplevelser efter att blivit sexuellt utnyttjade under 
barndomen vilka beskrivs i självbiografier. Antalet biografier som studeras baseras på vad 
som upplevs kunna ge en god bild av fenomenet samt utifrån uppsatsens begränsningar 
gällande både tidsaspekt samt innehållsmässiga utrymme.  
 
Disposition 
I det inledande avsnittet presenteras först kortare tillbakablick och nutidsbeskrivning om 
sexuella övergrepp. Avsnittet innefattar även den tidigare forskningen på området samt en 
motivering om det valda undersökningsområdet. I inledningen framgår även syftet och 
frågeställningarna vilka studien utgår från. I det efterföljande metodavsnittet presenteras 
studiens metodologiska val, hur datamaterialet har samlats i, samt en beskrivning av 
analysmetod och tillämpning. I teoriavsnittet beskrivs den teoretiska referensramen samt hur 
de kan bidra till att förklara det studerade fenomenet. I resultat och analyskapitlet 
framkommer studiens insamlade empiri, vilken analyseras i relation till tidigare forskning och 
den teoretiska referensramen. Det avslutande diskussionsavsnittet innefattar en diskussion av 
studiens resultat, förslag på vidare forskning samt studiens slutord. 
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Teoretisk referensram 
Det dramaturgiska perspektivet är en samhällssyn som Goffman skapat för att ur ett 
sociologiskt perspektiv förstå arbetslivets principer. För att beskriva detta används 
teaterföreställningen som symbol för människors agerande i relation till varandra. Ur detta 
perspektiv kommer för den aktuella studien begreppen framträdandet, främre- och bakre 
regionen att användas. Studiens teoretiska referensram utgår även från Goffmans teori om 
stigmatisering. Dessa syftar tillsammans till att kunna förklara sambandet mellan övergreppen 
och individernas verklighetsuppfattning, hur de hanterar vuxenlivet samt att förstå de faktorer 
som kan ha en inverkan på hur bra man lyckas gå vidare i livet. 
 
Framträdandet 
Goffman (2009) menar att individer spelar roller, framträder, inför andra i mening att 
övertyga omgivningen om att rollen och vad som förmedlas är verkligheten. Vilken roll 
individen spelar beror på kontexten i en viss situation. Fortsatt menar Goffman (2009) att 
individen i sitt framträdande i det ena fallet vara övertygad om att uppträdandet är äkta och 
därmed vara utan distans till rollen. I det andra fallet är individen vara klar med att 
framträdandet är ett skådespeleri och har därför en distans till rollen. I de sistnämnda fallen 
ses individen vara ”cynisk” eller ”uppriktig” i sitt framträdande. Framträdandet kan ses som 
en del av individens försvars- och säkerhetsmekanismer som inte sällan används för att spela 
roller vilka individen upplever är till förmån eller gynnar andra människor. I dessa 
framträdanden införlivas den roll man spelar vilken vi har olika stark anknytning till beroende 
på hur vi förhåller oss till rollen enligt ovan beskrivet (ibid). Begreppet framträdandet kan i 
denna studie användas vid tolkningen av de sexuellt utnyttjades sätt att agera till sin 
omgivning i förhållande till övergreppen. Begreppet kan förklara individernas uppfattning av 
behovet att omedvetet eller inte, spela en roll till följd av övergreppen i barndomen. Beroende 
på hur individerna förhåller sig till sin bakgrund kan deras framträdanden och 
rollgestaltningar te sig olika. Det skulle kunna ses vara i förhållande till deras mognad för att 
vara öppen med vad de utsatts för. Hur väl den sexuellt utnyttjade spelar och tror på sin roll, 
kan i studien även kopplas till omgivningens förmåga och möjligheter att bemöta samt stötta 
individerna i förhållande till övergreppen.  
 
Främre och bakre regionen 
Följande begrepp kan för studien bidra att förklara hur sexuellt utnyttjade upplever sig 
påverkade av övergreppen och de eventuella begräsningar dem fört med sig. Studiens syfte är 
att förstå och förklara hur sexuellt utnyttjade upplever sig påverkade av händelserna i 
vuxenlivet. Utifrån det kan begreppen tillämpas för att förklara hur ett beteende skulle kunna 
vara till följd av övergreppen. De kan även bidra till att förstå individernas agerande mot 
omgivningen och hur ett agerande kan skilja sig åt mot den inre känslan.  
 
Den främre regionen refererar Goffman (2009) till en plats eller situation där ett särskilt 
framträdande äger rum. Här är individen offentlig och agerar inför sin publik. Ett 
framträdande syftas ofta till att en individ i den främre regionen försöker upprätthålla vissa 
normer. Här agerar ofta individen på ett sätt vilket framställer de sidor som upprätthåller det 
normativa medan aspekter som kan skada normen undertrycks (ibid). Begreppet kan i denna 
studie bidra till att förklara och analysera individernas vuxenliv. Den främre regionen kan 
användas i mening att förstå hur individernas beteenden kan skilja sig åt beroende på situation 
och omgivning. I studien betraktas den främre regionen som alla miljöer och situationer var 
individen känner sig manad att undertrycka känslor eller beteende vilka kan kopplas till det 
sexuella utnyttjandet i mening att dölja det för omgivningen.  
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Den andra regionen som Goffman (2009) benämner är den bakre regionen, vilken även kan 
kallas bakom kulisserna. Denna region definierar författaren som ett ställe var individen 
upplever att det är okej att lämna det normativa beteende som utförs i den främre regionen. 
Här beskrivs individen istället kunna koppla av, lägga fasaden åt sidan och kliva ur sin 
rollgestalt. Det som undertrycks i den främre regionen kan individen i den bakre regionen 
släppa fram. Den bakre regionen verkar som ett utrymme var kraft och energi kan samlas 
inför framträdandena i den tidigare nämnda främre regionen. Det är av stor betydelse för 
individen att ha kontroll över denna region då ett misslyckande att upprätthålla kontrollen kan 
skapa dramaturgiska svårigheter (ibid). I denna studie betraktas den bakre regionen som de 
miljöer var individen inte medvetet undviker beteenden eller uttryck som är till följd av 
övergreppen. Regionen är i studien inte begränsat till någon särskild miljö, utan kan vara var 
som helst individen upplever sig befinna sig i en bakre region.  
 
Stigmatisering 
Begreppet stigma skapades av grekerna i mening att beskriva individer med kroppsliga tecken 
på avvikelser vilka ansågs ovanliga eller nedsättande (Goffman 2011). Idag används 
begreppet i mindre grad till kroppsliga kännetecken och syftar mer på ett olycksöde en individ 
är drabbad av. Ett samhälle har vissa kriterier för vad som uppfattas vanligt och naturligt. 
Människor delas in i kategorier utifrån egenheter vilka den sociala miljön är avgörande för om 
dessa är accepterade eller inte. Människan är snabb att kategorisera och fastställa egenskaper 
och status på personer vi möter, vilka formas om till normativa förväntningar av de 
egenskaperna vi ser (ibid). Dessa resonemang kan i denna studie beskriva och kopplas till 
relationen mellan individer vilka blivit sexuellt utnyttjade och deras omgivning. Att ha blivit 
sexuellt utnyttjad kan ses som en egenhet vilken av den sociala miljön kommer innebära en 
viss kategorisering och förväntningar. Således kan det för den sexuellt utnyttjade innebära en 
känsla av stigmatisering och ett avvikande från normen. 
 
Social identitet 
Om en främling delar med sig av en egenskap vilken urskiljer individen från övriga i den 
kategori vi placerat denne i, menar Goffman (2011) att individen kommer reduceras från en 
vanlig människa till att vara utstött och stämplad. Detta i sig innebär att ett stigma tillskrivs 
individen. Ett stigma innebär att det skapas en diskrepans i individens sociala identitet genom 
två olika identiteter vi har att förhålla oss till (ibid): 
 
Virtuell social identitet grundas på den uppfattning och det intrycket andra tillskriver en 
individ. 
Faktisk sociala identitet är den verkliga identiteten och egenskaper en individ har (Goffman 
2011). 
 
För en individ med en egenskap vilken kan komma att betraktas som avvikande eller inte 
önskvärd kan denne således försöka dölja egenskapen i mening att passa in och undvika 
stämpling. Ett stigma kan därför ofta i praktiken innebära ett visst mönster av beteenden och 
det stigmatiserade attributet hos en individ (Goffman 2011).  
 
Misskrediterade och misskreditabel 
En individ med ett stigmatiserat attribut kan enligt Goffman (2011) i olika sammanhang 
behöva hantera två olika typer av situationer beroende på stigmats karaktär samt 
omgivningens vetskap om det aktuella stigmat: 
 
I den misskrediterade situationen kommer den stigmatiserade individen att förutsätta att det är 
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uppenbart för omgivningen att individen skiljer sig från dem. Dessa situationer kännetecknas 
oftare av att det stigmatiserade attributet antingen framkommer tydligt i form av synliga 
kroppsliga missbildningar eller att omgivningen i situationen på förhand har vetskap om det 
stigmatiserade attributet.  
En misskreditabel situation kännetecknas av individens uppfattning eller vetskap om att 
omgivningen antingen inte kan lägga märke till eller har vetskap om det stigmatiserade. Det 
vilket möjliggör för individen att undanhålla stigmat i de situationerna. Den stigmatiserade 
ges en möjlighet att spela teater och dölja stigmat, alternativt välja att vara öppen med det 
(Goffman 2011).  
 
Ett medförande problem för en stigmatiserad individ menar Goffman (2011) är att denne har 
samma normativa förväntningar som de normala och således även samma värderingar. Detta 
menar Goffman (2011) innebära att individens medvetenhet om sitt stigma är ständigt 
närvarande och framkallar skam. Denna skam kan tillsammans med omgivningens bemötande 
komma att leda till självnedvärdering och att en klyfta skapas mellan individens verkliga jag 
och de krav individen ställer på sig själv. När normala och stigmatiserade individer 
interagerar med varandra och var båda har vetskap om stigmat, skapas en ur sociologisk 
synvinkel komplicerad situation. Detta eftersom båda med hänsyn till stigmats orsaker och 
verkningar försöker upprätthålla en ömsesidig samtalskontakt. I dessa situationer blir den 
stigmatiserade ofta osäker av känslan att inte veta vad den andre inombords tänker om en. Det 
kan medföra en känsla av att ständigt vara ifrågasatt av andra människor. Till följd av det 
drabba ofta den stigmatiserade av känslan att i förväg alltid behöva bedöma vilka intryck den 
gör på människor, i större utsträckning än vad andra gör. I situationer var omgivningen är 
medveten om en deltagande person innehar det aktuella stigmat, tillkommer en risk att 
individen tillskrivs fördomar och egenskaper vilka inte är korrekta. När ett stigma är känt 
upplever ofta både individen själv och andra individer situationen som besvärlig (ibid).  
 
Moralisk karriär 
Individer med liknande stigmatiserade attribut menar Goffman (2011) inte sällan genomgår 
liknande faser i sina självbedömningar. I sökandet efter att försöka komma tillrätta med och 
leva med stigmat är erfarenheterna ofta desamma. Det innebär att ställas inför gemensamma 
anpassningsproblem vilka författaren benämner som liknande moraliska karriärer (ibid). 
Denna socialisationsprocess kännetecknas av två olika faser:  
 
1. Den stigmatiserade lär känna igen de normalas uppfattning och inställning till stigmat 
vilket den stigmatiserade tillskriver sig.  
2. Senare lär sig den stigmatiserade vad stigmat innebär för denne samt de specifika 
konsekvenser det kan komma att leda till (Goffman, 2011).  
 
Dessa två faser kommer att bilda betydelsefulla mönster vilka har stor påverkan hur 
individens fortsatta utveckling kommer att se ut. Utifrån tidsmässiga aspekter och hur faserna 
samspelar med varandra kommer mönstret att se olika ut för varje individ (Goffman 2011). 
Vidare beskriver författaren fyra mönster av detta slag:  
 
- Vid medfödda stigman lär sig individen att anpassa sig till sitt tillkortakommande. Detta 
samtidigt som individen lär sig och tillägnar sig kraven denne inte klarar av. Det kan innebära 
en förståelse för sin avsaknad av något som anses normalt, samtidigt som individen ska lära 
sig leva med denna avsaknad.  
- Det andra mönstret berör i vilken omfattning familjen skapar en skyddande sfär runt den 
stigmatiserade. Om detta skapas redan från födseln kan den stigmatiserade under en period 
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skonas från omgivningens fördomar och kategorisering.  
- Det tredje mönstret berör individer vilka stigmatiseras senare i livet. Ofta förändrar det inte 
individens uppfattning av sitt förflutna förutom i fall där individen i vuxen ålder förstår att 
hen levt med ett stigma. Då tvingas individen plötsligt se sig själv som någon utanför det 
normativa. 
- Det fjärde mönstret inbegriper individer vilka från start anpassat sig till en viss miljö, oavsett 
om de betraktas som normativa eller inte. Utifrån samhällets uppfattning om det normala 
tvingas individerna därför lära sig leva och förhålla sig till stigmat enligt normens 
förväntningar (Goffman 2011).  
 
Förhållning till stigmat 
Att stigmatiserade individer kan komma att reagera och handskas med sin situation på olika 
sätt beror enligt Goffman (2011) på attributet och individens förhållningssätt till stigmat. Vid 
exempelvis fysiska åkommor eller avvikelser kan operationer förändra det synliga 
stigmatiserade attributet. Någon med läs och skrivsvårigheter kan komma att söka 
undervisning och hjälp för detta. De som genom lämplig metod blir av med sitt 
tillkortakommande lever dock ofta kvar med en skamfläck inombords. Detta genom att de 
fortfarande kan uppfatta sig själva som stigmatiserade vilka endast dolt eller avlägsnat 
attributet. Andra sätt att bemöta sitt stigma kan vara att genom aktiviteter vilka av exempelvis 
fysiska skäl egentligen anses uteslutna, utförs för att indirekt försöka bli av med belägenheten 
och upplevas normativ (ibid).  
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Metod 
Under detta avsnitt argumenteras studiens metodologi. Avsnittet inleds med en beskrivning av 
den förförståelse som fanns om ämnet på förhand, följt av en redogörelse av 
tillvägagångssättet i arbetsprocessen med studien. Sedan beskrivs valet av de metoder vilka 
studien utgått fram för att till sist argumentera kring studiens validitet, reliabilitet, samt de 
forskningsetiska frågor studien har att förhålla sig till. 
 
Det empiriska materialet i studien är baserat på fyra självbiografier i vilka författarna 
beskriver sina upplevelser av sexuella övergrepp i barndomen. Studien strävar efter att söka 
förståelse för individernas upplevelse av deras vuxenliv i förhållande till övergreppen i 
barndomen och omgivningens bemötande. Studien syftar även till att bidra med kunskap om 
för omgivningen lämpliga sätt att förhålla sig till sexuella övergrepp som fenomen och 
individer vilka utsatts.  
 
Förförståelse  
Att forska och ta sig an ett ämne för naturligt med sig värderingar om ämnet. Det är omöjligt 
att undvika eftersom forskaren leder och styr studiens innehåll och riktning. De värderingar 
forskaren har påverkar forskningsprocessen i dess helhet (May 2013). Avsikten är dock att ha 
ett objektivt förhållningssätt till fenomenet. Målet varken är eller kan vara att försöka 
eliminera de värderingar vilka kan komma att påverka studien, utan att medvetandegöra och 
se dem som en del av studien. Ämnet inverkar engagerande vilket kan ses vara stor en fördel 
vid ett uppsatsskrivande. Området upplevdes även viktigt att undersöka utifrån dess nutida 
aktualitet. På förhand fanns en tämligen begränsad kunskap om sexuellt utnyttjades situation i 
samhället. Bättre förståelse har dock skapats under arbetets gång genom inläsning av 
självbiografierna, forskning och litteratur på ämnet.  
 
Tillvägagångssätt 
Arbetet med uppsatsen inleddes med en ytlig inläsning om sexuella övergrepp för att skapa en 
bild av hur en intressant vinkel av ämnet skulle kunna formuleras till ett syfte. För att 
säkerställa att den tänkta metoden att insamla empiriskt material var möjlig att genomföra 
undersöktes utbudet av självbiografier på området. 
 
Efter utformandet av syftet och frågeställningarna presenterades dessa tillsammans med valet 
av metod och teori vid ett PM-seminarie. Seminariet bidrog till viss omformulering av 
frågeställningarna, men på det hela godkändes studien vilket innebar att vidare arbete sedan 
kunde fortlöpa. Därefter genomfördes en litteratursökning rörande tidigare forskning om 
ämnet i LTU:s (Luleå Tekniska Universitet) biblioteks databaser. Sökningarna bidrog i 
enighet med Fangens (2005) uppfattning, ökad förståelse för området samt minskar risken för 
att endast återupprepa tidigare forskning. Nyckelorden som användes var; ”sexal abuse”, 
”sociology” ”adult”, ”childhood”. Litteraturen innefattade sexuellt utnyttjade individers 
välmående i vuxenlivet, faktorer som påverkar välmående samt betydelsen av stöd från 
omgivningen. Resultaten som litteraturen visade presenteras i den aktuella studiens avsnitt om 
tidigare forskning. 
 
Nästa steg i processen innefattade litteratursökningar gällande metod och bakgrundsfakta som 
var lämplig utifrån studiens syfte och metodval. Eftersom syftet med studien är att förstå och 
förklara individers upplevelser, lämpade sig en kvalitativ metod. Valet att utgå från inläsning 
och tolkning av självbiografier gjordes utifrån att ämnet kan upplevas känsligt samt de 
svårigheter som kan uppstå med att nå individer vilka kan tänka sig ställa upp på en intervju.  
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Kvalitativ metod 
Eftersom studien har för avsikt att genom självbiografier förstå och analysera individers 
upplevelser och påverkan av sexuella övergrepp lämpar sig en kvalitativ metod. Detta 
eftersom studien inte har för avsikt att mäta hur mycket eller många utan liksom Rennstam 
och Wästerfors (2015) beskriver, istället förstå fenomenets betydelse, processer och 
sammanhang. Målet med studien är att bringa kunskap och belysa ett område för att verka för 
sociala förändringar vilket Bryman (2011) menar är en del av samhällsvetenskaplig forskning. 
Eftersom studien har för avsikt att få en djupare förståelse för sexuellt utnyttjades upplevelser 
och perspektiv på fenomenet utgår studien från en hermeneutisk vetenskapsmetod eftersom 
denna innebär att söka förstå individers situation (Thurén 2010). Resultatet i studien belyser 
individers upplevelser vilka framgår av självbiografierna. Viktigt att påpeka är dock att inget 
anspråk görs att representera eller autentisera individernas egna perspektiv.  
 
Litteraturstudie  
Att använda sig av textuell data som empiriskt material har fördelen att materialet som finns 
att tolka är stort. Samtidigt innebär metodvalet att inga direkta frågor kan fås besvarade på 
liknande sätt som vid intervjuer som metod. Istället grundar sig tillvägagångssättet på det 
material vilket finns tillgängligt i självbiografierna. Att utföra textanalyser innebär enligt 
Melin och Lange (2000) att antaganden av materialet oundvikligt görs. Detta menar de fortsatt 
kan begränsas om läsaren är medveten om att texter innefattar uppsåt med vilka författaren 
vill påverka sin läsare med samt att en text kommer att påverka en. Det empiriska materialet i 
denna studie kan jämföras med vad Scott (1990 se David & Sutton 2016, s. 163) identifierar 
som personligt. Detta eftersom samtligt material är självbiografier vilka grundar sig på 
författarnas egna erfarenheter. Fortsatt identifierar Scott fyra kriterier som bör tas hänsyn till 
vid urvalet av det textmaterial som avses användas: 
 

• För det första ska texten vara autentisk, det innebär att den är vad den påstår sig vara. 
Det inkluderar även att författaren till texten är den vi tror det ska vara.  

• Texten ska vara trovärdig i form av en pålitlig källa, att författaren kan anses uppriktig 
samt att texten i allmänhet förmedlar ett förtroende.  

• Textens representativitet är av betydelse vilket syftar på hur typisk författaren och 
texten kan anses vara i förhållande till det aktuella ämnet. Hänsyn bör tas till om 
litteraturen kan sägas spegla fenomenet på ett pålitligt sätt. 

• Till sist har textens mening betydelse eftersom denna kan användas som resurs eller 
ämne. Textens mening syftar på vad texten underliggande vill förmedla om det ämnet 
det berör (Scott 1990 se David & Sutton 2016, s. 163). 

 
Hänsyn har vid valet av litteraturen tagits till att uppfylla ovanstående punkter. Litteraturen 
som presenteras i denna studie får en ökad autenticitet och trovärdighet genom att källorna 
framgår och att samtliga är publicerade av bokförlag. Eftersom det empiriskt material är 
hämtat ur självbiografier med författarnas egna erfarenheter representerar litteraturen 
fenomenet ett trovärdigt sätt.  
 
Analysmetod 
Analysen av självbiografierna kommer att genomföras med utgångspunkt i en kvalitativ 
textanalys. Detta på grund av att vissa delar av den analyserade texten kommer att vara 
väsentligare än andra för denna studie. Dessa delar kan urskiljas genom noggrann inläsning av 
litteraturens helhet och delar vilket kan sägas känneteckna den kvalitativa textanalysen 
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(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012). Vid analyser av berättelser ska texten 
behandlas genom att först bemötas i dess helhet, för att sedan brytas ner och sättas samman på 
ett nytt sätt (Dahlborg Lyckhage 2006). För denna studie innebar detta att texterna först lästes 
i sin helhet för att få en övergripande förståelse av dem. Det lade grunden för att i analysen av 
materialet sönderdela texten, avskilja data från sitt sammanhang och dela in den i 
meningsbärande delar. Delarna från de fyra olika självbiografierna fördes sedan samman 
utifrån likheter och skillnader i de fyra temana empirin består av. Temana namngavs utifrån 
innehåll och områdena studien har för avsikt att undersöka. På så vis skapades studiens 
resultat som utgörs av temana som skapades genom analys av självbiografier utifrån studiens 
syfte och problemområde. 
 
Validitet  
Att handskas med validitet vid forskning och studier är enligt Bryman (2011) ofrånkomligt 
när teori och operationella nivåer ska kopplas ihop och samverka. Författaren menar fortsatt 
att ett vanligt forskningsproblemen att handskas med är om det empiriska material vilket 
återfinns på operationell nivå, kan återspegla vad avsikten är att undersöka på teoretisk nivå 
(ibid). I detta fall minskar risken för problemet genom att studiens empiriska material är 
hämtat ur självbiografier. Det har gett möjligheten att på förhand göra ett urval av ett material 
som kan relateras till studiens teori och syfte. Eftersom studien på teoretisk nivå har avsikt att 
förstå individers upplevelser av ett fenomen gjordes valet av litteratur med hänsyn till det. 
 
Bryman (2011) delar in begreppet validitet till att innefatta en extern validitet och en intern 
validitet. Den externa validiteten vilken även kan benämnas som begreppsvaliditet innefattar 
möjligheterna att generalisera studiens resultat (ibid). Det kan ses vara både ointressant och 
svårt med denna studies resultat eftersom det grundar sig på litet antal individers subjektiva 
upplevelser. Således kan den externa validiteten anses begränsad. Resultatet och 
upplevelserna hade kunnat se olika ut beroende på vilka individers berättelser som använts 
vid undersökningen. Däremot inte sagt att resultatet inte speglar verkligheten. Det som 
framkommer genom denna studie är beskrivningar av individers upplevelser från 
verkligheten. Därför skulle resultaten trots allt kunna användas för att belysa området i en 
större kontext. 
 
Den interna validiteten vilken också benämns som logisk validitet innefattar enligt Bryman 
(2011) överenstämmelsen mellan undersökningens teori och empiri. Författaren menar fortsatt 
att den interna validiteten påverkas av hur studiens syfte stämmer överens med 
tillvägagångssättet av insamling av material (ibid). Inom denna studie har valet av metod och 
teori anpassats efter syftet och ämnet vilket styrker den interna validiteten. Studiens variabler 
är hur sexuella övergrepp i barndomen kan påverka utsatta individers vuxenliv. Tidsföljden 
mellan variabler kan enligt Bryman (2011) påverka variablernas samband i form av orsak och 
verkan. Eftersom tidsföljden mellan studiens variabler är lång, skulle det kunna anses tydligt 
vad som är orsak och verkan. Den långa tidsföljden kan samtidigt innebära att sambandet kan 
uppfattas otydligt och svårt att fastställa. För att så långt som möjligt kunna fastställa att 
sambandet mellan variablerna är riktigt, står författarnas egna beskrivningar om dessa 
samband som främsta källa. Det innebär att beskrivna förhållanden mellan variablerna utgår 
från författarnas beskrivningar om faktorernas kausala förhållanden, samt de tolkningar vilka 
forskaren gör av dessa. Studiens trovärdighet förhöjs i och med att författarna till 
självbiografierna beskriver egna erfarenheter av deras sociala verklighet, vilka är syftet att 
förstå och beskriva.  
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Reliabilitet  
En studies reliabilitet beskrivas handla om ett mätinstruments tillförlitlighet och användbarhet 
(Fangen 2005). I denna studie förbättras reliabiliteten genom att arbetsprocessen förklaras, 
Det förenklar möjligheterna att utföra en jämförande studie med liknande resultat. Till 
skillnad från kvantitativ forskning där data mäts genom standardiserade former, menar 
Fangen (2005) att den kvalitativa forskningen fokusera på tolkning och förståelse av ett 
fenomen. När en kvalitativ metod tillämpas försvåras ofta möjligheten till en jämförande 
studie eftersom mänskliga uppfattningar är svåra att ”frysa” (Bryman 2011). I denna studie är 
dock individers uppfattningar och berättelser hämtade ur beständig litteratur. Därför kan detta 
resultat jämfört med vid studier med intervjuer anses enklare att utföra en replikering av.  
 
Kritisk granskning 
Hur man som forskare definierar och formulerar sin studie och dess problem påverkar 
forskningsprocessen i stort (May 2013). Fortsatt menar författaren att antaganden om att det 
finns ett problem vilket har en lösning bör mötas med försiktighet vid samhällsvetenskaplig 
forskning. Ett problem kan ha olika och flertalet lösningar beroende på hur fenomenet 
undersöks och definieras vilket man bör ta hänsyn till under forskningsprocessen (ibid). 
Således har denna studie endast för avsikt att förklara fenomenet utifrån vald vinkel och 
tillvägagångssättet ämnet tagits an på. Det är också av betydelse att förtydliga att en ordentlig 
reducering av materialet har gjorts eftersom det är omöjligt att återge allt material. En 
revidering av material benämner Rennstam och Wästerfors (2015) som ett 
representationsproblem. Ur självbiografierna vilka verkar som studiens empiri har endast 
material vilket har upplevts kunna besvara och återspegla studiens syfte återgetts. Att som 
forskare välja vilket material som framgår menar Rennstam och Wästerfors (2015) påverka 
studiens utgång. Författarna menar fortsatt att representationsproblemet även innefattar 
svårigheter för forskaren att hantera och återge materialet på ett sätt vilket kan representera 
materialet i stort. Det innebär att forskaren påverkar hur materialet kommer att tolkas och 
framföras i studien, vilket i denna studie har belysts tydligt (ibid). Av vikt vid analysen av 
självbiografierna har varit att endast författarnas egna beskrivelser står för analys och så långt 
som möjligt undvika att egna tolkningar av materialet återfinns i empirin. Huruvida den 
utvalda litteraturen och individernas upplevelser kan beskrivas vara representativa för 
fenomenet är svårt att fastställa. Studiens avsikt är dock endast att undersöka och analysera 
dessa berättelser utan avsikt att beskriva sexuellt utnyttjade individers situation ur ett 
generaliserade perspektiv.  
 
Forskningsetik  
För svenska studier ska normalt etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetkravet och nyttjandekravet följas (Bryman 2011). Studien grundar sig på 
litteraturstudier av självbiografier, var författarna publicerat materialet för allmän beskådning. 
Det innebär att principerna om samtycke och anonymitet inte är aktuella att i denna studie 
beakta. Scott (1990 se David & Sutton 2016, s 159-160.) urskiljer olika nivåer av 
tillgänglighet material kan ha. Det empiriska materialet i denna studie befinner sig på en nivå 
vilken benämns som öppen och publicerad. Det till följd av att litteraturen är utgiven och 
tillgänglig för allmänheten (ibid). Detta resonemang bekräftar att studierna av 
självbiografierna ur etisk synvinkel är försvarbara. May (2013) definierar etik som ett redskap 
för forskaren att formulera och skydda deltagande individer samt undersökningens integritet. 
När man studerar ett fenomen som berör ett känsligt ämne är det viktigt att ha hänsyn till hur 
de medverkande individerna påverkas av medverkandet i studien (ibid). För att skydda de 
medverkande individernas berättelser återges endast resultat som återfinns i självbiografierna. 
Utifrån att studiens ämne kan upplevas känsligt gjordes valet att låta det empiriska materialet 
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grunda sig på en litteraturstudie av självbiografier. Tillvägagångssättet tillåter individers 
upplevelser av sexuella övergrepp framkomma utan en risk att röra upp känslor hos individer 
vid intervjuer. Således kan etiken och forskningsområdet sägas påverka studiens metod och 
tillvägagångssätt.   
 
Analysmaterial 
Här följer en kort presentation av de fyra självbiografier vilka verkar som studiens empiriska 
material. I biografier beskrivs människors erfarenhet av världen eller delar av den, och kan 
således verka som en källa för analyser som har för avsikt att ta del av människor upplever sin 
värld (Friberg 2006). Eftersom studien har för avsikt att förstå individers uppfattning av sin 
värld i enighet med Fribergs ovanstående resonemang är självbiografier lämpligt som 
empiriskt material. Sju stycken självbiografier inlästes varav några inte berörde ämnet ur ett 
perspektiv relevant för denna studie. Utifrån tids- och innehållsmässiga begränsningar valdes 
fyra självbiografier ut som empiriskt material. Vid valet av analysmaterial var kriteriet att de 
studerade individerna är författare till självbiografierna. Detta med hänsyn till att det 
analyserade materialet skulle vara så autentiskt som möjligt. 
 
Medan han lever 
Boken är skriven av Elaine Eksvärd (2016) som i barndomen regelbundet utsattes för 
övergrepp av sin pappa. Föräldrars skilsmässa blir startskottet för övergreppen. I boken får vi 
följa med under hennes uppväxt och senare ifrågasättande mot pappan vilket tillslut i vuxen 
ålder resulterade i en anmälan mot honom. Med boken vill Elaine försvara utsatta barn och 
berätta hennes historia i mening att göra skillnad.  
 
Påtvingat liv 
Författaren till denna bok är Taina Adolfsson (2011) som vid sex års ålder adopterades av en 
välbärgad familj i Sverige och tvingades flytta från Finland. Omedelbart påbörjade 
adoptivpappan förgripa sig på Taina. Det medan adoptivmamman vet vad som försiggår men 
väljer att blunda. Taina är mycket ensam och har endast sin docka Annica att söka tröst hos. 
Hela hennes liv kommer att präglas av destruktiva relationer och en dålig självkänsla till följd 
av övergreppen.  
 
Puppan !
Kate Östman (2004) beskriver i sin bok hur hon växt upp utan värme och kärlek. Hon lever 
ständigt med en stor längtan efter trygghet. Hon tvingas växa upp fort och klara sig själv 
eftersom ingen vuxen ser till hennes behov. Tidigt i barndomen utsätts Kate av sexuella 
övergrepp av farmoderns två bröder. Kates förtroende för omgivningen är lågt. Inte minst till 
följd av att farmodern trots vetskap om övergreppen, väljer att blunda för dem.!!
 
Flickan som slutade ljuga  
I boken skriven av Désirée Kjellin beskrivs hur hon under många år utsattes för sexuella 
övergrepp av sin pappa. Désirée lever med en ständigt påtaglig rädsla. Utåt sätt verkade allt 
normalt och föräldrarna var måna om att upprätthålla en fin fasad. Familjen bor på en fin 
adress och föräldrarna har bra jobb. Hennes två storasystrar har vetskap om faderns övergrepp 
men väljer att blunda för dem. Den miljö Désirée växer upp i, där ingen tröstar eller visar 
henne riktig kärlek kommer att påverka henne långt in i livet.  
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Resultat och analys 
Under detta avsnitt framgår studiens resultat vilket bygger på de studerade självbiografierna. 
Resultatet analyseras med stöd av tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Utifrån 
studiens syfte och vad som framkom ur självbiografierna kunde fyra teman skapas: Påverkan 
på vuxenlivet, relation till övergreppen och omgivningen, faktorer för ett välmående vuxenliv 
samt förbättringar hos omgivningen. Avsnittet inleds med att förklara temanas innebörd. 
Under varje temarubrik presenteras sedan vad som ur varje bok kan kopplas till respektive 
tema samt en analys av resultatet. Att ta hänsyn till är att böckerna i olika grad kan kopplas 
till respektive tema.  
 
Fyra teman 
Påverkan på vuxenlivet 
Under detta tema framgår det hur individerna påverkas att hantera sitt vardagsliv till följd av 
de sexuella övergreppen. Gemensamt hos de studerade är att övergreppen ur många 
synvinklar påverkar vuxenlivet negativt. Resultatet som följer har stöd i och kan kopplas till 
begreppen främre- och bakre regionen genom individernas försök att utåt upprätthålla en 
fasad i mening att dölja spåren av övergreppen.  
 
Övergreppen och omgivningen 
Detta tema syftar till att redogöra individernas sätt att förhålla sig till övergreppen i vuxenlivet 
i relation till skamkänslor, synen på sexuella övergrepp samt omgivningens bemötande. 
Genom böckerna framgår det att individerna genom sin stigmatiserade status och övergreppen 
har skamkänslor. Detta genom omgivningens syn på sexuella övergrepp och de fördomar som 
finns. Temat kan relateras till Goffmans resonemang om stigma.  
 
Faktorer för ett välmående vuxenliv 
Detta tema innefattar vad individerna upplevt vara av betydelse och av godo för välmående i 
vuxenlivet. I de flesta fallen visar sig en annan människas ord eller stöd varit av stor 
betydelse. Om individen fått ett gott bemötande har det kunnat innebära att i mindre grad 
uppleva ett behov att spela en roll och skamkänslorna ha minskat. 
 
Förbättringar hos omgivningen 
Temat innefattar hur människor i omgivningen reagerat vid avslöjandet av övergreppen samt 
förhåller sig till den utsatte enligt individernas beskrivningar. Resultatet visar på att 
individerna ofta upplever omgivningens bemötande som bristfälligt. Här beskrivs även vad 
individerna tycker är lämpliga sätt för omgivningen att bemöta utsatta på. Individerna 
upplever en bristande förståelse för utsattes situation och känslor. Omgivningens bemötande 
visar sig ha förutfattade meningar om sexuellt utnyttjade i likhet med hur stigmatiserade 
individer tenderar att få. 
 
Böckernas koppling till temana 
Påverkan på vuxenlivet 
Medan han lever  
Spåren efter de sexuella övergreppen visar sig hos Elaine på flera olika sätt. Under en period 
uppfattade hon att det enda sättet att bli älskad på var genom sexuell bekräftelse och 
destruktiva relationer. Vilken påverkan övergreppen haft på vuxenlivet sammanfattas genom 
följande citat, var Elaine beskriver vad pappans övergrepp har inneburit: ”bidragit till 
terapibesök, en skev bild av pappor en negativ bild av manssläkten, trasiga kärleksrelationer 
rädsla för att få barn, ett komplicerat förhållande till sex” (Eksvärd 2016, s. 224). Rädslan att 
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få barn beskriver hon innebära en oro att hennes barn ska utsättas för sexuella övergrepp. Hon 
lever även med skräcken att hon ska bli som sin egen pappa.  
 
Påtvingat liv 
Taina upplever det svårt att ha en fungerande relation med det motsatta könet. Hon inleder 
destruktiva relationer som främst bygger på sex i en tro att det är hennes öde. I 
kärleksrelationer beskriver hon sig inta en undergiven roll gentemot mannen. Taina sätter 
sällan sig själv i första hand och har svårt att säga nej till andra. Det innebär att hon vid 
flertalet tillfällen blir utnyttjad av män som ser svagheten. De sexuella övergreppen har 
inneburit en livslång självbestraffning och ett konstant stresspåslag. Taina lider även av 
sömnsvårigheter och ångest. Flertalet gånger har hon funderat på att ta självmord till följd av 
en dålig självkänsla, nedstämdhet och av att ständigt bli utnyttjad.  
 
Puppan 
Som ung vuxen präglas Kate av en enorm skuldkänsla till följd av övergreppen. Självhatet 
beskrivs vara stort och självkänslan dålig. Det efter alla år hon betraktat sig som värdelös och 
äcklig. Kate har svårt att känna gemenskap till andra människor i och med den mörka 
hemligheten hon burit på. Det är först i vuxenlivet det går upp för Kate att hon inte levt till 
fullo och inser de långtgående konsekvenserna. Hon beskriver att de flesta situationer 
påverkats till följd av övergreppen, såsom relationer, sexlivet, arbetet, föräldraskapet och den 
fysiska och psykiska hälsan.  
 
Flickan som slutade ljuga  
Desirée beskriver sig leva med en känsla av rädsla som ter sig både fysiskt och psykiskt och 
tenderar att aldrig försvinna. Hon påverkas även av skuld- och skamkänslor till följd av 
övergreppen. Detta försöker hon kontrollera genom ett extremt kontrollberoende, sökande 
efter bekräftelse av andra, visa sig duktig och arbeta utan att lyssna till kroppens signaler. Det 
för att hon upplever att hennes värde ligger i hennes prestationer. I citatet ”Livet ut kommer 
såren att finnas där. I ens beteende, i känslorna, i hela livet” (Kjellin 2016, s. 7) 
exemplifierar Desirée hur sexuella övergrepp i barndomen kan komma att genomsyra den 
utsattes liv.  
 
Resultaten visar på att samtliga studerade individer upplever sig bära på djupa spår till följd 
av övergreppen. På olika sätt påverkar detta individernas vuxenliv negativt. Skamkänslor och 
låg självkänsla visar sig vara vanliga problem att handskas med. Självuppfattningen påverkas 
negativt och det framgår även att relationer till andra människor försvåras. Detta i form av 
svårigheter att lita på och knyta an till andra människor. Flera av de studerade beskrev sig 
under någon period haft ett komplicerat förhållande till sex. Ovanstående visar på flertalet 
gemensamma mönster hos de studerade individerna vilket varit avsikten att belysa i denna 
studie. De gemensamma mellan beskrivningarna om skam och skuldkänslor hos individerna 
kan ses vara faktorer vilka kan kopplas till deras relation till sin omgivning. Utifrån att Jonzon 
(2006) beskriver det sociala stödet vara avgörande för hälsan, hade det kunnat förbättra 
individernas självuppfattning om de utsatta haft möjlighet att samtala om händelserna i högre 
grad. Bristen på stöd kan härledas till den stigmatisering individerna tillskrivs genom 
övergreppen. Samhällets syn på ett fenomen påverkar hur vi bemöter en stigmatiserad grupp, 
vilket således haft en inverkan på de utsatta individernas välmående enligt deras 
beskrivningar. 
 
I boken Counselling adult survivors of child sexual abuse utgår Sandersen (2006) från att de 
individuella skillnaderna i vuxenlivets påverkan kan förklaras med ett antal faktorer: Barnets 
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individuella egenskaper, levnadssituation, omfattning av övergreppen, relation till förövaren 
samt kulturella faktorer (Sandersen 2006). De individer vilka har studerats i denna studie har i 
olika grad utsatts för övergrepp som har påbörjats vid olika åldrar i barndomen. Deras 
levnadsmiljö skiljde sig åt i form av olika grader av stöd och kärlek från familj och 
omgivning. Trots olikheterna framgår att flera av individerna på liknande sätt påverkats i 
föräldrarollen, sexuellt umgänge och i relationen till omgivningen. Detta innebär att trots 
skillnader i levnadsmiljö och övergreppens karaktär medförde övergreppen liknande påverkan 
på vuxenlivet. Således visar resultatet i denna studie i motsatts till Sandersens (2006) studie 
att sexuella övergrepp kan skapa gemensamma levnadsmönster oberoende av skillnader i 
barndomen.  
 
I de Jongs et al (2015) studie Transition to adulthood of child sexual abuse victims undersöks 
i vilken utsträckning sexuellt utnyttjade intar vissa sociala funktioner. Det framgår att sexuellt 
utnyttjade generellt återfinns i de sociala funktionerna utbildning, kriminalitet, 
kärleksrelationer och föräldraskapet i samma grad som genomsnittspersonen. Det visar sig 
dock att kvaliteten i rolltagandet och hur väl individerna fungerar i funktionerna påverkas 
negativt till följd av övergreppen. Även om avsikten med denna studie inte varit att undersöka 
i vilken grad de studerade individerna innehar vissa roller, kan resultatet kopplas ihop med 
ovan nämnda studie. Individerna i denna studie beskriver sig ha påverkats ur ett brett 
spektrum i vuxenlivet. Flertalet nämner hur relationer, yrkesrollen, föräldraskapet samt den 
psykiska hälsan påverkats. Därmed stämmer resultatet av hur individerna i denna studie har 
påverkats i vuxenlivet överens med det resultat som de Jong et al (2015) sammanställt. Det 
bekräftar även att sexuella övergrepp i barndomen kan inverka negativt på vuxenlivet ur ett 
brett spektrum. För individerna kan detta i sociala sammanhang som yrkeslivet kräva ett 
rollintagande (Goffman 2009) där beteenden till följd av övergreppen undantrycks.  
 
Av resultatet framgår det att flera av individerna under någon period i vuxenlivet dolt spåren 
av de sexuella övergreppen. Det till följd av att tidigare bemötts med skepsis vid avslöjanden. 
Detta kan ses som grunden till att individerna i vuxenlivet genom deras erfarenheter av 
omgivningens reaktioner, spelar roller och framträder (Goffman 2009). Att spela en roll 
innebär att undvika fördomsfull behandling till följd av ett stigmatiserat attribut. Individer 
spelar roller i mening att övertyga omgivningen om att rollen är verkligheten (ibid). I de 
studerade individernas fall kan framträdandena tolkas utföras genom ett medvetet rollspelande 
eller skådespeleri vilket kan beskrivas som ”uppriktigt”. Detta eftersom individerna är 
medvetna om påföljderna av övergreppen, som de genom att spela roller försöker dölja. Från 
barndomen och framåt beskriver flera av individerna omgivningen bemött deras stigma med 
tvivel och tystnad. Framträdandena kan därför beskrivas utföras till följd av den förståelse 
individerna fått för sexuella övergrepp som ett stigmatiserat attribut. Denna förståelse har 
skapats i vad Goffman (2011) benämner som moraliska karriärer, som är en 
socialisationsprocess i vilken individen lär känna igen omgivningens inställning till stigmat.  
 
Övergreppen och omgivningen 
Medan han lever 
Både hos allmänheten och i rättssamhället upplever Elaine att bemötandet av sexuellt 
utnyttjade innefattar ett skuldbeläggande. Hon kritiserar att ett offers beteende eller klädsel 
kan ifrågasättas vid rättsliga processer. Likaså upplever Elaine att familjer ofta ber offret att 
försöka lämna händelserna bakom sig, inte berätta om eller anmäla dem. Hon beskriver detta 
vara till följd av skammen familjerna känner. Elaine har dock svårt att förstå deras vilja att 
hellre skydda en pedofil än offret, av hänsyn till den skam det skulle föra med sig om 
händelserna kom ut. I vuxen ålder drabbades hon av skamkänslor till följd av att hon inte 
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försökte stoppa pappans övergrepp. Detta exemplifieras i följande citat: ”För visst var det 
mitt fel också? Jag sa ju aldrig nej, ”stopp, min kropp” eller något annat” (Eksvärd 2016, s. 
145). Citatet exemplifierar den skuld- och skamkänslor sexuella övergrepp kan innebära och 
som flera av de studerade individerna bär på. 
 
Påtvingat liv 
Taina beskriver sig leva med skamkänslor över att hon inte försökte säga nej. Hon beskyller 
sig själv att vara medskyldig för att inte sagt ifrån. Tainas fostermamma är medveten om de 
övergrepp fosterpappan utsätter henne för men blundar för dem. Fosterpappan som förgriper 
sig på henne låter även andra män utnyttja Taina. Till följd av att skuldbelägga sig själv 
upplever hon sig ovärdig. Denna sårbarhet utnyttjar flertalet män genom hennes oförmåga att 
säga nej till sexuellt umgänge. Utåt sett lever hon ett gott liv och omgivningen har liten insyn 
i hennes verkliga livssituation. 
 
Puppan 
Som 10-åring försöker Kate berätta om övergreppen för sin mamma. I stunden upplever hon 
mammans reaktioner som positiva men mamman utför sedan ingen handling i försök att 
stoppa övergreppen. Efter detta tillfälle är Kate tyst om händelserna tills hon är vuxen. När 
Kate som vuxen berättade om övergreppen för familjemedlemmar och släkt möttes hon av 
många negativa reaktioner. En kommentar var: ”Du vill bara vara i centrum jämt. Det här 
säger du bara för att vi ska tycka synd om dig” (Östman 2004, s. 13). Genom detta citat 
framkommer en okunnighet i att hantera vetskapen om sexuella övergrepp. Det exemplifierar 
även ett bemötande av negligerande karaktär gentemot en utsatt individs berättelse och 
tillvaro.  
 
Flickan som slutade ljuga 
Till följd av hur Désirées familjs handskades med vetskapen om övergreppen och den skuld 
som lades på offret hölls hon det hemligt ända in i vuxenlivet. Följande citat visar på de 
tankar hon bar på: ”Lögnerna förföljde mig. Alla jag var tvungen att skydda. Inte avslöja, inte 
visa utåt. Vad skulle hända då? Med mig, med dem” (Kjellin 2016, s. 9). Désirée bar på en 
rädsla för vad omgivningen skulle tro om henne samt en vilja att skydda familjen. Citatet 
visar även på det ansvar och skuld en utsatt individ kan ta på sig.  
 
Sammantaget visar resultatet på att individerna genom de sexuella övergreppen känner skam 
över att ha blivit utsatta. De skuldsätter sig och tror under en lång tid att de utsatts för att de 
inte är tillräckligt bra eller varit förtjänta av det. Utifrån hur individerna förstår att 
omgivningen tillskriver sexuella övergrepp, påverkar deras mod att delge händelserna. De 
negativa egenskaper omgivningen kopplar ihop med sexuellt utnyttjade kan därför ses som en 
faktor vilken driver individerna att undanhålla händelserna. Genom samtliga självbiografier 
framkommer det att omgivningen kan misstro den utsatte, eller be om fortsatt tystnad om 
händelserna. Att blivit utsatt för sexuella övergrepp kan därför jämföras med vad Goffman 
(2011) beskriver som ett stigma. Stigmat accepteras inte eller är svårt att hantera för den 
sociala omgivningen. Människan kategoriserar och fastställer egenskaper på andra individer 
vilka grundar sig i de normativa förväntningarna som finns kring egenskaperna vi ser (ibid). 
Utifrån detta kan sexuella övergrepp genom denna studie beskrivas som en stigmatiserad 
egenskap individerna bär på, vilken deras omgivning visar liknande förväntningar av.  
 
I de studerade fallen har omgivningen visat på avståndstagande vid vetskap om övergreppen. I 
vissa fall har en vilja om att övergreppen bör hemlighållas uttryckts. Flera av individerna 
beskriver också omgivningen ha bristande förståelse för deras situation. Kommentarer av 
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omgivningen, som det tidigare nämnda citatet ”Hur kan du göra såhär mot din pappa” 
(Eksvärd 2016, s. 225), tyder på en av omgivningen snedvriden syn på förövaren och offret. I 
flera av de studerade fallen visar omgivningen på en vilja att skydda förövaren vilket kan 
tolkas som att sexuella övergrepp är stigmatiserat i en så hög grad att detta värderas högre än 
att stötta den utsatte. De negativa bemötandena har inneburit ett försvårande att berätta om 
övergreppen. Det kan ha bidragit till att flera först i 30-års åldern vågade tala om händelserna 
igen. Detta kan förklaras som en del av vad Goffman (2011) benämner vid en moralisk 
karriär. Detta begrepp innefattar att individen genomgår olika faser i sin självbedömning, och 
att stigmatiserade individer ofta ställs inför gemensamma anpassningsproblem. Den moraliska 
karriären kännetecknas av två olika faser. Den första innebär att individen lär känna igen 
omgivningens uppfattning och inställning till stigmat, medan individen i den andra fasen lär 
sig vad stigmat innebär och vilka konsekvenser det för med sig (ibid). Den första fasen kan 
kopplas till de lärdomar individerna fick när de i barndomen försökte söka hjälp eller berätta 
om övergreppen. Detta innebar sällan positiv respons eller stöd, vilket kan ha skapat 
förståelsen för omgivningens förhållande till sexuella övergrepp som en stigmatiserad 
egenskap. I den andra fasen i den moraliska karriären, kan responsen i den första fasen lett till 
förståelsen att omgivningen inte vill behöva förhålla sig till fenomenet. Att berätta om 
övergreppen förde för flera av dem med sig negativa konsekvenser. Det kan vara en 
förklaring till det komplicerade förhållande individerna har till sexuella övergrepp som 
fenomen och till sin omgivning. 
 
Till följd av individernas beskrivningar av deras förhållningssätt till övergreppen i relation till 
den sociala omgivningen, har en kedja av beteenden framkommit som individerna kan sägas 
följa. På olika sätt har dem försökt skydda sig mot sin bakgrund och leva ett normalt vuxenliv. 
Studien visar dock på att övergreppen i barndomen har skapat vissa gemensamma mönster i 
hanterandet av händelserna i vuxenlivet. Goffmans (2011) resonemang om social identitet kan 
tillämpas för att beskriva de studerades förhållningsätt till sexuella övergrepp i relation till 
den sociala omgivningen. Författaren menar att ett stigma skapar en diskrepans mellan 
individens verkliga faktiska sociala identitet och den virtuella sociala identiteten som 
tillskrivs genom omgivningens uppfattningar (ibid). De studerade individerna kan ha utnyttjat 
den virtuella sociala identiteten i mening att dölja sitt stigma för att uppfattas som normativ. 
Flera av individerna fick tidigt lära sig att det kan leda till negativa konsekvenser att berätta 
om övergreppen. Detta både genom övergriparens hot och omgivningens negativa reaktioner. 
Det kan ha bidragit till att de senare i livet känner motstånd att prata om övergreppen. Således 
kan individerna ha skapat mönster av beteenden i mening att dölja stigmat, vilket enligt 
Goffman (2011) är typiskt hos individer med stigmatiserade attribut. Var individerna kunnat 
visa sin faktiska sociala identitet har därför begränsats till miljöer där individen upplever 
stigmat som accepterat.  
 
Flera av individerna uttrycker en bristande förståelse från sin familj. Det kan ses som en 
faktor vilken ökar individernas syn på övergreppen som ett stigmatiserat fenomen. Enligt 
Jonzons (2006) studie Child sex abuse – Disclosure, Social support, and subjective health in 
adulthood är anledningar till att utsatta har svårt att berätta om händelserna ofta att skydda 
familjen, rädslan att bli misstrodd eller mötas av negativa reaktioner. De studerade 
individernas familjer har reagerat negativt och haft svårt att förhålla sig till den utsattes 
berättelse. Det kan ha bidragit till individernas förhållningssätt till övergreppen i vuxenlivet. 
Högre grad av stöd och positiv respons av familjen kan alltså ses som en faktor vilken skulle 
kunnat minska de utsattas upplevelse av att vara stigmatiserad. Positiva reaktioner och 
förståelse av andra människor skulle därför kunna öka den utsattes vilja att berätta om 
händelserna. Individernas mönster av beteenden relaterat till de sexuella övergreppen kan 
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kopplas samman med att utföras i den främre eller bakre regionen (Goffman 2009). När 
individerna upplevt behovet att dölja sitt stigma, spelar de en roll och framträder. De kan 
beskrivas framträda för att av omgivningen tillskrivas vad Goffman (2011) beskriver som en 
normativ virtuell social identitet för att undvika att kopplas ihop med övergreppen. Denna 
virtuella sociala identitet kan beskrivas utföras i den främre regionen, var framträdandet äger 
rum och var individen agerar inför en publik och upprätthåller vissa normer. Den faktiska 
sociala identiteten som inkluderar individens verkliga egenskaper, begränsas till att visa sig i 
den bakre regionen. Där ksn individen kan lämna de normativa beteendena, lägga fasaden åt 
sidan och kliva ur rollgestalten. Den främre regionen var den virtuella sociala identiteten 
verkar kan ses som misskreditabla situationer. Dessa kännetecknas av att den stigmatiserade 
individen vet att omgivningen inte har vetskap om stigmat (ibid). Det ger individen möjlighet 
att välja att spela teater och således dölja stigmat, vilket flera av de studerade gjorde ändå till 
vuxen ålder.  
 
Faktorer för ett välmående vuxenliv 
Medan han lever 
För ett välmående liv menar Elaine det viktigaste vara att familjen och omgivningen är 
stödjande. Att den utsatte upplever sig ha sin omgivning bakom sig och som stöttar den 
utsatte att anmäla förövaren. Det menar hon tar en ur mörkret och minskar skamkänslorna och 
den tunga bördan offren ofta bär ensam på. Den känslan Elaine har när hon möter sin pappa i 
rättegången önskar hon alla utsatta fick känna. Hon beskriver det vara befriande och en chans 
att stå upp för sig själv. Hon menar vidare att vuxna behöver lyssna till barnets berättelser, 
fastän det kan vara tungt att höra. Elaines mamma och farfar var tryggheten i hennes liv, och 
att dessa, vilka hon beskriver vara hennes andningshål, finns i hennes liv menar hon tog henne 
långt. 
 
Påtvingat liv  
Taina beskriver tillfället när en polisman uttryckte att hon hade varit med om ett brott som 
mycket betydelsefull. Detta skedde när hon, först som vuxen insåg att övergrepp kan anmälas 
i efterhand. Även om brottet då hunnit bli transkriberat upplevde Taina det som en viktig del i 
processen att gå vidare, att få ett erkännande för övergreppen. Barnen tillsammans med 
hennes få nära vänskapsrelationer har hållit livslusten vid liv och hjälpt henne genom svåra 
stunder. 
 
Puppan 
För att ha möjligheten att läka och må bra beskriver Kate det som oerhört viktigt att bryta 
tystnaden: ”Övergreppen har ju burits i total tystnad. Det är själva grogrunden för 
förövarens gärningar. Man måste bryta tystnaden för att kunna läkas” (Östman 2004, s. 13). 
Citatet förmedlar vad Kate menar är grunden och starten för en läkningsprocess. Efter att ha 
burit på den tunga sanningen ensam menar hon det vara av stor betydelse att bli trodd på och 
stöttad av den anförtrodde.  
 
Flickan som slutade ljuga 
I barndomen blev en kvinna i grannskapet vid namn Elsa mycket viktig för Désirée. Hon 
beskrivs genom den kärlek hon gav vara anledningen till att Désirée överlevde de åren. 
Kärleken blev en faktor som kunde hjälpa Désirée att gå vidare. Tryggheten hon i vuxenlivet 
fick av sin man innebar att hon tillslut vid 30-års ålder berättade om övergreppen för första 
gången. Följande citat visar på den betydelse en annan människas bemötande kan ha: ”Men 
när jag mötte sann kärlek från en annan människa, det var då jag blev varse att det de sagt 
och gjort var fel” (Kjellin 2016, s. 9). Citatet belyser hur omgivningen på ett positivt sätt 
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påverka en individs självuppfattning och förståelse av övergreppen. Det visar att en annan 
människas bemötande även i vuxen ålder kan förändra den utsattes förståelse för sin situation. 
 
Flera av individerna beskriver att stöd från andra människor har eller hade varit viktigt för 
möjligheten att gå vidare och må bättre. En av individerna beskriver det som tungt att bära på 
händelserna ensam. Detta stämmer överens med vad Jonzons (2006) studie Child sex abuse – 
Disclosure, Social support, and subjective health in adulthood som visar på att ett socialt stöd 
är avgörande för välmående i vuxenlivet. Resultatet ur Jonzons studie bekräftar och visar på 
vikten av att omgivningen har förståelse för utsattas behov av stöd. Detta är något som i 
denna studie framgår som bristfälligt. Individernas önskan om bättre stöd från omgivningen 
kan förstås genom Goffmans (2011) resonemang om den sociala identiteten. Bättre stöd och 
förståelse av omgivningen kunde för de studerade individerna inneburit en mindre diskrepans 
mellan den virtuella och faktiska sociala identiteterna. Den kraft individerna använt i mening 
att dölja sitt stigma även för den närmsta omgivningen kan således ha påverkat och försvårat 
deras möjligheter att gå vidare i vuxenlivet. Några individer har ibland upplevt familjen ta 
avstånd från händelserna trots vetskapen om dem. Detta kan ha inneburit att individerna även 
i situationer där omgivningen har vetskap om stigmat ha påverkats att dölja det och spela en 
roll. Liksom Goffman (2011) beskriver blir dessa situationer ur sociologisk synvinkel 
komplicerade eftersom båda parter har vetskap om stigmat men trots detta agerar liksom att 
det inte fanns.  
 
Att omgivningens stöd enligt denna studie visar sig vara lågt bekräftar det stigma sexuella 
övergrepp som fenomen har. Det framkommer från flera av de studerade att det bristande 
stödet verkar bygga på en rädsla att påverkas av stigmat. Detta genom att familjens heder eller 
rykte skulle kunna förändras genom att kopplas ihop med sexuella övergrepp. Förklaringen 
till att familjerna i vissa fall kan ha önskat att den utsatte hemlighåller händelserna, kan finnas 
i rädslan att omgivningen kan komma att kategorisera familjen utifrån de sexuella 
övergreppen. För den utsatte kan detta innebära ökad upplevelse av avvikelse från 
omgivningen och att fortsatt tvingas bära på händelserna inom sig. Utöver den skam som ett 
stigma enligt Goffman (2011) för med sig innebär detta genom familjens behandling ofta en 
självnedvärdering, vilket flera av de studerade individerna beskriver. De beskriver en låg 
självkänsla som resultat av övergreppen och utifrån ovanstående resonemang kan ett lågt stöd 
av omgivningen bidragit till en negativ självsyn.  
 
Förbättringar hos omgivningen 
Medan han lever 
De sexuella övergreppen och den miljö Elaine levde i hos sin pappa menar hon innebar att 
hon gjorde och sa saker andra barn inte gjorde. Vid ett tillfälle strippade Elaine på ett 
barnkalas där föräldrar storögt kollade på men ingen agerade. Detta kopplar Elaine till 
bristande förståelse eller vilja att reagera på varningsklockorna. Det viktigaste och mest 
grundläggande omgivningen kan bidra med är att lyssna, fråga sig varför och stå upp för och 
tro på barnet. Elaine beskriver det såhär: ”Det krävs ett enormt mod för utsatta barn att ens 
våga berätta och när vi väl släpper den sanningen så är tvivel en farlig reaktion” (Eksvärd 
2016, s. 223).  Det bemötande hon sedan fick när hon i vuxenlivet berättade om övergreppen 
var kommenterar som: ”Vad han än gjort mot dig så har ju det gjort dig till den du är” 
(Eksvärd 2016, s. 224), ”Hur kan du göra såhär mot din pappa”, ”Har du försökt prata med 
honom?” (Eksvärd 2016, s. 225). Dessa kommenterar upplevde Elaine oerhört upprörande 
och visar på hur omgivningen försvarar en förövare. Elaine beskriver att individer som 
anförtros övergreoppen endast behöver lyssna och tacka för förtroendet.  
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Påtvingat liv  
När Taina var barn var det ingen vuxen i närheten som reagerade eller hade viljan att hjälpa 
henne i sin situation. Detta varken fostermamman eller övrig omgivning vilka hade vetskap 
om övergreppen. När Taina söker hjälp på olika håll bemötts hon med skepsis och ibland 
kommenterar om statusen Tainas fosterfamiljs hade: ”Men det här är väl ändå inte sant. Dina 
adoptivföräldrar tillhör de mest ansedda familjerna i hela staden. Jag tror faktiskt du 
fantiserar” (Adolfsson 2011, s. 79). Kommentaren kom från en psykiatriker på en mottagning 
efter att Taina berättade om övergreppen. Citat som detta kan vara en orsak till att utsatta 
slutar berätta om övergreppen genom rädslan att bli misstrodd.  
 
Puppan 
Förståelsen hur sexuella övergrepp påverkar den utsatte menar Kate vara bristfällig och leder 
till olämpliga kommentarer. Familjen visar inget stöd för Kate när hon som vuxen berättar 
sanningen för dem. Istället vill de skydda familjens rykte och förminskar betydelsen av 
övergreppen vilket följande citat påvisar: ”Det var ju så länge sedan det hände. Då spelar det 
ju ingen roll” (Östman 2002, s.13). Kate beskriver sig ha varit ett mycket allvarligt barn med 
ett kroppsspråk och beteende som talade sitt tydliga språk. Trots detta var det aldrig någon 
vuxen som reagerade. När Kate som barn bestämmer sig för att söka hjälp hos en 
ungdomsmottagning får hon träffa en terapeut som hon berättar allt för. Terapeuten säger att 
hon inte klarar av fallet själv och ber Kate återkomma. Kate kommer inte tillbaka och hör 
inget mer av terapeuten.  
 
Flickan som slutade ljuga 
Désirée ifrågasätter hur omgivningen var oförmögna att agera inför hennes situation. ”Jag vet 
än idag inte varför inget gjordes. Varför ingen tog mig därifrån” (Kjellin 2016, s. 85). Hon 
spekulerar i om det ka ha berott på familjens anseende och faderns ansedda namn i staden. 
När systrarna hade flyttat hemifrån och bildat familjer blev Désirée ensam kvar med 
föräldrarna. Ändå erbjud de aldrig Désirée hjälp eller pratade om händelserna med henne trots 
vetskapen om dem.  
 
I flera av individernas barndom har omgivningen missat tecken på att något inte stått rätt till. 
Alternativt blundat för händelserna genom den obekväma situation de upplever sig hamna i 
om de agerar. De flesta studerade individer har gemensamt att familjen på olika sätt varit 
angelägna att skydda hedern på den utsattes bekostnad. Detta har resulterat i brist på stöd och 
förståelse mot de utsatta i vuxenlivet. Detta visar på hur ett stigmatiserat fenomen kan 
påverka den stigmatiserade individen negativt. Jonzons (2006) tidigare nämna studie Child 
sex abuse – Disclosure, Social support, and subjective health in adulthood visade på att ett 
socialt stöd är av stor betydelse för utsattas välmående i vuxenlivet. Därför kan de studerade 
individerna till följd av omgivningens bristande stöd, ha sämre välmående än vad som varit 
möjligt. Familjerna har till följd av vetskapen om de sexuella övergreppen och att det finns en 
pedofil i familjen, reagerat negativt ur den stigmatiserades perspektiv. Det kan genom 
Goffmans (2011) resonemang om stigmatisering beskrivas ha skett i mening att skydda 
familjen mot att bli stämplade som avvikande från det normativa. Att familjerna i de flesta 
fallen valt detta trots den utsattes situation, visar på hur mån människan är att undvika 
stigmatisering. Att individerna beskriver omgivningens stöd som bristfälligt kan delvis förstås 
genom hur de känt sig tvungna att spela roller. Samt att i relation till övergreppen förhålla sig 
till en främre och bakre region (Goffman 2009). För att accepteras av omgivningen kan de 
utsatta därför ha spelat roller och framträtt, vilket innebär att åsidosätta sina verkliga 
egenskaper och känslor. Önskan om bättre stöd kan således kopplas till en längtan att slippa 
upprätthålla en fasad. Med förståelse och stöd skulle de utsatta kunna kliva ur den rollgestalt 
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som undanhåller vissa beteenden och känslor. Istället hade de kunna låta undertryckta känslor 
komma fram och vara sitt sanna jag i likhet med agerandet i den bakre regionen (ibid).  
 
I Jonzon och Lindblads (2004) studie Disclosure, Reactions, and Social Support: Findings 
From a Sample of Adult Victims of Child Sexual Abuse framgår det att barn som berättade om 
övergreppen för modern bemöttes med positiva reaktioner i 33 procent av fallen. Individer 
som i vuxenlivet delgav övergreppen för en terapeut bemöttes positivt i 85 procent av fallen. 
Enligt resultaten har en familjemedlem oftare reagerat negativt över vetskapen om 
övergreppen, än en utomstående individ (Jonzon & Lind blad 2004). Det kan i likhet med vad 
som framkommit i denna studie, visa familjernas svårigheter att handskas med de sexuella 
övergreppen. Dessa svårigheter kan förstås genom den koppling familjen ofta har till både 
offret och förövaren, samt rädslan att omgivningen ska bemöta dem annorlunda till följd av 
det. Skillnaden för en utomstående individ kan vara att denne inte i likhet med 
familjemedlemmar, riskera att förknippas med stigmat i samma grad. Det kan förklara att 
utomstående enligt Jonzon och Lindblads (2004) studie oftare responderade positivt. 
 
Enligt Musliner och Singers (2013) studie Emotional support and adult depression in 
survivors of childhood sexual abuse innebär sexuella övergrepp i barndomen 2-3 gånger ökad 
risk för depression i vuxenlivet. I fall där förgriparen inte varit barnets förälder eller 
vårdnadshavare visade sig risken dock vara mindre. Om förgriparen varit en förälder eller 
vårdnadshavare visar sig de utsattas förmåga att i vuxenlivet bemöda trovärdigheten hos 
omgivningen försämras och att de lättare dras till individer vilka utnyttjar och behandlar dem 
illa (Musliner och Singer 2013). De studerade individerna i denna studie har alla utsatts av en 
förälder eller vårdnadshavare. Av dessa är det endast en av dem som beskrev sig blivit 
deprimerad. I likhet med vad ovan nämnda studie visade, har samtliga individer i denna studie 
fått en skev bild av hur relationer ser ut och har därför hamnat i destruktiva och osunda 
relationer.  
 
Woodiwiss (2013) undersöker i studien Bridging the gap between past and present: 
Childhood sexual abuse, recovery and the contradictory self individer vilka utnämner sig till 
offer för sexuella övergrepp, men var det finns tvivel för berättelsernas trovärdighet. 
Uppmärksamheten för fall som stämmer överens med vad som framgår i den studien kan 
missgynna sexuellt utnyttjade ytterligare. Detta sätt att framställa offren kan öka det felaktiga 
bemötande dem upplever av omgivningen. Det innebär även att medier bär ett ansvar och har 
viss makt för hur fenomenet belyses. Framställs offer ur en vinkel vilken inte representerar 
denna grupp, kan det bli svårt att förändra dagens stigmatisering av sexuellt utnyttjade.!! 
 
Den aktuella studien visar att de sexuella övergreppen påverkat samtliga individers vuxenliv 
på bred front. De uppvisar gemensamma mönster gällande skam- och skuldkänslor. Flera av 
dem beskriver svårigheter i relation till andra människor. Resultatet av denna studie visar att 
individernas upplevelse av bristande stöd med hänsyn till tidigare forskning, kan ha inneburit 
försämrat välmående och försvårade möjligheter att gå vidare i livet. Utifrån att omgivningens 
reaktioner kan kopplas till den stigmatiserade status sexuella övergrepp har, visar på 
betydelsen av att belysa utsatta individers upplevelser i mening att öka förståelsen för dem. 
Eftersom stigmatisering ofta bygger på fördomar och vissa förväntningar skulle ökad 
förståelse minska stigmatiseringen.  
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer de slutsatser som framkommit i studien att diskuteras. Resultatet som 
framkommit i studien beskrivs och problematiseras här i ett vidare perspektiv. Avsnittet 
avslutas med förslag till vidare forskning samt studiens slutord. 
 
Studiens syfte var att undersöka hur individer vilka utsatts för sexuella övergrepp i 
barndomen, kan komma att påverkas i vuxenlivet. De forskningsfrågor som studien syftar till 
att besvara är: Hur beskriver individer som blivit sexuellt utnyttjade som barn händelserna ha 
påverkat dem senare i livet? Vilka gemensamma mönster av beteenden och känslor hos 
sexuellt utnyttjade kan återfinnas i deras vuxenliv? Vilka faktorer har betydelse för hur 
drabbade individer går vidare i livet? Hur anser de sexuellt utnyttjade att omgivningen borde 
agerat annorlunda? 
 
För att analysera och besvara studiens syfte och frågeställningar tillämpades Erwing 
Goffmans teori om stigma (2011), samt begreppen främre och bakre regionen (2009) vilka 
hämtades ur hans samhällssyn som brukar benämnas det dramaturgiska perspektivet. 
Avsikten med studien har varit att undersöka individers förhållningssätt till ett fenomen vilket 
kan betraktas stigmatiserat, samt hur individerna genom detta upplever relationen till den 
sociala omgivningen. Goffmans teori om stigma kunde i denna studie därmed bidra till att 
förstå och förklara hur de studerade individernas upplevelser kan relateras till de sexuella 
övergrepp vilka de utsatts för. Resonemangen om framträdandet och den främre och bakre 
regionen kunde i studien tillämpas i mening att beskriva individernas agerande mot sin 
omgivning till följd av övergreppen.  
 
Syftet med studien har varit att bidra med ny kunskap ur ett individperspektiv. Det i mening 
att skapa förståelse för ett område som i samhället kan betraktas som stigmatiserat. Studien tar 
till skillnad från tidigare forskning endast hänsyn till individernas egna beskrivningar och 
upplevelser. Därigenom förstås ämnet ur ett nytt perspektiv. Resultatet kan användas för att i 
ett vidare perspektiv förstå och förändra synen på sexuella övergrepp i samhället. Resultatet 
har skapat nya frågeställningar gällande vilka insatser som skulle kunna bidra till att minska 
stigmatiseringen hos sexuellt utnyttjade: Vad kan samhället ur ett vidare perspektiv göra för 
att förbättra familjernas förståelse och stöd till den utsatte? Hur kan samhället förbättra stödet 
till utsatta? Hur upplever utsatta att tillgängliga stödfunktioner som finns fungerar? 
 
Av resultatet förstås att individernas situation i barndomen inte har uppmärksammats av den 
vuxna omgivningen. Trots att flera av dem upplevde att tecknen på missförhållanden var 
tydliga reagerade inte vuxenvärlden. Det bekräftar den ovilja som i samhället finns för att 
beröra känsliga ämnen. Rädda barnen som verkar för barnets rättigheter, kunde med fördel 
sprida budskapet om vikten av att vuxna inom till exempel skolväsendet, idrottsföreningar 
och vården är beredda på att ingripa vid misstänksamhet om att ett barn råkar illa ut. Den 
rädsla som verkar finnas att trampa någon på tårna och tala om stigmatiserade områden får 
inte ske på bekostnad av barns rättigheter. Annars är risken stor att barn som i framtiden 
utsätts för sexuella övergrepp, i likhet med individerna i denna studie, utsätts för onödigt 
lidande i vuxenlivet.  
 
De studerade individerna har till följd av andra människors reaktioner och förhållningssätt till 
övergreppen dolt känslor och beteenden som är ett resultat av de sexuella övergreppen. De 
situationer och miljöer var stigmatiserade beteenden har undanhållits kan likställas med vad 
Goffman (2009) beskriver som den främre regionen. Utifrån den påverkan individerna 
beskriver övergreppen haft på vuxenlivet förstås det att en stor del av deras tillvaro återfunnits 
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i den främre regionen. Att de levt med att dölja en del av sina känslor och naturliga reaktioner 
kan för individerna inneburit försvårade möjligheter att bearbeta händelserna genom samtal 
och resonerande med andra människor. En högre grad av stöd av familj och omgivning hade 
låtit individerna vila och slippa dölja känslor kopplade till övergreppen. Mer stöd hade således 
gett större utrymme åt deras bakre regioner (Goffman 2009), var chansen att må bra ökat 
genom att deras sanna jag accepterats och därmed utvecklats åt rätt håll. Genom denna studie 
kan den främre regionen förstås som situationer och platser var människans inre utveckling 
eller behov inte bejakas. Istället agerar individen på ett sätt som ur det kortsiktiga perspektivet 
upplevs bekvämast för att accepteras socialt, även om det innebär ett stiltje gällande att kunna 
gå vidare och skapa ett ökat välmående.  
 
Det framkommer att individernas vuxenliv påverkas negativt till följd av övergreppen. Detta 
både i relation till sig själva och sin omgivning. Således påverkas både individernas inre 
välmående och hur de förhåller sig till andra människor både i privatlivet och arbetslivet. Att 
flera av individerna inlett destruktiva förhållanden samt upplevt relationen till andra 
människor vara påverkad kan förstås med stöd av Musliner och Singer (2013) studie. Att 
utsättas för sexuella övergrepp av en förälder eller vårdnadshavare kan skapa svårigheter att 
bedöma människors trovärdighet (ibid). Resonemanget kan kopplas ihop med beskrivningarna 
om hur kärleksrelationer, arbetsrollen och förhållandet till sex har påverkats till följd av 
övergreppen. Studien visar även på att gemensamma mönster mellan individerna finns. 
Samtliga upplever skamkänslor till följd av övergreppen. Dessa känslor kan grunda sig i den 
låga självkänsla övergreppen i flera av fallen medfört. Gemensamt är även individernas 
upplevelse av brist på stöd av omgivningen. Hade individerna fått stöd och hjälp att förstå att 
de inte ska beskylla sig själva, hade därmed skamkänslorna kunnat minska avsevärt. Detta 
besvarar också både vad individerna beskriver vara viktiga faktorer för att gå vidare i livet 
samt hur omgivningen borde agerat annorlunda.  
 
Sexuella övergrepp borde inte få eller kunna förekomma överhuvudtaget. Tyvärr ser inte 
verkligheten sådan ut, och det går bara att hoppas att det mindre förekommande genom 
förebyggande metoder. När övergrepp ändå är ett faktum, förstås det genom denna studie att 
en stor makt för utsatta individers välmående i vuxenlivet ligger i händerna på omgivningen. 
Främst behöver den närmaste familjen oavsett den stigmatisering det kan innebära för dem, 
stödja och stå bakom den utsatte. Viktigt att påpeka är det att sannolikt är fel att tro att 
familjer till utsatta medvetet försvårar vuxenlivet för den utsatte. Det handlar troligtvis endast 
om brist på insikt och förståelse för offrets situation.  
 
Resultat och metod 
Denna studie har utförts genom litteraturstudier av fyra självbiografier. Studiens teman har 
framställts med en kvalitativ textanalys. Tillämpningen av en kvalitativ textanalys bidrog till, 
och användes i och med att vissa delar av de analyserade materialen varit mer väsentlig än 
andra för denna studie. Vid analysen av materialet har subjektiva tolkningar av studiens 
författare varit oundvikliga i arbetsprocessen. Den kvalitativa textanalysen kännetecknas 
genom noggrann inläsning av både litteraturens helhet och delar för att kunna urskilja vilket 
material som lämpar sig för en viss studie (Esaiasson et al. 2012). Genom detta arbete 
skapades teman vilket kan ha inneburit att intressant och viktigt material sållats bort vilket föll 
utanför ramen för studien. Resultatet är uppbyggt för att utifrån varje självbiografi redovisa 
materialet under de fyra temana. Studiens resultat vilket bygger på sex individers berättelser 
kan anses relativt begränsat men trots detta har gemensamma mönster hos de studerade 
uppvisats och skulle därmed kunna användas i ett vidare perspektiv. Genom ett bortfall av 
självbiografier vilka inte motsvarade studiens syfte, tillsammans med den tidsmässiga 
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begräsningen innebar att studiens resultat är begränsat till fyra individers berättelser. Antalet 
studerade individers berättelser hade med fördel fått vara fler, vilket inledningsvis var 
avsikten. Resultatet hade således kunnat bli annorlunda om fler självbiografier inkluderats i 
studien. Vad som framkommit genom självbiografierna har än dock kunnat återspegla och 
besvara studiens frågeställningar. Studien har även uppfyllt sitt syfte i form av att belysa ett 
mindre antal individers berättelser. 
 
Valet av litteraturstudie som metod gjordes på flertalet grunder. Från start grundades valet på 
att studien belyser ett ämne som kan vara känsligt att tala om för utsatta individer. Om 
intervjuer varit studiens analysmetod hade det varit enklare att rikta det empiriska materialet 
efter studiens syfte. Samtidigt hade det kunna inneburit svårigheter att hitta berörda personer 
vilka velat ställa upp på intervjuer. Metoden hade även kunnat göra det svårt att ur etisk 
synvinkel, ställa frågor om ett ämne de intervjuade hade kunnat reagera känslomässigt på. Vid 
studier av självbiografier förmedlas en tydlig berättelse av vilken valda delar analyserats. Vid 
intervjuer som metod hade det på förhand varit svårt att veta individernas vilja och förmåga 
att beskriva och tala om händelserna. Huruvida resultatet och de studerade individerna kan 
sägas vara representativa individer för det aktuella fenomenet kan vara svårt att avgöra. Att 
deras berättelser blivit självbiografier kan skapa frågan om dessa berättelser på något sätt 
utmärker sig särskilt bland sexuellt utnyttjades berättelser. Studien hade dock för avsikt att 
belysa ett mindre antal individers berättelser enligt en kvalitativ metod, var utgångspunkten 
inte varit att skapa ett generaliserbart resultat. De studerade individerna har blivit sexuellt 
utnyttjade i barndomen, vilket varit det enda kriteriet som togs hänsyn till vid valet av 
individer att studera.  
 
Resultat och tidigare forskning 
Den presenterade tidigare forskningen bygger till stor del på hur sexuella övergrepp kan 
påverka offers vuxenliv utifrån medicinska eller sociala faktorer som utgångspunkt. Syftet 
med denna studie har varit att belysa individers vuxenliv vilka blivit sexuellt utnyttjade i 
barndomen. Det med fokus på individernas upplevelser och känslor till följd av händelserna. 
Detta är ett område vilket upplevs begränsat undersökt i tidigare forskning. Att ta avstamp 
utifrån utsatta individers upplevelser och beskrivningar kan bidra till att förstå fenomenet ur 
deras synvinkel bättre. Det är också en fördel i mening att förstå individernas upplevelse av 
hur omgivningen rent praktiskt kan bidra till deras välmående i vuxenlivet.  
 
Denna studie bekräftar och stämmer till stor del överens med den presenterade tidigare 
forskningen. Detta ser jag dock inte innebära att denna studie är replikerande. Istället visar 
studien att faktorerna som tidigare forskning visat vara viktig för ett välmående vuxenliv ofta 
upplevs bristfälliga av det utsatta. Det innebär att bättre kunskap nu finns om vilka områden 
som kan förbättras. Sandersen (2006) menar att utsatta individer inte kan ses som en homogen 
grupp. Att de därför inte kan antas vara i behov av samma behandling. Studien visar dock att 
individerna har liknande upplevelser av hur övergreppen inverkar på självkänslan, 
kärleksförhållanden, föräldrarollen, och arbetslivet. Det stämmer överens med de Jong m.fl. 
(2016) studie som visar att de studerade individerna påverkas i hur de hanterar sociala roller. 
Således kan gemensamma mönster finnas hos sexuellt utnyttjade individer. För att kunna 
förändra omgivningens bemötande kan de framkomna mönstren användas för att skapa en 
övergripande uppfattning om gruppens situation. Studien har inte för avsikt att generalisera en 
grupp individers upplevelser som likvärdiga. Att finna vissa övergripande mönster bör dock 
kunna anses ge ökad övergripande förståelse.  
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Vidare forskning 
Genom den svåra situation offren kan få till följd av okunskap och lågt stöd av omgivningen 
bör området undersökas vidare. Denna studie har belyst hur individer kan påverkas och vilken 
betydelse den sociala omgivningen har för deras välmående. En liknande studie med större 
urval och intervjuer som metod skulle skapa djupare förståelse för fenomenet. Ytterligare 
forskning skulle kunna undersöka hur de organisationer och verksamheter med koppling till 
fenomenet kan arbeta för ett ökat välmående liv utifrån de utsattas beskrivningar. Eftersom 
studien belyser en stigmatiserad grupp individer finns det anledning att ifrågasätta om 
situation ser liknande ut för andra stigmatiserade grupper. Därför vore det intressant att 
undersöka om gemensamma mönster kan finnas hos olika stigmatiserade grupper.  
 
Slutord 
Studien har trots sitt svåra ämne varit intressant och givande att utföra. Stor respekt har 
skapats för de studerade individerna vars berättelser visar människors livsöden inte alltid är 
vad de ser ut att vara. Den stigmatisering individerna upplever kan beskrivas som den främsta 
motverkande faktorn för ett välmående vuxenliv. Deras välmående i vuxenlivet påverkas 
därmed av samhällets rådande normer, som påverkar det bemötande de får. Det innebär att 
offrens välmående i vuxenlivet är avhängig det stöd och den förståelse omgivningen visar. De 
studerade individerna har i olika grad utsatts men uppvisar trots det liknande berättelser och 
erfarenheter. Det visar att alla fall av sexuella övergrepp bör tas på allvar. Finns stöd och 
förståelse hos omgivningen kan det förbättra välmående i vuxenlivet. Detta eftersom 
individens egen upplevelse av sig själv som en stigmatiserad individ sedan kan minska. 
Självklart är att individerna bär på spår av händelserna vilka inte kan suddas ut av 
omgivningens agerande. Studien visar dock att de normer och föreställningar ett samhälle har 
på ett fenomen har makt att påverka individers välmående både till det bättre och sämre.   
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