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Abstract 

There are girls who are exposed to sexual abuse during their childhood. The purpose of the 

study was to gain knowledge of how these girls are emotionally affected after the father 

subjected them to sexual abuse and how the girls were affected by their parents´ attitude to the 

abuse. The material consists of four autobiographies and the method used is a qualitative 

literature study. Theories of shame, guilt and social ties are the theoretical starting point of the 

study and the empirical material has been analyzed based on thematic analysis. The results of 

the study show that the girls in the autobiographies were emotionally negatively affected and 

experienced betrayal, guilt and shame. 

Keywords: Childhood, sexual abuse of children, parents, emotional impact, shame, guilt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Det finns flickor som under sin barndom blir utsatta för sexuella övergrepp. Syftet med 

studien var att få kunskap om hur dessa flickor påverkas känslomässigt efter att pappan utsatt 

dem för sexuella övergrepp men även hur flickorna påverkats av föräldrarnas inställning till 

övergreppen. Materialet består av fyra självbiografier och metoden som används är kvalitativ. 

Teorier om skam, skuld och sociala band är studiens teoretiska utgångspunkt och det 

empiriska materialet har analyserats utifrån tematisk analys. Resultatet av studien visar att 

flickorna i självbiografierna påverkades känslomässigt negativt och upplevde svek, skuld och 

skam.   

 

Nyckelord: Barndom, sexuella övergrepp mot barn, föräldrar, känslomässig påverkan, 

skam, skuld 
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1. Inledning 

Sexuella övergrepp mot barn är vanligt förekommande i samhället och 20% av alla barn i 

Sverige och internationellt har någon gång utsatts för sexuella övergrepp (Schillaci & Wallby, 

2016). Är barnet litet är förövaren oftast mycket äldre, det kan vara en familjemedlem, 

släkting eller granne. Är barnet istället äldre är förövaren med stor sannolikhet en person 

utanför familjen och denne är mer jämngammal med offret (Schillaci & Wallby, 2016). I 

samhället har barn rätt att skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp enligt 

FN:s barnkonvention och alla barn som utsätts har rätt till stöd och hjälp (Schillaci & Wallby, 

2016). Sedan 2000-talet har den svenska sexualbrottslagstiftningen förändrats i syfte att 

förstärka skyddet för barnen, men också för att höja straffsatserna då sexualbrott idag 

betraktas som mer allvarligt än tidigare (Schillaci & Wallby, 2016). Ytterligare ett skydd som 

implementerades under 1900-talet i Sverige för att skydda barn som utsätts för sexuella 

övergrepp är barnkonventionen som den 1 januari 2020 blir lag i Sverige (Skolverket, 

2019). Definitionen av sexuella övergrepp innebär enligt Dahlström-Lannes (1994) att barn 

tvingas och utsätts för någon form av olaglig sexuella aktivitet på ett skadligt sätt. Att bli 

utsatt för sexuella övergrepp som barn av en omsorgstagare kan leda till att barnet stannar upp 

i sin känslomässiga utveckling och inte längre utvecklas normalt. Barnet känner skam och 

skuld för det som hänt och blir inte sällan gränslösa mot omvärlden. En annan känsla som 

infinner sig hos barnet är att det inte har rätt till sin egen kropp och därför är inställda på att 

tillfredsställa andras sexuella behov (Dahlström-Lannes, 1994). Barn som utsätts för sexuella 

övergrepp kan komma från olika sociala och kulturella bakgrunder. Det finns forskning som 

visar att barn som vuxit upp i utsatta miljöer präglade av till exempel missbruk och/eller våld 

löper större risk att utsättas för sexuella övergrepp (Schillaci & Wallby, 2016).  

 

Denna studie har för avsikt att undersöka hur flickor som utsatts för sexuella övergrepp av sin 

pappa själva som vuxna beskriver hur de påverkats känslomässigt av den skuld 

omsorgstagarna belagt dem med under deras barndom utifrån övergreppen samt hur skam 

framträder i sammanhanget. Detta kommer att studeras utifrån fyra självbiografier där flickor 

beskriver sin uppväxt då de blivit sexuellt utnyttjade. Det empiriska materialet analyseras 

utifrån teorier om skam och skuld. Denna studie anses ha relevans i relation till det sociala 

arbetet utifrån ovanstående men även för att socialtjänsten utifrån lagen (Socialtjänstlagen 

[SOL], SFS 2001:453) ska verka för att barn växer upp under goda och trygga förhållanden 
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och studien kan därmed bidra med kunskap kring känslor hos barn som utsatts för sexuella 

övergrepp. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att utifrån självbiografier studera hur flickor påverkas känslomässigt av att 

ha utsatts för sexuella övergrepp av sin pappa under barndomen, och hur flickorna påverkats 

av föräldrarnas inställning till övergreppen.   

1.3 Frågeställningar 

• På vilket sätt har pappornas sexuella övergrepp påverkat flickorna känslomässigt? 

• Vad har flickorna fått för bemötande från sina föräldrar efter de sexuella övergreppen? 

1.4 Disposition 

Studien disponeras fortsättningsvis med en förklaring över centrala begrepp innan tidigare 

forskning samt teorierna shame resilience theory och skam, stolthet och sociala band 

presenteras. I följande kapitel beskrivs studiens metod med underrubrikerna: metodval, 

förförståelse, tillvägagångssätt, urval, sökprocess, studiens tillförlitlighet och analysmetod. 

Metodavsnittet avslutas med en metoddiskussion och med ett avsnitt om studiens 

forskningsetik. Därefter presenteras studiens resultat följt av ett analys- och diskussions 

kapitel. Avslutningsvis redovisas styrkor och svagheter med studien samt de slutsatser som 

framkommit under arbetets gång. 

1.5 Centrala begrepp 

I detta avsnitt redogörs för några av de centrala begrepp som behandlas och som anses vara av 

vikt för studien. 

1.5.1 Barn 

I lagen (Socialtjänstlagen [SOL], SFS 2001:453) står att med barn avses varje människa under 

18 år vilket även avser benämningen av barn i studien. 

1.5.2 Barndom 

Enligt nationalencyklopedin (2019) definieras barndom som den period i en människas liv 

som sträcker sig fram tills personen är vuxen, under 18 år. Begreppet används frekvent i 

studien och hänvisar till nationalencyklopedins definition. 
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1.5.3 Sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp är ett begrepp som står för samlag eller handlingar som genomförs med 

sexuell karaktär utan samtycke och som utifrån kränkningens grad är jämförbar med samlag 

(Brottsbalken [BRB], SFS 1962:700). Sexuella övergrepp kan förekomma i både fysisk och 

icke-fysisk form menar Schillaci & Wallby (2016). Fysiska övergrepp kännetecknas bland 

annat av beröring av barnets privata kroppsdelar, samlag eller att barnet tvingas ta på någon 

annans könsorgan. Icke-fysiska övergrepp innebär således att barnet tvingas till att visa upp 

sin kropp eller titta på någon annans könsorgan. Det kan även kännetecknas vid att prata till 

barnet på ett sexuellt utstuderat vis eller att tvinga barnet till att titta på pornografiska filmer 

(Schillaci & Wallby, 2016). I det empiriska materialet för denna studie är de sexuella 

övergreppen en form av incest. Vad som kännetecknas som incest varierar från kultur till 

kultur men oavsett så är incest någon form av sexuellt förhållande mellan nära släktingar 

såsom pappa och dotter (Nationalencyklopedin, 2020).  
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2. Tidigare forskning 

Detta kapitel presenterar tidigare forskning som gjorts kring skuld- och skamkänslor, 

upplevelser av skuld- och skamkänslor samt skam som skyddsmekanism. Forskningen som 

studerats anses relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. 

2.1 Skuld- och skamkänslor 

Forskning beskriver att skuld- och skamkänslor efter att ha utsatts för sexuella övergrepp är 

mer förekommande och ihållande hos kvinnor än hos män, samt att personer som utsatts för 

flera typer av övergrepp upplever en högre känsla av skam och skuld (Aakvaag, Flood, 

Thoresen, Wentzel-Larsen, Dyb, Røysamb, Olff, 2016). Feiring och Taska (2005) menar i sin 

forskning att hög känsla av skam är ihållande över tid då hög skamkänsla förekom vid ett 

första intervjutillfälle som gjordes i studien samt vid andra intervjun som genomfördes sex år 

senare.  

Det finns forskning som menar att skuld och skamkänslor hos människan är relaterade till 

individens beteende (McCloskey & Stuewig, 2005). Aakvaag et.al (2016) presenterar dock en 

hypotes om att skam och skuld är två separata faktorer och hur känslor kan spegla trauman 

från barndomen. I resultatet framgår det att skuld är förknippat med en persons beteende 

medan skam är en del av jaget (Aakvaag et. al, 2016). Skam beskrivs som en negativ 

känslomässig upplevelse där individens jag upplevs bristfälligt och ofta leder till en känsla av 

misslyckande, vilket skapar ihållande skamkänslor hos personen (Feiring och Taska, 2005). 

Skuld däremot fokuserar på beteendet och återspeglar känslor från handlingar men är 

samtidigt likt skammen en negativ känsla som handlar om att människan bedömer sig själv 

och dess handlingar (McCloskey & Stuewig, 2005).  

2.2 Upplevelser av skuld- och skamkänslor 

Forskning har visat att skam betonats som en vanlig följd av sexuella övergrepp mot barn i 

flera kliniska, teoretiska och empiriska arbeten och att sexuellt beteende i många kulturer är 

förknippat med skam (Feiring och Taska, 2005). I Pettersens (2013) forskning har människor 

intervjuats om hur de upplevt skuld- och skamkänslor i samband med att de utsatts för 

sexuella övergrepp i barndomen. Resultatet i studien visar att upplevelsen av skam kan 

kategoriseras i sju olika delar. Kategorierna som presenteras är familj, känslor, kropp, mat, 

självbild, sexuellt samliv och terapi vilka uppkommit genom grundad teori (Pettersen, 2013). 
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Grundad teori innebär att verkligheten förstås som data i en konstruktion mellan deltagare och 

forskare i studien vilket innebär att kategorierna snarare är tolkningar av data än objektivt 

framtagna kategorier (Pettersen, 2013). 

2.2.1 Familj 

Pettersen (2013) uppger att deltagarna i studien ofta talade om sina familjemedlemmar i 

relation till skammen. När samtalen handlade om deras pappor var det oftast i samband med 

de övergrepp deltagarna blivit utsatta för. En kvinna som arbetat med individer som utsatts för 

sexuella övergrepp av sin pappa menar att flickorna som blir utsatta inte känner någon skam 

gentemot sin pappa: 

Jag tror att de känner något annat, skuld och ansvar för deras handlingar. De blir en del av handlingen 

på ett sätt, så att de har en roll, och de skyller inte på deras far; därför känner de inte skam i 

förhållande till sina fäder. Men de känner ofta skam i förhållande till sina mödrar (Pettersen, 2013, s. 

684-685). 

2.2.2 Känslor 

Alla deltagare i studien som Pettersen (2013) genomfört talade om känslor i olika 

sammanhang. Den mest förekommande känslan som nämndes var skam och sedan skuld. Det 

förklaras att det är vanligt hos människor som bär skam och skuld att de skjuter känslorna 

ifrån sig för att slippa bära bördan och att det bidrar till en upplevelse av att vara 

känslomässigt förlamad (Pettersen, 2013). 

2.2.3 Kroppen 

När en individ blir utsatt för ett sexuellt övergrepp infinner sig ofta känslan av att kontrollen 

av kroppen förloras, vilket deltagarna i studien indikerar (Pettersen, 2013). De smärtsamma 

handlingarna mot kroppen skapade en känsla av att den var skamfylld och smutsig: “Du 

känner dig skamfylld på grund av de saker som har hänt din kropp. Det är därför din kropp är 

så skamfull. Så jag skulle säga att hela kroppen är fylld av skam. Det är något som aldrig 

försvinner” (Pettersen, 2013). 

2.2.4 Mat 

Mat är enligt Pettersen (2013) en kategori som fungerar som ett styrmedel i förhållande till 

kroppen vid sexuella övergrepp. Matintaget är något som går att kontrollera genom rutiner 

och strikta dieter. Det förklaras i studien att de som var tvungna att uppsöka vård för till 

exempel anorexi upplevde det som skamligt eftersom de då tappade kontrollen och behövde 
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hjälp från någon annan. Det kan därmed antas att offer upplever skam när andra människor tar 

kontroll över deras kroppar (Pettersen, 2013). 

2.2.5 Självbild 

Pettersen (2013) presenterar i sin studie att alla deltagare pratade om sin självbild vilket 

bekräftar antagandet att skam är närmare relaterat till hur människor ser på sig själva snarare 

än hur de ser på sina handlingar. En deltagare i studien menar: “Om man kan öka sin stolthet 

minskar skammen. Du måste utveckla en bättre självbild och då känner du mindre skam” 

(Pettersen, 2013, s. 688). 

2.2.6 Sexuellt samliv 

Pettersen (2013) menar att de skamkänslor deltagarna haft sedan barndomen visade sig ha 

effekt på deras sexuella samliv i vuxen ålder. Resultatet visade att samliv var något som 

oroade deltagarna och många pratade om olika problem de hade i relation till att ha samlag. 

En av deltagarna i studien menar att hon använt sitt sexliv som ett sätt att straffa sig själv i 

vuxen ålder medan en annan menade att hon försökte tänka på något annat och inte ha 

ögonkontakt med sin partner under samlag (Pettersen, 2013). 

2.2.7 Terapi 

Enligt Pettersen (2013) är det viktigt i processen att läka skam att ha mod och möta det 

förflutna. Det är inte ovanlig att det i samband med att individen börjar berätta om det 

förflutna för en terapeut uppstår en känsla av att det som hänt är skamligt och att personen 

skäms för att berätta om det: 

Det är skam som får dig att titta bort och inte träffa ögonen av andra. Det tar lång tid för vissa 

människor. Det är en skam. Du skäms för saker som har hänt. Du skäms för saker du har upplevt med 

din kropp. Så jag skulle säga att hela kroppen är full av skam. Du måste stänga av några av dina 

känslor men samtidigt måste du våga resa in i djupet och våga känna smärta. (Pettersen, 2013, s. 689).  

2.3 Skam som skyddsmekanism 

Forskning beskriver hur barn uppmuntras av sina omsorgstagare att tro att det är deras fel att 

de blir utsatta för övergrepp. Deblinger och Runyon (2005) menar att denna tro utvecklas till 

en skam där barn får en känsla av att det är deras beteende som är orsaken till övergreppen. 

Barn som skadas fysiskt av sina föräldrar kan tänka att de blir utsatta på grund av att de är 

dåliga och går därmed in i den roll som föräldern gett dem. Rollen som barn tar på sig kantas 

av skammen de bär och kan senare användas som en skyddsmekanism. När skam blivit en del 
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av barns skyddsmekanism tror de sig kunna styra över övergreppen om de bara kan bete sig 

bra. Då barn tagit på sig skammen och gjort den till en del av jaget kan de senare ha svårt att 

skapa kontakter med andra eftersom de anser sig mindre värda och därmed riskerar att isolera 

sig (Deblinger & Runyon, 2005).  

När ett barn har utsatts för sexuella övergrepp och skapat sig skyddsmekanismer i form av 

skam kan det krävas behandling för att upplevelserna ska bearbetas. Deblinger och Runyon 

(2005) anser att en traumafokuserad kognitiv beteende terapi kan vara avgörande för att 

bearbeta skammen hos utsatta barn. Det är även av stor vikt att de vuxna som barnet anförtror 

sig till kan rikta sina känslor rätt när barnet berättar om sina upplevelser. Om den vuxna 

bemöter avslöjandet med ilska och inte tydligt visar att dennes känslor är riktade mot 

förövaren kan barn tro att ilskan riktas mot dem och skamkänslorna kommer således att 

förvärras vilket kan leda till att barnen inte berättar mer (Deblinger & Runyon, 2005). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att sexuella övergrepp mot barn korrelerar med hög känsla av skam 

och skuld hos barnen. I kapitlet redogörs det för tre olika sambandsförklaringar mellan 

sexuella övergrepp mot barn och skuld- och skamkänslor. Forskningen visar att förekomsten 

av känslorna är högre hos kvinnor än hos män samt att de är ihållande över tid. På grund av 

att skuld- och skamkänslor är ihållande är det viktigt att behandlingen även riktas mot de 

psykiska trauman som uppstått. För att behandlingen ska lyckas krävs det att de vuxna i 

barnets närhet som den anförtror sig till kan rikta sina känslor rätt när barnet berättar om sina 

upplevelser. När barnet har mod att berätta och blir bekräftad av vuxna kan skammen läka och 

barnets självbild påverkas positivt, vilket minskar skamkänslorna. Tidigare forskning visar att 

skam är en del av jaget och beskrivs som en känslomässig upplevelse vilket förknippas med 

barnets självbild och ofta leder till en känsla av misslyckande. Skuldkänslor definieras också 

som en negativ känsla och fokuserar på hur barnet bedömer sig själv utifrån handling. 

Sammanfattningsvis framställer den tidigare forskningen att det är skillnad mellan skam och 

skuld. Om skuld-och skamkänslorna inte behandlas menar forskning att barn istället använder 

sig av skammen som en skyddsmekanism vilket leder till isolering och en känsla av att vara 

mindre värd.  
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3. Teori 

Kommande avsnitt redogör för två teorier som valts ut för studien. Den första teorin som 

presenteras är Shame resilience theory av Brene Brown och den andra teorin handlar om 

skam, stolthet och sociala band och är framförd av Thomas J. Scheff. 

3.1. Shame resilience theory 

Selva (2019) beskriver att Shame resilience theory handlar om hur människor svarar på 

skamkänslor. Teorin är även ett försök att definiera skam och dess konsekvenser. Enligt 

Brown (2006) är Shame resilience theory en psyko-social-kulturell konstruktion som handlar 

om människors känslor, tankar och beteende. De två olika konstruktionerna, social och 

kulturell, har olika innebörd och studeras utifrån kvinnors perspektiv. Den sociala 

konstruktionen handlar om hur kvinnor upplever skam i relation till andra människor. Den 

andra komponenten kulturell belyser de kulturella förväntningarna som finns i samhället och 

hur det framträder i förhållande till skam när en person misslyckas med att uppfylla de 

kulturella förväntningarna (Brown, 2006).  

Brown (2016) beskriver en skillnad mellan skuld- och skamkänslor. Författaren menar vidare 

att skammen tar plats i individen medan skulden förekommer i individens handlingar. I 

forskningssammanhang ses skuldbeläggande som en sorts ilska som används för att avväpna 

obehag eller smärta vilket ofta innebär att människor skyller på andra vilket är en enkel 

lösning för att själv slippa bära skulden (Brown, 2016). När en individ drabbas av dessa 

känslor krävs det att denne kan berätta om sina skamkänslor för någon som visar medkänsla 

eftersom det bidrar till att skammen blir mindre eller försvinner. Eftersom skammen lever på 

hemlighetsmakeri, fördömanden och tystnad tål den inte att människor sätter ord på den och 

om det sker minskar skammen avsevärt menar Brown (2016). Skammen bygger således på att 

det inte går att prata om den och att den är lätt att tysta. För att bryta tystnaden krävs det 

därför en medvetenhet om att den existerar vilket kan leda till att individen börjar prata om 

skuld- och skamkänslor och genom det oskadliggör dem (Brown, 2016).  

3.1.1 Skammens motståndskraft 

Teorins huvudtanke är att studera de strategier människor har för att undvika att känna sig 

maktlösa, fångade och isolerade i relation till skammen (Selva, 2019). Dessa tre begrepp kan 

förekomma separat men när de korrelerar med varandra vilket ofta sker blir skamkänslorna 

mer kraftfulla och komplexa vilket bidrar till att det är svårt att övervinna och bearbeta dem 
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(Brown, 2006). Brown (2006) menar att det i upplevelsen av skam är svårt att finna något som 

effektivt kan motverka skamkänslorna vilket skapar en maktlöshet hos individen. Andra 

känslor som ofta uppstår i samband med att skamkänslor infinner sig är förvirring, rädsla och 

ilska vilka är intensiva känslor likt maktlöshet och som dessutom är svåra att identifiera. 

Begreppet att känna sig fångad innebär enligt Brown (2006) att individen har orimligt många 

förväntningar på sig som inte sällan är orealistiska att uppnå vilket även innebär att det finns 

få chanser för individen att uppfylla förväntningarna. Ur upplevelsen av att vara instängd och 

maktlös växer en känsla av isolering fram som innebär att individen känner sig allt mer 

frånkopplad verkligheten. Känslan av isolering skapas när maktlöshet och känslan av att vara 

fångad uppstått och de tre begreppen är alla relaterade till individens känsla av skam (Brown, 

2006). För att motarbeta dessa tre känslor presenteras det fyra steg för att istället uppnå 

känslor av empati, anslutning, makt och frihet. Motståndskraften i skam beskrivs enligt 

följande steg (Selva, 2019): 

• Att individen kan erkänna den personliga sårbarheten som föranledde skamkänslor 

• Att individen känner igen de yttre faktorerna som skapade skamkänslor 

• Att individen ansluter sig till andra för att erbjuda och ta emot empati 

• Att individen diskuterar och reflekterar över skamkänslorna 

Sammanfattningsvis är erkännandet av skam en avgörande aspekt för teorin då skammen 

måste förstås och erkännas för att kunna övervinnas. Forskning som genomförts enligt teorin 

förklarar att skam är mest skadligt när den förnekas och inte erkänns (Selva, 2019). Brown 

(2016) menar att det är en lång process att resa sig stark och erkänna och förstå skammen. 

Processen presenteras i tre olika steg där beräkningen är första steget. Beräkningen innebär att 

personen som länge känt misslyckande upplever att något hänt med känslorna och blir således 

nyfiken på hur de hänger ihop med individens handlingar och tankar. Det andra steget i 

processen är brottningen som innebär att människor som lyckas resa sig efter upplevd känsla 

av misslyckande har vilja och förmåga att möta och brottas med sin egen berättelse (Brown, 

2016). Det tredje och sista steget i processen beskriver Brown (2016) är brytpunkten som är 

en revolution för individen och innebär att tankar och trosuppfattningar förändras vilket leder 

till att denne kommer närmare sig själv.  

3.2. Skam, stolthet och sociala band 

Scheff och Starrin (2015) tar upp begreppen stolthet och skam i relation till de sociala band en 

individ har. Stolthet påvisar ett intakt och positivt socialt band till en annan person medan 
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skam syftar till ett skadat socialt band (Scheff, 1990). Stolthet kan ta sig uttryck i att en 

individ ser andra i ögonen på ett respektfullt sätt medan en person som känner skam tittar 

nedåt och undviker ögonkontakt (Scheff, 1999). Likt Scheff och Starrin skriver även Bodin 

och Hylander (2002) om fysiska attribut som kan framträda i känslan av skam. Exempelvis att 

personen har ett tal som låter kantigt och att stamning kan förekomma.   

Sociala band skapas från födseln och är livsviktiga då bandet till omsorgstagaren är det enda 

sättet för ett spädbarn att överleva (Scheff & Starrin, 2015). Barns tankar och känslor 

utvecklas i samklang vilket innebär att det är viktigt för barnet att få ett bra bemötande av 

vuxna och att de sociala banden hålls intakta. Detta för att barnet ska utvecklas på ett adekvat 

sätt och lära sig samspela med andra samt öka självkänslan som hör ihop med känslan av 

stolthet (Brodin & Hylander, 2002).  

Scheff och Starrin (2015) skriver om att leva med en känsla av skam som trycks undan kan 

resultera i en destruktiv skam som i sin tur kan leda till vredesutbrott eller psykisk ohälsa. Att 

känna sig blottad och kränkt är vad skam, enligt Brodin och Hylander (2002), handlar om och 

det är förankrat i individens självkänsla. Skam är den affekt som människor känner som mest 

obehaglig och känslan speglar sig i den personliga utvecklingen, skadar självkänslan och kan 

försvåra en persons möjlighet att interagera med andra (Brodin & Hylander, 2002). En 

obearbetad skam kan resultera i att individen undervärderar sig själv vilket kan leda till att ett 

ojämlikt samhälle befästs och reproduceras (Scheff & Starrin, 2015). Scheff och Starrin 

(2015) beskriver skam som den viktigaste känslan hos individen. Skam kan utan ord eller 

tankar användas som en moralisk kompass då den kan signalera moraliska överträdelser 

genom en känsla.  
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4. Metod 

För att undersöka studiens syfte användes en kvalitativ metod som innefattar fyra utvalda 

självbiografier. Metodkapitlet inleds med en presentation av vad kvalitativ metod är samt hur 

studien relateras till vår förförståelse och tolkningsperspektiv. Vidare redogörs det för 

studiens tillvägagångssätt och urval som även beskriver sökprocessen och ger en kort 

presentation av självbiografierna. Kapitlet innehåller även en diskussion kring studiens 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Metodavsnittet avslutas med en beskrivning av 

studiens analysmetod samt en kritisk granskning av empirin. 

4.1 Kvalitativ metod 

Ahrne och Svensson (2015) skriver att kvalitativa metoder vuxit fram som en motsats till 

kvantitativa metoder som ofta relateras till hård data medan kvalitativa metoder kallas mjuk 

data. Bryman (2016) anser att kvalitativ forskning som använder sig av kvalitativa metoder 

fokuserar mer på ord än siffror vid insamling och analysering av data. 

Öberg (2015) beskriver att livshistorier som används inom den kvalitativa forskningen 

innebär att en sanning berättas från berättarens unika perspektiv där händelserna som 

förekommer har inträffat i berättarens eller huvudpersonens närvaro. Öberg (2015) menar 

vidare att målet med biografisk forskning som innefattar studier av livshistorier är att 

återspegla sanningar från samhället samt att offentliggöra det privata i människors liv. Vid 

användning av den kvalitativa metoden för studien genomfördes en tolkning av empirin som 

samlats in från självbiografierna. 

Brinkman och Kvale (2014) talar om metaforen malmletare i relation till insamlandet av data. 

Vi har under arbetets gång relaterat till malmletar-begreppet då det överensstämmer med hur 

data samlats in till den här studien. Malmletaren enligt Brinkman och Kvale (2014) samlar in 

kunskap som redan finns och frambringar det värdefulla i materialet (metallen) trots att det 

enbart handlar om att skrapa på ytan. Med insikt om denna metafor och position som 

malmletare har förhoppningen varit att studien ska resultera i värdefull kunskap genom att 

skrapa på ytan av det empiriska materialet. 

4.2 Tolkningsperspektiv 

För att nå svar på studiens frågeställningar krävs att empirin tolkas och når en subjektiv bild 

av den verklighet som skildras. Bryman (2016) beskriver att tolkningsperspektivet bygger på 
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tolkning och förståelse av den sociala verkligheten. Bryman menar vidare att 

tolkningsperspektivet antingen är en förklaring av individens beteende eller en förståelse för 

personens beteende (Bryman, 2016). Vi ser historierna som berättas i självbiografierna som 

sanningsenliga. Det förhållningssättet lämnar litet utrymme för tolkning trots att det i vissa 

fall inte är huvudpersonerna som skrivit böckerna utan de är skrivna med medförfattare som 

fått historierna återberättade för sig. Empirin har analyserats subjektivt i enlighet med 

tolkningsperspektivet för att uppnå studiens syfte och svara på frågeställningarna.  

4.3 Förförståelse  

För att en person skall kunna ta sig an en text måste en viss förförståelse finnas för att fokus 

skall hamna rätt. Utan förförståelse eller bakgrund skulle arbetet med en undersökning sakna 

riktning (Gilje & Grimen, 2007). Under arbetets gång har diskussioner och reflektioner förts 

angående vilken förförståelse vi har haft när det empiriska materialet studerats. När läsning av 

böckerna skett har vi utgått från studiens syfte och frågeställningar vilket innebär att det har 

funnits en tydlig riktning under insamlandet av fakta till studien. Eftersom vi tidigare hade 

kännedom om tre av de fyra böckerna som valdes ut bidrog det till en större förförståelse. Det 

innebar att processen för att finna kunskapen som söktes gick relativt snabbt. Av tidigare 

erfarenhet från studier och arbete var vi medvetna genom förförståelsen att de teoretiska 

ramarna passade för studiens empiri. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Arbetet med studien påbörjades genom ett val av en vetenskaplig datainsamlingsmetod. Vi 

valde textanalys av litteraturen eftersom metoden var användbar och relevant för en studie 

baserad på självbiografier. Arbetet har genomförts gemensamt men även delats upp jämlikt 

för att vi båda skulle vara lika involverade. Empirin samt tidigare forskning har lästs av oss 

båda och processats på varsitt håll och senare har reflektioner och diskussioner förts kring 

materialet. Användandet av självbiografier valdes främst på grund av intresset för ämnet men 

även på grund av de etiska svårigheterna med att utföra en studie med valt tema genom 

intervjuer. En studie med självbiografier ger inte något utrymme för att styra studien utifrån 

intresse utan berättelserna är författarnas egna och tolkning kan endast baseras på vad som 

framgår i empirin. Under tiden som empirin processades sågs ett mönster vad gäller begrepp 

som var återkommande vilka var skam och skuld och utifrån dessa valdes teorier till studien. 

Vidare under arbetsprocessen har vi båda varit delaktiga i att söka lämplig litteratur att 

förankra studien i. Ansvaret under arbetets gång har varit fördelat jämlikt och tillsammans har 
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samtlig text gåtts igenom för att nå ett enhetligt skriftspråk och en röd tråd genom hela 

studien. 

4.5 Urval 

Självbiografierna som belyst studiens syfte valdes utifrån flera inklusionskriterier och även 

utifrån vår förförståelse. Sedan tidigare hade vi kännedom om tre av böckerna vilket 

påverkade urvalet genom att vidare sökning efter böcker utgick från det vi läst tidigare för att 

fånga samma ämne. Utifrån ovanstående fanns det en medvetenhet om att de böcker som 

tidigare lästs fångade studiens syfte och urvalet blev ett så kallat målstyrt urval. Bryman 

(2011) beskriver målstyrt urval som ett urval som väljs ut av de studerande personerna utifrån 

att enheterna har koppling till valt ämne samt till forskningsfrågan och bygger därmed inte på 

ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011). Vetskapen om att tidigare lästa böcker passade 

studiens syfte bidrog till att det blev enklare att veta vad fokus skulle vara i sökningen efter 

fler självbiografier. Ytterligare sökningar på internet efter bakgrundsinformation genomfördes 

för att vara säkra på att nå ett material som kunde belysa inte bara syftet utan också studiens 

frågeställningar samt ge ett material som kunde anses mätta studien.  

Litteraturen som används i studien söktes utifrån syftet och där kvinnor skildrar sin barndom 

utifrån skam och skuldkänslor till följd av sexuella övergrepp. Inklusionskriterier för 

självbiografierna var att böckerna skulle skildra svenska förhållanden då vår kunskap och 

framtida profession utgår från svenska kontexter. Utländska böcker som översatts tills 

svenska valdes därmed bort vilket innebar att det blev ett exklusionskriterie. Studien har 

ytterligare inklusionskriterier: att böckerna skulle beskriva en flickas barndom från 1970-talet 

och framåt. Detta för att studiens empiriska material ska vara relevant i dagens svenska 

samhälle. Därmed exkluderades äldre böcker och mäns historier från sökningen. 

4.5.1 Sökprocessen 

Sökningen efter relevant litteratur genomfördes en första gång 2019.05.27 på 

internetbokhandlarna Adlibris och Bokus. När sökningarna genomfördes användes sökfilter 

för att avgränsa litteraturen. De sökfilter som användes var:  

Adlibris: biografier & memoarer, självbiografier. 

Bokus: biografier, sanna berättelser. 
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Vid första sökningen valdes tolv böcker ut, dessa valdes utifrån böckernas kort-beskrivning 

och vår tidigare kännedom om dem. Böckerna ansågs belysa studiens ämne på flera sätt men 

var inte tillräckligt avgränsade till syfte och frågeställningar vilket resulterade i att åtta böcker 

valdes bort utifrån studiens inklusion- och exklusionskriterier. De böcker som valdes bort var: 

Bara ljuset kan besegra mörkret - Sebastian Stakset, För mycket av allt - Sanna Bråding, 

Gangsterprinsessan - Helen Stommel Olsson, Kom och skratta åt lilleputt - Torsten Flinck, 

Monster - Joakim Lundell, När ingen annan ser - Duncan Fairhurst, Rövardotter - Jackie 

Ferm och Så som jag minns det - Mikael Persbrandt. De böcker som fanns kvar och utifrån 

bokhandlarnas beskrivning passade studiens syfte och som tycktes kunna besvara studiens 

frågeställningar var: Bakom stängda dörrar - Agneta Cras, Bengt-Åke Cras och Kristina 

Hansen, Jag andas alltså finns jag - Caroline Cederquist, Medan han lever - Elaine Eksvärd 

och Pojken som kallades det - Dave Pelzer. 2019.09.11 genomfördes en kompletterande 

sökning för att avgränsa studien ytterligare eftersom urvalet sedan tidigare innehållit 

utländska böcker översatta till svenska. För att belysa svenska förhållanden valdes en utländsk 

självbiografi bort: Pojken som kallades det - Dave Pelzer. Kompletterande sökning 

fokuserade enbart på böcker som baseras på berättelser av svenska kvinnor som skildrar sin 

barndom präglad av sexuella övergrepp. På grund av att en bok valdes bort tillkom en ny 

utifrån den kompletterande sökningen genomförd 2019.09.11. Boken var Silverfisken - Sofia 

Rapp Johansson, som dock visade sig vara en lyrisk text vilket innebar att den inte gick att 

använda i studien. 2019.09.19 genomfördes den slutliga sökningen vilket resulterade i boken 

Den tusende gången - Anna Lytsy och Ulrika Olson som blev den sista boken till studiens 

urval. 

 

De självbiografier som studien utgår från är: 

• Bakom stängda dörrar (2003), Cras Agneta och Cras Bengt-Åke, Hansen Kristina 

• Den tusende gången (2003), Lytsy Anna, Olson Ulrika 

• Medan han lever (2016), Eksvärd Elaine 

• Jag andas alltså finns jag (2019), Cederquist Caroline 

 

Självbiografierna beskriver huvudpersonernas barndom som till stor del präglats av att de 

utsatts för sexuella övergrepp av sin pappa och på grund av detta fått bära skuld och skam för 

det som skett. Två av böckerna är skrivna av huvudpersonen tillsammans med medförfattare 

och två är skrivna enbart av huvudpersonen. Valet att ta med två böcker med medförfattare 

gjordes för att huvudpersonerna själva medverkar i författandet och medförfattarna uppger att 



15 
 

de fått historien återberättad av huvudpersonen vilket vi ansåg trovärdigt. Studien gör därmed 

ingen skillnad på böckerna utifrån om de är skriva med medförfattare eller inte, alla böcker 

värderades på samma sätt. 

4.5.2 Beskrivning av självbiografierna 

I det här kapitlet presenteras empirin som använts i studien. 

Bakom stängda dörrar (2003): En historia om Kristina Hansen som blir ovigd hustru till sin 

pappa och föder honom två barn under en fyra årsperiod. Pappan har ett förflutet av att ha 

försökt döda Kristinas mamma men myndigheterna tillåter ändå Kristina att bo med honom. 

Den tusende gången (2003): En berättelse om Ulrika Olson som under hela sin barndom blev 

sexuellt utnyttjad av sin pappa och som efter det sista övergreppet förträngde allt som hänt 

under många år. Ulrika levde ett mycket destruktivt liv efter övergreppen och hon anmäler 

inte sin pappa förrän hon är i 20 års åldern.  

Jag andas alltså finns jag (2019): Caroline Cederquists historia om att leva i en utsatt 

situation som barn, kantat av svek och övergrepp av sina föräldrar som lever destruktivt. 

Carolines barndom är kaotisk men hon växer upp till en person hon idag är stolt över att vara. 

Medan han lever (2016): Elaine Eksvärd blir under sin barndom regelbundet utsatt för 

sexuella övergrepp av sin pappa efter att föräldrarna separerar och som vuxen vill hon stå upp 

för barnet inom sig och ställer sin pappa inför rätta. 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet kommer att presenteras utifrån tre delkriterier. Bryman (2016) 

beskriver tillförlitlighet som ett värderings- och bedömningskriterie med fyra delkriterier som 

redogör för en studies tillförlitlighet. I denna studie har tre av de fyra begreppen valts ut vilka 

är trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet. 

4.6.1 Trovärdighet 

Studien bygger på material från fyra självbiografier. Bryman (2016) förklarar empiriskt 

material i form av självbiografier som personliga dokument. Han menar vidare att det numera 

finns ett problem gällande självbiografier som skrivs av så kallade spökskrivare som kan ha 

ett annat mål med berättandet än vad huvudpersonen har. Självbiografierna som valts till 

studien har två böcker som är skrivna av huvudpersoner som själva återgett och publicerat sin 
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historia medan två är skrivna i samarbete mellan författare och huvudperson. Böckerna 

beskriver samarbetet mellan författare och huvudpersonerna och indikerar att det inte 

förekommer någon spökskrivare vilket styrker studiens trovärdighet. Bryman (2011) menar 

att begreppet trovärdighet motsvaras av intern validitet och värderar hur troliga eller sannolika 

resultaten i en studie är. Genom att skapa trovärdighet i studiens resultat säkerställer forskaren 

att studien och den forskning som gjorts har utförts i enlighet med de regler som finns 

(Bryman, 2011).  

Bryman (2011) menar att självbiografier är ett material som inte producerats för att en 

forskare efterfrågat det likt andra datakällor utan de har producerats för allmänheten och 

väntar på att bli insamlade och analyserade. Bryman (2011) anser att detta arbete kan vara 

tidsödande eftersom det handlar om att samla in primärdata på egen hand men han menar 

även att det finns fördelar med det eftersom materialet finns lättillgängligt. Författaren lyfter 

fram en viss kritik mot personliga dokument såsom självbiografier när det gäller kriteriet 

trovärdighet. Han menar att det finns en tveksamhet om författaren verkligen beskriver och 

återger berättarens sanna historia och tankar. Bryman (2011) menar vidare att självbiografier 

ska behandlas med varsamhet eftersom de kan vara början på ett visst rykte. Vi anser studien 

trovärdig trots kritiken som finns mot trovärdighet i relation till självbiografier. Vi värderar 

högt att huvudpersonerna själva varit med och skrivit böckerna tillsammans med 

medförfattarna. Det styrker att medförfattarna har återgett historien på ett sätt som 

huvudpersonen är tillfredsställd med eftersom den själv medverkat i arbetet med boken. I 

studerandet av litteraturen har vi varit medvetna om att böckerna kan ha skrivits i syfte att 

locka läsare och sälja många exemplar. Vår uppfattning är att de utvalda böckerna inte är 

vinklade på ett visst sätt eller har inslag som skulle vara påhittade för att nå flera läsare och 

öka säljsiffrorna. Ämnet som behandlas i böckerna är allvarligt och huvudpersonerna nämner 

i respektive bok att deras syfte, genom att gå ut med sin berättelse, är att hjälpa andra vilket 

talar för att böckerna är trovärdiga. 

4.6.2 Pålitlighet 

Begreppet pålitlighet är enligt Bryman (2016) en motsvarighet till begreppet reliabilitet som 

används inom kvantitativ forskning. Pålitlighet i en studie kan uppnås vid redogörelse för alla 

delar av forskningsprocess vilket möjliggör granskning av materialet från flera håll (Bryman, 

2016). Visionen för studien är att den genom alla avsnitt ska vara tydlig för läsaren. För att nå 
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det målet och för att öka pålitligheten presenteras forskningsprocessen under metod delen och 

främst i avsnittet om tillvägagångssätt. 

4.6.3 Överförbarhet 

Enligt Bryman (2016) innebär överförbarhet en möjlighet för andra att genomföra samma 

studie i en annan kontext vilket kräver en djup och tät beskrivning av arbetet som gjorts. I 

denna kvalitativa studie kan inga generaliseringar göras eftersom det empiriska materialet är 

begränsat. Hade studien genomförts med exempelvis fler än 40 självbiografier skulle en 

generalisering vara möjlig då ett resultat skulle kunna påvisa statistisk signifikans. Statistisk 

signifikans handlar om hur generaliserbart ett resultat är i en vald population utifrån ett 

slumpmässigt val ur populationen och används främst inom kvantitativ forskning (Bryman, 

2016). Eftersom studien omfattar ett begränsat empiriskt material kan det inte generaliseras i 

andra kontexter och överförbarheten är därmed låg. Tidsaspekten för studien har också 

påverkat överförbarheten eftersom studien ska redovisas och vara klar inom ett visst antal 

veckor. Urvalet är därmed begränsat och målet med studien är inte att kunna generalisera 

resultatet.  

4.7 Analysmetod 

Analysmetoden för studien är tematisk analys. Bryman (2016) förklarar tematisk analys 

utifrån en generell strategi som innebär att materialet gås igenom noggrant i flera led för att 

utröna teman som är gemensamma i empirin och som behandlas. De teman som framkommer 

kan senare rymma flera underteman. För att någonting ska räknas som ett tema finns vissa 

kriterier omnämnda som repetition och svara på forskningsfrågan (Bryman, 2016). Studien är 

baserad på självbiografier som beskriver huvudpersonernas liv från barndom upp i vuxen 

ålder och eftersom vi utgått från att finna teman i empirin passade tematisk analys bäst för 

studien. I ett första led studerades all empiri enskilt för att sedan gemensamt analyseras i syfte 

att hitta de teman som återkom i samtliga självbiografier. I ett andra led genomfördes en 

djupare genomläsning av några utvalda delar av empirin som ansågs vara viktiga. De delarna 

valdes utifrån studiens teoretiska perspektiv och rörde avsnitt i självbiografierna som 

beskriver barndom, uppväxt, skamkänslor och skuldbeläggande. Vi valde att inte lägga någon 

djupläsning på huvudpersonernas beskrivning om deras vuxenliv eftersom det inte ryms i 

studiens syfte och frågeställningar. De huvudteman som växte fram var svek, skam och skuld. 

Utifrån dessa tre identifierades viktiga och relevanta delar av materialet som tolkades och 
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sammanfördes till underteman. Dessa fördes sedan in i tabell 1 (se s. 19) och fylldes med 

underteman som utrönts från litteraturen och passade under respektive huvudtema.  

 4.8 Metoddiskussion 

Studiens tillvägagångssätt har fungerat bra och syfte samt frågeställningar har besvarats inom 

ramen för den valda kvalitativa metoden. Den tematiska analysen som resultatet baseras på 

möjliggjorde en tydlig analys av det empiriska materialet. Analysmodellen bidrog även till att 

materialet kunde granskas och analyseras på två skilda håll för att sedan föras samman till 

gemensamma teman vilket ökar studiens pålitlighet. Materialet som samlats in har lästs av oss 

båda för att förhindra en entydig bild av självbiografierna vilket inneburit att diskussioner och 

reflektioner kring materialet har skett under arbetets gång. Det empiriska materialet som 

studien baseras på hade kunnat utökas med fler självbiografier om tidsramen sett annorlunda 

ut vilket hade bidragit till ett mer mättat material. 

4.9 Forskningsetik 

Nedan presenteras studiens forskningsetik som baseras på användandet av självbiografier som 

empiriskt material när det handlar om känsliga ämnen. Vi anser det inte vara etiskt försvarbart 

att genomföra denna studie utifrån intervjuer eftersom frågor kring ämnet kan väcka starka 

känslor hos intervjupersonen vilket vi inte har kunskap att hantera. Genom att istället studera 

självbiografier har det funnits möjlighet att tolka dessa känsliga ämnen utan att påverka 

huvudpersonerna genom följdfrågor eller dylikt. 

Att använda självbiografier som empiriskt material anser vi har flera fördelar. Det empiriska 

materialet som studerats är publicerat vilket innebär att huvudpersonerna godkänt det och vill 

delge sin historia. Huvudpersonerna är därmed medvetna om att deras berättelse kommer att 

nå många och vi anser att studien kan behandla historierna utan att det skadar eller kränker 

huvudpersonerna utifrån lagen om upphovsrätt (Upphovsrättslagen [URL], SFS 1960:729). Vi 

är dock medvetna om att författarnas syfte med publiceringen möjligen inte varit att bli 

granskade i relation till olika teorier vilket förekommer i denna studie. Om studien baserats på 

kvalitativa intervjuer hade frågor kunnats formulerats utifrån studiens syfte vilket förmodligen 

hade bidragit till ett mer mättat material. Vi har dock valt att inte genomföra kvalitativa 

intervjuer utifrån ovannämnt men även utifrån den etiska egengranskningen, som finns 

bifogad som bilaga 1. 

 



19 
 

5. Resultat 

Resultatet som framkommit av analysen visade att alla huvudpersonerna känt skuld- och 

skamkänslor under sin barndom. Huvudpersonerna beskriver känslorna av skam som en följd 

av att tvingas dölja vad de blivit utsatta för. Vad gäller skuld visar empirin att de som varit 

utsatta fått utstå skuld genom att förövaren påtalat för barnet att övergreppen skett på grund 

av barnet självt. Känslor av skuld har även varit en följd av förnekelse från andra vuxna som 

stått barnet nära. I empirin framstår att skulden uppstår i sveket från de personer som ska vara 

barnets trygghet men som vänt dem ryggen eller förgripit sig på dem. Tabellen nedan visar de 

huvudteman och underteman som presenteras i resultatet. 

Tabell 1. Analysprocess 

  

Teman Underteman 

Svek Förnekelse 

Normalisering av beteende 

Skam Skyddsmekanism 

Maktlöshet 

Skuld Rädsla 

Lojalitet 

  

5.1 Svek 

I självbiografierna beskriver alla huvudpersonerna svek som en känsla de upplevt. Ett svek 

mot barnet som utsatts för sexuella övergrepp och som inte har blivit tagen på allvar i kontakt 

med vuxna. Alla har de blivit svikna av en eller båda sina föräldrar samt andra närstående 

och/eller myndigheter. Närstående har inte sett de tecken som barnet försökt uppvisa eller att 

barnets tecken har förnekats. Barnet har ofta blivit tystat av förövaren som växlade mellan två 
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olika personligheter, ofta till följd av alkoholkonsumtion. Huvudpersonerna beskriver i sina 

texter hur vuxna blundat för de uttryck som barnet försökt ge angående de sexuella 

övergreppen. Detta för att skydda familjen med rädsla för att bli indragen i någonting den inte 

önskat eller att uttrycken förminskats av vuxna då barnet försökt åberopa hjälp. En av 

huvudpersonerna berättar hur hon under upprepade läkarbesök hoppades på att läkaren skulle 

förstå vad som hände hos pappan: 

Innerst inne hoppades hon kanske att han skulle se. Att han inte bara skulle vara snäll, utan att han 

skulle förstå det hon inte förstod själv men någonstans ändå kände var fel. Men det gjorde han inte. 

Inte förrän polisen tog kontakt med honom inför rättegången (Lytsy & Olson, 2003, s. 35).  

I en annan av självbiografierna beskriver huvudpersonen hur hon gång på gång blir sviken av 

sin mamma som väljer andra män framför henne. Hon skriver om hur ledsen hennes mamma 

är efter ett uppbrott med en man. Huvudpersonen återberättar senare att hon känner sig 

oönskad och som ett hinder för hennes mammas lycka: 

Hur kan hon inte se, vi har det ju som bäst när det inte finns någon man. Men när jag säger det till 

henne, att jag ger ju henne kärlek och jag gör allt för henne tittar hon på mig som att jag inte förstår 

vad det handlar om (Cederquist, 2019, s. 107). 

Huvudpersonerna beskriver sveket som en ensamhet och en känsla av att vara annorlunda och 

oönskad. En huvudperson förmedlar i sin bok: “Många träffade mig, och ingen såg mig” 

(Cras, Cras, Hansen, 2003, s. 119). 

5.1.1 Förnekelse 

Samtliga huvudpersoner beskriver den förnekelse som skett till följd av övergreppen, både av 

barnen själva och de vuxna. En huvudperson skriver att hennes förövare, pappa, ofta sa åt 

henne vad hon skulle säga och inte säga. Hon ser sin pappa göra någonting sexuellt i köket 

men vänder sig skamfyllt bort och säger “Nej, pappa, det var ju ingenting jag såg. Ingenting”. 

Pappan svarar henne då “Ja, just det, så ska du säga, ingenting” (Eksvärd, 2016, s. 79). I 

självbiografierna framkommer det att ingen får veta vad som sker mellan barnet och pappan 

och barnet måste förneka händelserna för att skydda både sig själv men även sin förövare. 

Ingenting får komma fram i ljuset utan ska hållas dolt för att inte skapa förödelse i familjerna. 

En huvudperson beskriver att hon tror att hennes pappa efter det sista övergreppet mot henne 

säger: “det här har aldrig hänt” (Lytsy & Olson, 2003, s. 34), vilket tyder på att övergreppen 

ska tystas ned och vara en hemlighet. En huvudperson berättar om en händelse när hennes 
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pappa gjorde upp planer för att ingen skulle få veta vad som skedde inom hemmets väggar. 

Då huvudpersonen och hennes pappa skulle få besök bad pappan henne att gå ut minst en 

timme under kvällen för att han skulle kunna anklaga henne för att vara ute och träffa en kille. 

Detta för att pappan inför besökarna skulle ha en förklaring till vem som kunde vara pappa till 

huvudpersonens barn (Cras, Cras & Hansen, 2003). En författare beskriver hur hennes 

mamma förnekar vad som skett då pappan tagit på hennes kropp: “Det är för att han dricker så 

mycket som han inte har koll på vad han gör. Han tog fel på dig och mig, Caroline. Det är 

inget att bry sig om” (Cederquist, 2019, s. 44). Huvudpersonerna är tysta och väljer att inte 

säga något för att de skäms och känner lojalitet mot sina föräldrar. En av huvudpersonernas 

mamma säger också upprepade gånger till henne att de inte ska prata om jobbiga saker för att 

mamma blir ledsen då: 

 Det gör så ont i mig att du var borta från mig, Caroline, och att jag inte kunde göra något. Men nu 

pratar vi inte mer om det, det är alldeles för smärtsamt, jag blir ledsen då. Och du vill inte att jag ska 

vara ledsen, eller hur? (Cederquist, 2019, s. 110). 

5.1.2 Normalisering av beteenden 

I en av böckerna skriver författaren om hur hennes pappa visade henne pornografiska filmer 

istället för vanliga barnfilmer då hon besökte honom. Han hade förklarat för henne att det var 

naturfilmer. För huvudpersonen i självbiografin blev dessa filmer ett normalt inslag i hennes 

vardag hemma hos honom. Hon visste att dessa filmer var en hemlighet men hon råkade 

försäga sig en gång inför sin styvpappa då hon trodde att dessa filmer var en hemlighet mellan 

döttrar och pappor i alla familjer. Hon var hemma hos sin mamma och styvpappa där hon 

inväntade att mamman skulle bege sig till jobbet och frågade därefter sin styvpappa om hon 

fick titta på porrfilm. Konsekvensen av att huvudpersonen skvallrat om hennes och pappas 

hemlighet blev ett möte på socialtjänsten där hon senare tog på sig skulden för att ha sett på 

porrfilm hemma hos pappa. Vidare skriver huvudpersonen hur hon tog på sig skulden genom 

att berätta att hon hade tagit fel på en videokassett och att hennes pappa aldrig visat henne 

något sådant, hon skämdes och skulle aldrig mer berätta hemligheter för andra. En annan 

författare beskriver även hon ett beteende som normaliserades i barndomen. Hon berättar om 

en period när hon blev placerad på en institution som hon själv kallar för avdelningen. På 

avdelningen bodde barn som varit utsatta för olika händelser i hemmet och som hade behov 

av att komma ifrån sina familjer under en tid. Vid ett tillfälle leker huvudpersonen med en vän 

som också bor på avdelningen i ett kuddrum. Hon beskriver hur de lägger sig under kuddarna 

och klär av sig kläderna och stönar sådär som hennes mamma och pappa brukade göra hemma 
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samtidigt som de fnittrar. Barnen blir avbrutna i leken av de vuxna som ingriper och är arga 

vilket resulterar i att huvudpersonen blir ledsen. Huvudpersonen berättar att hon inte förstod 

varför de blev arga och vad hon gjort för fel. Under tiden som hon bor på avdelningen 

observeras hon av personalen vid flera tillfällen. De noterar när hon leker i sandlådan och med 

dockorna i dockskåpet:  

När jag leker i sandlådan sitter de vuxna och tittar, är jag i mitt rum och leker med dockskåpet sitter de 

även där, de tittar, frågar ibland varför jag leker som jag gör med mina dockor, som är nakna och ska 

ha sex med varandra. Jag säger bara som det är. Att dockans snopp ska leka med flickan, det är ju så 

man leker (Cederquist, 2019, s. 75).  

5.2 Skam 

Skam är en känsla alla huvudpersoner beskriver på olika sätt och den följer som en röd tråd 

genom självbiografierna. Skammen beskrivs bland annat som en känsla av att det är 

huvudpersonens eget fel att de levt i utsatthet och fått utstå övergrepp. Barnen tystas av 

skammen och de visar inga tydliga tecken på vad de varit med om. En av huvudpersonerna 

beskriver att hon skäms över vad hon varit med om och att hon har en känsla av att hennes 

familj delar den åsikten. Vidare håller hon tyst för att hon inte vill att familjen ska veta vad 

hon upplevt – känslan av skam är så stor. En annan författare beskriver sin skam som ett svart 

hål och kopplar samman den med känslan av att vara annorlunda: “Hon minns hur hon kände 

sig som ett UFO. Som en som egentligen inte har rätt att finnas på samma sätt som alla andra” 

(Lytsy & Olson, 2003, s. 46). En huvudperson berättar hur hon som barn känt en enorm skam 

över hur det var hemma hos pappa. En skam som följt med henne i vuxenlivet men som hon 

nu lägger tillbaka på sin pappa för att den egentligen är hans att bära: 

Jag önskar att alla utsatta fick stå upp för sig själva som jag får nu. Se förövaren i ögonen och berätta 

hur otroligt fel det var att han utnyttjade dem. Men de flesta väntar tills han (eller hon) är död, om de 

över huvud taget berättar. Det är svårt att se sin förövare i ögonen eftersom just den personen har hällt 

en kanna av skam över en, en kanna som gör att man är tyst. Och är kannan tillräckligt stor så är man 

tyst hela livet (Eksvärd, 2016, s. 133). 

5.2.1 Skyddsmekanism 

Skyddsmekanismer för att överleva och komma ur de dysfunktionella hemmen är vanligt 

förekommande när man lever under utsatta förhållanden. En huvudperson berättar att det var 

lika bra att göra som pappa ville för att få det överstökat och sedan få somna om. Hon 

beskriver också hur hon tyckte att hennes pappas åsikter var absurda och att hon ofta 
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grubblade i desperation efter att finna en lösning på situationen. En annan författare skriver att 

hon är tyst av skam efter att ha sett sin pappa i kvinnokläder med sitt kön blottat och att han 

tagit hennes hand till sitt kön. Huvudpersonen säger att hon genom att vara tyst i skammen 

kunde rädda sig själv mot att bli anklagad för det som skett samt kunde låtsas må bättre än 

vad hon gjorde. En annan författare skriver om hur hon och hennes pappa följde med en 

bekant och dennes barn på en semestervecka och hur de andra barnen ville att hon skulle dela 

rum med dem. Som en skyddsmekanism säger hon inte emot sin pappa då han nekar henne 

detta för att han vill dela rum med henne i syfte att kunna ta på henne utan att bli påkommen. 

Känslan av skam blir till en skyddsmekanism då den leder till att barnen gör vad de blir 

tillsagda för att inte råka mer illa ut. 

5.2.2 Maktlöshet 

Barn är små och sårbara och står maktlösa om de saknar trygga vuxna som kan stötta och låta 

dem komma till tals. I självbiografierna beskrivs en maktlöshet som uppstår när barnen utsätts 

för sexuella övergrepp. En författare skriver om hur hennes mamma försvarade hennes pappa 

under många år för den fina man han var när han var nykter, dock drack han ofta och mycket. 

När pappan drack kunde vad som helst hända, han härjade och slogs. Dottern var makt- och 

hjälplös de gånger som pappan var full och utsatte henne för sexuella övergrepp. Trots att 

mamman vid upprepade tillfällen tog med henne till barnläkaren kunde hon inte förstå att det 

var hennes man som var orsaken till problemen. En annan huvudperson beskriver även hon 

känslan av maktlöshet. Hon ser det som att hon levt i ett privat helvete och att hon blev fast i 

negativa tankespiraler, hon undrade ofta vart hon kunde vända sig för att ta sig ifrån sin 

pappa: “Vart flyr man när man inte har någonstans att ta vägen?” (Cras, Cras & Hansen, 

2003, s. 78). Hennes pappa talade tydligt om för henne vad som skulle hända om hon 

berättade någonting om vad som skedde mellan dem – han skulle ta hennes liv. 

5.3 Skuld 

Inte sällan var det flickornas mammor som skuldbelade dem för de sexuella övergreppen som 

papporna utsatt flickorna för. Författaren till en av självbiografierna skriver hur hennes 

mamma skuldbelade henne efter att hon berättat att hennes pappa tagit på henne: “Pappa tar 

fel hela tiden, det är ditt eget fel, du ligger ju emellan oss, det är mig han ska smeka” 

(Cederquist, 2019, s. 45). Författaren beskriver vidare hur hon som barn skäms över att det är 

hennes fel att det skett men att hon inte vet vad hon gjort som lett till att det blivit fel. Hon 

vågar inte ifrågasätta sin mamma eftersom hon vet att mamman kommer bli arg på henne. En 
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av huvudpersonerna har inte en mamma som skuldbelägger henne utan skulden befästs i det 

beteende hon uppvisar vid vissa tillfällen och reflekterar över själv. Huvudpersonen beskriver 

hur hon uppfylls av ett pirr i kroppen när hon blivit smekt av sin pappa: “Jag visste aldrig vad 

det var, men det gav mig rosiga kinder och pappa ett nöjt leende efteråt. Efter det skämdes jag 

alltid utan att förstå varför” (Eksvärd, 2016, s. 59). En huvudperson beskriver hur 

skuldkänslor uppstår till följd av en handling eller ett beteende som skett i relation till det 

sexuella övergreppet:  

Hur skulle jag någonsin kunna berätta för mamma eller mina systrar? Eftersom jag varit så ivrig att 

flytta till pappa skulle de tro att jag varit med på att ligga med honom. Kanske skulle de till och med få 

för sig att det varit min egen idé. Pappa och jag var ju så lika. Jag hade naturligtvis frestat honom så att 

han inte kunde stå emot. Alltihop var mitt eget fel (Cras, Cras & Hansen, 2003, s. 72).   

Samtliga fyra självbiografier beskriver hur skuld uppstår i samband med de sexuella 

övergreppen. En författare berättar om hennes och mammans relation till varandra och hur 

skuldkänslor uppstått i samband med mammans beteende gentemot flickan. Det är tydligt att 

mamman bär ansvaret för den skuld dottern blir belagd med. Huvudpersonen berättar hur hon 

och mamman tjafsar med varandra och mammans uttalande skapar ett dåligt samvete hos 

flickan. Hon uppfattar det som att mamman vill att hon ska se hur illa hon behandlat sin 

mamma och hur mycket hon sårat henne. Känslan som finns kvar i flickan efter bråket är att 

vad hon än gör så blir det fel och gör ont. 

5.3.1 Rädsla 

Känslan av rädsla uppstår i huvudpersonernas barndom i samband med skuldkänslor. I ett 

avsnitt berättar författaren hur hennes pappa ger henne skulden för en elak sång pappan hittat 

på om huvudpersonens moster: “Jag hittade inte alls på sången, det var ju du pappa” 

(Eksvärd, 2016, s. 29). Pappans svar till dottern löd sedan: “Jag vet, jag vet, men det kan du 

inte berätta för mamma för då får du inte träffa pappa något mer, och det vill du väl inte? 

Skvallrar du så kan det hända” (Eksvärd, 2016, s. 29). Författaren beskriver att skuldkänslan 

och rädslan växte efter konversationen med pappan. Hon kände att hon aldrig mer skulle 

skvallra till någon. En annan huvudperson beskriver känslor av rädsla som uppstod i samband 

med de sexuella övergreppen: “Hon är rädd för vad som ska hända om hon inte lyder. Pappa 

är en sådan man lyder, en som är van att bli åtlydd” (Lytsy & Olson, 2003, s. 30).  

Huvudpersonerna nämner i olika sammanhang hur de ser upp till sina pappor och respekterar 

dem. En av dem skriver hur hon som barn trodde att hennes pappa alltid hade rätt. Om pappan 
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berättade något så var det alltid sant och om han hittade på saker om mamman eller om henne 

själv så trodde hon att det var sant. Pappan benämnde ofta huvudpersonens mamma och 

moster som idioter vilket bidrog till att hon själv hade en rädsla för att bli en idiot som dem. 

Vid ett skeende i boken berättar hon om hur pappan och hon har separata sängar i ett rum de 

övernattar i när de är på semester. Trots att det fanns två sängar i rummet ville pappan sova 

med sin dotter i en gemensam säng vilket väckte tankar hos henne, hon skriver: “Men jag 

vågade inte protestera, livrädd för att bli en sån där idiot för pappa” (Eksvärd, 2016, s. 59).  

5.3.2 Lojalitet 

Självbiografierna visar på att barn är lojala mot sina föräldrar trots att de berövar barnet sin 

barndom. Barnen håller hemligheten om övergreppen dolda för omgivningen och i vissa fall 

försöker de försvara det som skett. En huvudperson beskriver hur hon brukar ringa hem till 

sin mamma och be om att få bli hämtad. Mamman frågar huvudpersonen varför hon vill hem 

och hon svarar att pappa är full och att han är dum, hon nämner därmed ingenting om vad 

hennes pappa utsatt henne för. Författaren skriver att hon fortsatte att besöka sin pappa efter 

övergreppen på grund av att hon tyckte synd om honom efter föräldrarnas skilsmässa. Pappan 

var ensam och han berättade för henne att han tyckte om henne. En huvudperson skriver att 

hon aldrig berättade om hur hennes pappa behandlade henne eller om övergreppen han begått. 

Hon skriver om hur hon en dag säger till sin pappa att hon vill flytta hem till honom då 

hennes mamma och styvpappa bråkar. Pappan svarar med att han ska gå till socialen för att be 

om ensam vårdnad för att hon inte kan ha det som hon beskriver att det är hemma hos sin 

mamma och hon håller med honom. I en av böckerna framkommer en stark lojalitet till 

huvudpersonens mamma. Författaren skriver att hennes mamma är den enda hon har och att 

hon inte ska vara besvärlig mot henne för att mamman då sluter sig mer och huvudpersonen 

längtar efter mammans kärlek och ömhet. 
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6. Analys och diskussion 

Syftet med studien var att utifrån självbiografier studera hur flickor påverkas känslomässigt 

när en pappa utsatt barnet för sexuella övergrepp samt vilket bemötande flickorna fått av sina 

föräldrar efter de sexuella övergreppen. Detta studerades genom en kvalitativ metod som 

utgick från fyra självbiografier där huvudpersonerna delgivit sina historier om en barndom 

präglad av sexuella övergrepp. Nedan analyseras och diskuteras resultatet och dess teman i 

förhållande till tidigare forskning och teori. Avsnittet avslutas med en diskussion kring 

studiens styrkor och svagheter. 

6.1 Skuldbeläggande under barndomen 

Resultatet av studien visar att flickor som utsatts för sexuella övergrepp av sin pappa ofta blir 

utpekade som den ansvariga för övergreppen. Pappan vill lägga över skulden på barnet, för att 

han inte kan motstå sitt eget barn. Det resulterar i att övergreppet blir barnets fel. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som också beskriver ett mönster av att förövaren 

lägger ansvaret för övergreppen på barnet och dess beteende (Deblinger och Runyon, 2005). 

Samtidigt som barnet enligt förövaren ska hållas ansvarig vill de även att allting ska förbli en 

hemlighet mellan pappa och dotter. I empirin framgår det att ett förnekande sker då förövaren 

antingen hotar sitt barn bokstavligt eller att barnet genom den skam och skuld som 

uppkommer instinktivt känner att det ska hållas tyst om övergreppen. Övergreppen tystas och 

inte sällan blundar även barnets mammor för vad som skett. I självbiografierna framkommer 

att flera mammor inte vill veta vad som skett eller förnekar tecknen och därmed skuldbelägger 

barnet. I vissa fall står det klart i empirin att det är mamman som skuldbelägger barnet och 

gör det på ett sådant sätt att barnet känner dåligt samvete för hur mamman mår och skuld 

gentemot henne. Självbiografierna påvisar att barnen bär skulden själva för det som hänt. 

Scheff och Starrin (2002) skriver i sin teori om skam, stolthet och sociala band att förmågan 

att känna tillit till sina föräldrar saknas om barnet utsätts för övergrepp av en närstående och 

att barnet tar på sig skulden för detta. Genom skulden uppstår en känsla av skam hos barnet. 

Enligt Browns teori är skuldbeläggande från föräldrar uttryck för en ilska som syftar till att 

slippa bära skuld själv (Brown, 2016). Självbiografierna beskriver skuld och skam efter 

övergreppen som någonting som skall förnekas och döljas. Brown (2016) menar att 

hemlighetsmakeri och tystnad göder skammen och ger den mer kraft vilket leder till att dessa 

känslor växer om människor talar om dem.  
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Studiens resultat visar att huvudpersonerna skuldbelagts av båda föräldrarna. Föräldrarna har 

gjort detta genom att berätta för barnen hur händelserna beror på barnet. Teorier och tidigare 

forskning som använts i studien styrker att ett skuldbeläggande av barnet ofta sker. Att 

händelserna och övergreppen skulle hemlighållas bidrog även till ett skuldbeläggande som 

orsakade en ökad skamkänsla hos barnet. 

 

6.2 Känslomässig påverkan av skuld och skam 

En slutsats av resultatet är att huvudpersonernas barndom påverkades mycket utifrån att de 

upplevt skuld- och skamkänslor. Beskrivningen av dess påverkan handlade bland annat om 

rädsla, känsla av misslyckande och maktlöshet. Browns teori om hur människor svarar på 

skamkänslor menar att känslor som uppstår i samband med att skuld och skamkänslor infinner 

sig är rädsla, förvirring och maktlöshet (Brown, 2006). Dessa känslor stämmer överens med 

huvudpersonernas beskrivning kring sina känslor som uppstått av skammen. 

Huvudpersonerna berättar om hur känslan av rädsla ofta infann sig i samband med att de var i 

sin pappas närhet. Rädslan uppstod på grund av att de var rädda för att bli sexuellt utsatta 

ännu en gång men även på grund av att de respekterade sina pappor och var rädda att göra fel 

gentemot dem. Rädsla är en intensiv, svåridentifierad känsla som tillsammans med andra 

känslor som maktlöshet och isolation bidrar till mer kraftfulla och komplexa skamkänslor 

(Brown, 2006). Analys av resultatet visar att huvudpersonerna upplevt flertalet av de ovan 

nämnda känslorna i relation till skam vilket föranleder komplexa och kraftfulla skamkänslor i 

personernas barndom. Browns teori bidrog till en djupare förståelse för hur skam och 

skuldkänslor påverkat huvudpersonernas barndom utifrån det de beskriver i självbiografierna. 

Teorin förklarar även hur skam kan användas som en motståndskraft genom att motarbeta 

känslor av maktlöshet och isolation. Detta fick inte stöd i samtliga självbiografier, och 

aspekten har således inte analyserats utifrån resultatet på grund av det. Huruvida 

huvudpersonerna vänt sina skuld- och skamkänlor och kommit ur dem ligger därtill utanför 

studiens frågeställningar.  

 

Enligt tidigare forskning är skam en negativ känslomässig upplevelse som ofta leder till en 

känsla av misslyckande eftersom individen känner sig bristfällig (Feiring & Taska, 2005). 

Huvudpersonerna beskriver att de upplevt att det varit deras eget fel vilket lett till en känsla av 

misslyckande. Vidare vittnar de om att det fanns personer i deras närhet som bidrog till att 

känslan av misslyckande skapades. Det gjorde att huvudpersonerna skämdes för det som hänt 
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eftersom de upplevde att det var deras fel. Huvudpersonernas självkänsla påverkades på ett 

negativ sätt. Brodin och Hyllander (2002) menar att känslor av att känna sig blottad och 

kränkt påverkar en persons självkänsla negativt. Skammen som personen bär skadar den 

personliga utvecklingen och självkänslan vilket även kan försvåra möjligheten att interagera 

med andra (Brodin & Hyllander, 2002). Att interagera med andra barn och vuxna visade sig 

problematiskt för huvudpersonerna genom barndomen. De beskriver beteenden som normala 

men som för andra anses vara onormala. När dessa beteenden uppdagades och blottades för 

andra uppstod starka reaktioner. 

 

Sammanfattningsvis påvisar analysen av resultatet att huvudpersonernas barndom påverkats 

på ett negativt sätt utifrån de skuld- och skamkänslor de upplevt. Självbiografierna beskriver i 

olika kontexter hur de ovan nämnda känslorna förekommit och hur det påverkat deras 

uppväxt. Reflektioner har förts kring hur en djupare studie av ämnet hade kunnat belysa hur 

huvudpersonerna använt skammen som en motståndskraft och vänt den till något positivt. 

Denna aspekt hade troligtvis bidragit till en djupare förståelse för ämnet eftersom det krävt en 

redogörelse för hur huvudpersonerna vänt skammen i det vuxna livet och kommit ur den. Det 

innebär att en beskrivning från barndom till vuxenliv, ur ett skuld- och 

skambeläggandeperspektiv, vore nödvändig för att skapa en helhetsbild och djupare 

förståelse. 

 

6.3 Skuld- och skamkänslor  

Huvudpersonerna har beskrivit att de påverkats starkt av de skuld- och skamkänslor de burit 

på under barndomen. Alla skriver om ett svek från sina föräldrar och andra som befann sig i 

deras närhet. Med sveket följde en känsla av att vara annorlunda och att inte vara tillräckligt 

bra, vilket medförde att barnet fick en sämre självbild. Tidigare forskning presenterar ett 

resultat som visar att individen till följd av skam ser ner på sig själv snarare än på sina 

handlingar (Pettersen, 2013). Aakvag et. al (2016) skriver att skam är förknippat med 

individens bild av det egna jaget och skuldkänslor relaterar till dennes beteende. Känslan av 

att vara annorlunda beskrivs i självbiografierna på olika sätt, däribland som en känsla av att 

inte ha rätt att finnas på samma villkor som övriga i samhället. Känslan av att vara sämre än 

andra har i flera av självbiografierna omskrivits som en orsak till ensamhet och isolering. 

Huvudpersonerna beskriver i flertalet fall att de önskade att bli sedda och att någon skulle 

hjälpa dem men i tystnaden som följde skammen var det ingen som visste vad som skett. 
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Därmed uteblev hjälpen och de lämnades ensamma åt förövarna som kunde fortsätta begå 

sexuella övergrepp. Brown (2006) beskriver i sin teori att ensamhet och isolering är en följd 

av den maktlöshet som är ett resultat av de förväntningar som finns på individen. Dessa 

förväntningar är ouppnåeliga vilket gör att en känsla av isolering uppstår. Barnet känner sig 

därmed frånkopplad från verkligheten eftersom det inte har någon möjlighet att förändra sin 

situation. Trots all skam och skuld som huvudpersonerna känt för vad de blivit utsatta för 

kände de ändå lojalitet till sina föräldrar. Tidigare forskning säger att flickor sällan känner 

skamkänslor inför pappan som utsatt dem, istället känner flickorna skuld och ansvar för 

handlingarna (Pettersen, 2013). Några av huvudpersonerna beskriver sin lojalitet mot 

föräldrarna som att de innehaft ett ansvar och försvarat dem trots känslan av att allt som skett 

är fel. Lojaliteten leder till att barnet gör som det blir tillsagt för att skydda sig själv och sin 

förövare.  

 

Utifrån ovanstående kan det konstateras att alla huvudpersoner känt skuld- och skamkänslor 

på liknande sätt under sin barndom. Känslorna har resulterat i en negativ självbild hos barnen 

och de har känt sig ensamma och isolerade. De har alla burit på en känsla av att övergreppen 

lämnat ett ansvar på dem och att de genom att vara lojala har försökt skydda sig själva. 

Teorierna och tidigare forskning styrker resultatet och bidrar till en ökad förståelse för hur 

skuld och skam relateras till andra känslor under barndomen.  

6.4 Styrkor och svagheter 

Metoden som använts i studien har medfört att vi nått en djupare förståelse kring hur flickor 

påverkas känslomässigt av att bli skuld- och skambelagda av sina föräldrar i barndomen. Vi 

har nått ett djup i studien tack vare att författarna till självbiografierna delgett sina historier på 

ett autentiskt vis. Diskussioner har förts kring vilket resultat som nåtts om studien genomförts 

via intervjuer. Utifrån tidigare forskning och studiens resultat anser vi inte att resultatet från 

en kvalitativ studie med intervjuer hade skiljt sig avsevärt jämfört med denna studies resultat. 

Det finns omfattande tidigare forskning kring ämnet som visar att skuld- och skambeläggande 

påverkar barn på ett negativt sätt, dock finns det inte så mycket forskning som specifikt tar 

upp ämnet i relationen mellan pappor och döttrar. 

Studiens inklusionskriterier var specifika vilket ledde till ett avgränsat urval, detta blev tydligt 

efter att flera litteratursökningar genomförts. Det hade dock varit önskvärt att ha ett större 

empiriskt material att välja bland, många böcker exkluderades eftersom studiens syfte och 
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litteratursökning var så specifik och avgränsad. I studien valdes två böcker ut som är skrivna 

av huvudpersonen samt medförfattare. Om ett bredare urval hade funnits att välja av, utifrån 

studiens sökkriterier, hade självbiografier skrivna av endast huvudpersonen själv valts. Om 

studien hade haft ett större urval skulle även eventuellt en generalisering kunnat göras av 

resultatet. Ett mål vi haft med studien var att nå ökad kunskap och insikt inom valt område 

vilket vi anser är uppnått. 
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7. Slutsatser 

Studien har visat att flickorna i självbiografierna som blivit utsatta för sexuella övergrepp av 

sin pappa utvecklade skuld- och skamkänslor, samt upplevde ett skuld- och skambeläggande 

från föräldrarna i samband med övergreppen. Resultatet visar att skuld och skam uppstår i 

flera kontexter och kan upplevas på olika sätt genom känslor som exempelvis rädsla och/eller 

maktlöshet. De skuld- och skamkänslor flickorna erfarit efter övergreppen och föräldrarnas 

skuld- och skambeläggande orsakade beteenden hos flickorna som normaliserades för det 

enskilda barnet men som skiljde sig avsevärt från andra barns beteenden. I studien 

framkommer att föräldrar till barn som utsatts för sexuella övergrepp av pappan ofta förnekar 

det som hänt vilket leder till en ökad skamkänsla hos barnet. Tidigare forskning och teorier 

styrker att känslan av skam ökar vid skuldbeläggande och vid förnekande av sexuella 

övergrepp.  

Omfattande tidigare forskning kring ämnet presenterar på olika sätt hur skuld- och 

skambeläggande påverkar barndomen. Teorier och tidigare forskning har bidragit med en 

helhetssyn för studien och skapade en djupare insikt för hur barn påverkas och upplever 

skuld- och skambeläggande i relation till sexuella övergrepp. Forskning som presenterats i 

studien säger att yngre barns förövare ofta är en närstående vilket innebär att barnet tystas och 

föräldrarna lever i förnekelse. Vidare studier anser vi behöver fokusera mer på hur barn som 

utsätts för sexuella övergrepp av en familjemedlem påverkas känslomässigt. Det finns ett stort 

mörkertal av barn som lever i dysfunktionella familjer och sällan vågar berätta vad hänt. Vid 

genomgång av tidigare forskning och vårt resultat kan vi se en kunskapslucka avseende skuld- 

och skambeläggande i relationen mellan dotter och pappa. En utökad studie skulle därmed 

kunna utforska detta förhållande mer specifikt. Vidare forskning skulle även kunna belysa 

ämnet ur barnets perspektiv och på så vis bidra med insikt till sektorn som arbetar med barn, 

exempelvis förskollärare, skolpersonal och socialsekreterare. Att medvetandegöra ämnet och 

lyfta fram dess konsekvenser menar vi kan leda till djupare förståelse och på sikt ett lägre 

mörkertal.  
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9. Bilaga 1 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

Projekttitel: En kanna av skam som tystar sexuella övergrepp 

Student/studenter: Emma Tomt och Ronja Fältskog 

Handledare: Ulla Beijer                                             

 Ja  Tveksamt  Nej  

1  
  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien 

deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 
år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning 

eller sådana som har en beroendeställning till den som genomför studien 
t.ex. som patienter eller elever till densamma?  
  

     x 

2  Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 

inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information 

om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?    
  

     x 

3  
  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?   
   

     x 

4  
  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt?  
  

     x 

5  
  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov)?  
  

     x 

6  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, 
hälsa eller sexualliv?  
  

     x 

7  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, 
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden?  
  

     x 

8  
  

Avser du att behandla personuppgifter? Observera att:  
• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person 

betraktas som personuppgifter, även om de är kodade eller 

krypterade.  
• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga 

personuppgifter och heller INTE deltagare som tillhör en sårbar 

grupp eller deltagare som INTE står i beroendeställning till den 

som genomför studien, behöver inte någon ansökan till 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna göras.  
• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan 

om detta göras på avsedd blankett som sänds till:  
dataskydd@du.se  

   

     x 

                


