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Abstract 

Girls who are sexually abused by their fathers are difficult to detect and thus difficult to help 

when the abuse is rarely revealed. This can lead to major consequences in adult life. The 

purpose of our study was to investigate what consequences women who have been subjected 

to sexual abuse by their father in childhood experience in adult life. 

Symbolic interactionism is used as theoretical point of departure and the empirical material is 

analyzed using thematic analysis. The study is a qualitative literature study based on five 

autobiographies/biographies. The result shows that women experience great social and 

emotional consequences that affect them in everyday life. Consequences that all women in the 

study experienced are shame, mental ill-health, self-destructiveness, need for confirmation and 

hate. The results further show that these consequences lead to vital behaviors. 

  

Keywords: Child sexual abuse, daughter and father, social consequences, emotional 

consequences, shame. 
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Sammanfattning 

Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed 

svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det 

vuxna livet. Syftet med vår studie var att undersöka vilka konsekvenser kvinnor som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa i barndomen upplever i det vuxna livet. Symbolisk 

interaktionism används som teoretisk utgångspunkt och det empiriska materialet analyseras 

med hjälp av tematisk analys. Studien är en kvalitativ litteraturstudie som baseras på tre 

självbiografier och två biografier. Resultatet visar att kvinnorna upplever stora sociala och 

känslomässiga konsekvenser som påverkar dem i det vardagliga livet. Konsekvenser som 

samtliga kvinnor i studien upplever är skam, psykisk ohälsa, självdestruktivitet, 

bekräftelsebehov samt hat. Resultatet visar vidare att dessa konsekvenser leder till beteenden 

som är livsavgörande.    

  

Nyckelord: Sexuella övergrepp mot barn, dotter och pappa, sociala konsekvenser, 

känslomässiga konsekvenser, skam. 
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1.Inledning 

Sexuella övergrepp är ett stort samhällsproblem i Sverige och resten av världen. Enligt en 

undersökning som Stiftelsen Allmänna Barnahus (2014) utfört, visar resultatet att ungefär 20% 

av alla barn i Sverige utsatts för sexuella övergrepp. Undersökningen visar också att tjejer löper 

tre gånger högre risk att utsättas för övergrepp i jämförelse med killar, samt att förövaren oftast 

är någon som barnet känner. Socialstyrelsen (2018) skriver på sin hemsida om sexuella 

övergrepp och där beskrivs att ju yngre barnet är, desto vanligare att förövaren är någon som 

finns i barnets närmaste omgivning. Sexuella övergrepp kan ske i alla miljöer där barn finns. 

Det kan vara på eller utanför internet, hemma, i skolan eller på fritiden (Socialstyrelsen, 2018). 

Rädda barnen (2016) beskriver att det är svårt att veta exakt hur vanligt sexuella övergrepp är, 

endast 1 av 10 barn berättar om övergreppen på grund av att det är svårt att prata om sexuella 

övergrepp. Sexuella övergrepp mot barn är också ett socialt problem, då de känslor som barnet 

upplever till följd av sexuella övergrepp kan få stor påverkan på barnets liv (McElvany, Greene 

& Hogan, 2013). I Rädda barnens handbok “Detta borde alla veta om sexuella övergrepp” 

(2016) kan man läsa att småbarn utsätts oftare i sitt nätverk medan ungdomar i större 

utsträckning utnyttjas av andra ungdomar. Vidare förklaras i handboken att den som begår 

övergreppet oftast är en kille eller en man. Forskning visar att sexuella övergrepp under 

barndomen kan ge omfattande skador som påverkar offret hela livet, att tiden inte läker alla sår 

(Siguardardottir & Halldorsdottir, 2013). Det framgår även i andra studier att sexuella 

övergrepp som utförs av en förälder är mer traumatiskt för offret än om det sker av en främling, 

samt att långvariga övergrepp som påbörjas under tidiga levnadsår och som sker under absolut 

tystnad ger allvarliga negativa konsekvenser (Rathsman, 2000). Enligt FN:s Barnkonvention 

artikel 34 har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp. I socialtjänstlagen (2001:453) står att socialnämnden ska verka för att barn växer 

upp under goda och trygga förhållanden. I Brottsbalken (1962:700) 6 kap. 4§ kan man läsa om 

att sexuella övergrepp mot barn ses som ett brott i svensk lag.  

  

Utifrån lagstiftningen, tidigare forskning, samt statistiken anser vi att vår studie är relevant för 

socialt arbete då vi genom att undersöka hur kvinnor påverkas av att bli utsatta för sexuella 

övergrepp av sin pappa vill öka kunskapen och förståelsen för detta stora problem som finns i 

vårt samhälle. Detta med en förhoppning om att kunskapen och förståelsen ska leda till en 

större öppenhet att våga prata om detta, samt en djupare kunskap för att kunna upptäcka flickor 

som har blivit utsatta men inte berättar. Utifrån våra sökningar för att hitta tidigare forskning 
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har vi sett att det finns en del forskning om kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp 

av sin pappa, men vi kan se en kunskapslucka i forskningsfrågan som rör de sociala och 

känslomässiga konsekvenser som dessa kvinnor upplever i det vardagliga livet. 

1.1. Syfte och frågeställningar                                                          

Syftet med studien är att undersöka konsekvenser i det vuxna livet hos kvinnor som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa i barndomen.  

1. Vilka sociala konsekvenser upplever kvinnorna i det vuxna livet av att ha blivit utsatta 

för sexuella övergrepp? 

2. Vilka känslomässiga konsekvenser upplever kvinnorna i det vuxna livet av att ha blivit 

utsatta för sexuella övergrepp? 

1.2. Begreppsdefinitioner 

I denna studie används barnkonventionens definition av ett barn vilket innebär att ett barn är 

en människa som inte har fyllt 18 år (Barnkonventionen, 2019). 

1.2.1. Sexuella övergrepp på barn 

I vår studie används begreppet sexuella övergrepp på barn. Vad vi menar med begreppet är det 

som enligt polisen kallas för sexualbrott samt BRIS definition av sexuella övergrepp. På 

polisens hemsida beskrivs sexualbrott som ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov 

våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av 

sexuell tjänst och koppleri (Polisen, 2019). Ett sexualbrott är när man utsätts för en sexuell 

handling mot sin vilja. Om offret är under 15 år eller över 15 år men under 18 år och förövaren 

är en förälder så döms brottet på ett särskilt sätt (Polisen, 2019). På BRIS hemsida (2019) 

beskrivs begreppet sexuella övergrepp som allt sexuellt handlande mot barn under 15 år, 

oavsett samtycke eller ej. I denna studie är sexuella övergrepp mellan pappa och dotter i fokus, 

vilket benämns som en form av incest. Enligt nationalencyklopedin (2019) innebär incest 

sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband. 

 

1.2.2. Sociala konsekvenser 

I studien menas att sociala konsekvenser är de konsekvenser som påverkar det sociala livet för 

individen. Därmed menas individens sätt att leva, bo, arbeta, förhålla sig till varandra eller 

möjligheter att delta i samhället.  
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1.2.3. Känslomässiga konsekvenser 

I vår studie menas att känslomässiga konsekvenser är de konsekvenser som påverkar en individ 

känslomässigt. Dessa konsekvenser finns i individen och påverkar individens psykiska 

mående. 

1.3. Disposition 

I denna studie finns sex kapitel följt av referenslista samt bilagor. Studien inleds med inledning 

där ämnet samt problemformulering beskrivs. I det första kapitlet presenteras även syftet, 

forskningens frågeställningar och begreppsdefinitioner. I kapitel två presenteras internationell 

forskning om konsekvenser av sexuella övergrepp. Vidare följer ett kapitel där den teoretiska 

utgångspunkten som anses relevant för studien redogörs. Vårt fjärde kapitel innehåller en 

allmän översikt över studiens tillvägagångssätt med metodval, urval, analysmetod, studiens 

trovärdighet, självbiografiernas/biografernas tillförlitlighet, metoddiskussionen, vår 

förförståelse samt forskningsetiken. I kapitel fem redovisas studiens resultat med teman och 

underteman. I studiens sista kapitel analyserar och diskuterar vi studiens resultat i ett 

diskussionsavsnitt som avslutas med tankar och reflektioner kring resultatet och framtida 

forskning kring ämnet.    
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2. Tidigare forskning om konsekvenser av sexuella 

övergrepp 

Nedan presenteras tidigare forskning under fyra rubriker följt av en sammanfattning. 

Rubrikerna är: Svårigheterna med att avslöja sexuella övergrepp, relationella samt sexuella 

konsekvenser av övergrepp, psykisk ohälsa hos offren samt skammens betydelse för offren. 

Därefter följer en sammanfattning av den presenterade forskningen samt dess relevans för den 

aktuella studien. 

2.1. Svårigheterna med att avslöja sexuella övergrepp 

Enligt Jackson, Newall och Backett-Millburn (2015) är det vanligast att offren avslöjar 

hemligheten om övergreppen för sin mamma. Endast en liten del kontaktar socialtjänsten eller 

andra instanser. Vidare beskrivs att endast en tredjedel av kvinnorna som berättade om 

övergreppen blev betrodda (Jackson et al., 2015). För majoriteten av dessa var det offrets 

mamma som inte trodde på offret då gärningsmannen i de flesta fallen var mammans partner 

(Jackson et al., 2015). I en studie av McElvaney, Greene och Hogan (2014) beskrivs att rädslan 

för att inte bli trodd var den vanligaste orsaken till att de sexuella övergreppen inte avslöjades. 

Andra faktorer som framkommer i forskningen var rädslan för att familjen skulle splittras, att 

föräldrarna skulle separera samt mottagarens reaktioner (Jackson et al., 2015; Gqgabi & Smit, 

2019). Studier av både Jackson et al. (2015) samt Gqgabi och Smit (2019) beskriver att offren 

också var rädda för de konsekvenser avslöjandet skulle föra med sig då förövaren hade hotat 

med att skada offrets närstående. En studie av Jackson et al. (2015) visade att skälen till att 

flickorna avslöjade övergreppen berodde på tre orsaker: upptrappning av övergreppen, 

potentiell graviditet samt att flickorna hade nått gränserna för vad de orkade med.  

 

McElvaney et al., (2014) beskriver viktiga faktorer som påverkar avslöjningsprocessen: att bli 

trodd på, känslan av skam, att bli frågad om sexuella övergrepp samt hur mycket offret brydde 

sig om sig själv och andra. Vidare beskriver författarna en kluvenhet hos offren då de både 

ville berätta samtidigt som de ville hålla det hemligt, vilket bidrar till en komplex konflikt inom 

offret (McElvaney et al., 2014). Fråga barn direkt och indirekt är något som underlättar 

avslöjandet (McElvaney et al., 2014). Trots kunskap om detta avråder ofta yrkesverksamma 

föräldrar och andra i barnets närhet att ställa direkta frågor om övergreppen då det kan påverka 

barnavårdsutredningen och polisutredningar (McElvaney et al., 2014). Författarna skriver 
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vidare att en ökad medvetenhet från allmänheten om sexuella övergrepp skulle bidra med att 

skapa en miljö där barn uppmuntras att avslöja erfarenheter om sexuella övergrepp. Då ett tidigt 

avslöjande kan förhindra eller förmildra att barnet känner skam och skuld (McElvaney et al., 

2014). Barn som berättar om de sexuella övergreppen de utsatts för kan skadas av andras 

negativa reaktioner och detta resulterar i större skam och skuldkänslor (Finkelhor & Brown, 

1985). Vidare visade forskningen att om den som barnen har anförtrott sig åt berättar för någon 

utan barnets tillåtelse kan känslan av skam och skuld också öka (Finkelhor & Brown, 1985). 

2.2. Relationella och sexuella konsekvenser av sexuella övergrepp 

Upplevelser av sexuella övergrepp kan ha negativa effekter på den egna sexualiteten. Offret 

kan ha svårt att vara intim då intimitet ofta förknippas med skam och rädsla istället för värme 

och omtänksamhet, samt med oro för dominans och underkastelse snarare än ömsesidighet 

(Feiring, Simon & Cleland, 2009 refererad i Newson & Myers-Bowman, 2017). Pettersen 

(2013) har i sin studie sett att närhet med en partner kan göra att kvinnorna återupplever minnen 

från övergreppen och därför kan offren sakna lust att skapa intima relationer. Pettersen (2013) 

använde fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod med 19 deltagare. Resultatet av 

studien visade att 18 av totalt 19 deltagare talade om känslan av skam i sexuella relationer och 

hur olika den kan uttrycka sig. I artikeln beskrivs att en sexuell konsekvens för de som varit 

utsatt för sexuella övergrepp är att använda sex som ett sätt att straffa sig själv (Pettersen, 2013). 

Finkelhor & Browne (1985) förklarar utifrån sin forskning att barnets relation till förövaren har 

betydelse då barn förväntar sig att familjemedlemmar stödjer och skyddar varandra. Vidare 

beskrivs att barn som utsätts för sexuella övergrepp av sin familjemedlem kan uppleva högre 

nivåer av sexuella trauman än de som utsätts för övergrepp av icke-familjemedlemmar 

(Finkelhor & Browne, 1985). Kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp kan uppleva 

svårigheter med att utveckla sunda relationer, detta kan dels bero på en oförmåga att lita på sig 

själv samt på personer av det motsatta könet (Finkelhor & Browne, 1985). Forskningen visar 

även att kvinnorna riskerar att utsätta sig för ett sexuellt riskbeteende i större grad än kvinnor 

som inte blivit utsatta (Finkelhor & Browne, 1985). Siguardardottir och Halldorsdottir (2013) 

beskriver att samtliga kvinnor i deras studie hade svårigheter i relationer med män. Deras 

självbild var krossad och de känner att de inte förtjänat något. Kvinnorna hade svårt att lita på 

någon då de blivit förrådda som barn av någon de litade på (Siguardardottir & Halldorsdottir, 

2013) En genomgång av tio studier visade att skam påverkar relationer på en rad olika sätt 

(MacGinley et al., 2019). Bland annat svårigheter med kompisrelationer, svårigheter i 
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relationer med icke-kränkande mammor, undvikande av sex och intima relationer och 

svårigheter med aggression hos män (MacGinley et al., 2019). Pettersen (2013) förklarar att 

arton av nitton deltagare i studien upplevde att de hade förlorat kontrollen om sig själv och över 

sin kropp som konsekvens av de sexuella övergrepp de utsatts för. Vidare förklaras att 

deltagarna upplevde kroppen som skamfull och smutsig (Pettersen, 2013). 

2.3. Psykisk ohälsa hos offren 

I artikeln skriven av Murthi & Es Pelage (2005 refererad i Newsom & Myers-Bowman, 2017) 

beskrivs att sexuella övergrepp kan kopplas till en rad konsekvenser som depression, 

posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörning och missbruk. Forskningsresultat av 

Siguardardottir och Halldorsdottir (2013) visar att psykologiska trauman i barndomen orsakat 

av sexuella övergrepp kan ha allvarliga och utbredda konsekvenser för hälsa och 

välbefinnande. Den djupaste och mest allvarliga konsekvenserna sker när förövaren är en 

familjemedlem eller släkting (Siguardardottir & Halldorsdottir, 2013). Vidare beskrivs att 

samtliga deltagare har lidit av depression och att självmordstankar inte var ovanligt 

(Siguardardottir & Halldorsdottir, 2013). Konsekvenserna hos kvinnorna i studien kan 

jämföras med konsekvenser som människor som har levt igenom tortyr och allvarliga 

krigsförbrytelser upplever (Siguardardottir & Halldorsdottir, 2013). Siguardardottir och 

Halldorsdottir (2013) förklarar att samtliga deltagare i studien upplevde att de fått permanenta 

skador och att livet varit en ständig kamp, kvinnorna beskriver trauman i barndomen med ord 

som “själens död” och “stöld av själv”. Risken för självmord hos offer är hög, 49 av 52 studier 

som gjorts på ungdomar för att hitta samband mellan sexuella övergrepp och självmord visar 

att det finns ett starkt samband (Miller, Esposito-Smythers, Weismoore & Renshaw, 2013 

refererad i Alix et al., 2019). Alix et al. (2019) beskriver att deras resultat visar att undvikande 

av avslöjade av de sexuella övergreppen ökar de allvarligaste psykiska konsekvenserna hos 

offret.  

2.4. Skammens betydelse för offren 

I studien skriven av McElvaney et al. (2014) framkommer att ungefär hälften av barnen kände 

skam över att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det var också vanligt att de kände skuld 

över det som skett på grund av att de kände sig delaktiga då de inte sagt ifrån eller försvarat sig 

(McElvaney et al., 2014). MacGinley et al. (2019) förklarar att känslan av skam gör det svårare 

för offren att berätta om övergreppen och har i många fall hindrat avslöjandet. Pettersen (2013) 
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beskriver hur kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp ofta har en dålig självbild och att 

skammen över övergreppen är närmare relaterat till hur vi ser på oss själva än till våra 

handlingar. Vidare beskriver Pettersen (2013) hur deltagarna upplever att självbilden påverkas 

av hur mycket skam personen känner, om man utvecklar en bättre självbild och ökar sin stolthet 

så minskar skammen. Slutligen menar Pettersen (2013) att skam är smärtsamt, en 

självmedveten känsla som fungerar, om än tyst och dold, i utvecklingen av många olika 

personliga och sociala problem. Feiring och Taska (2005) har i sin studie funnit att känna skam 

som konsekvens av sexuella övergrepp leder till att den psykiska ohälsan blir svårare att 

behandla. För att kunna minska skammen krävs det att offret ändrar sin bild och uppfattning 

av sig själv och andra som varit i involverade i övergreppen (Feiring & Taska, 2005).  I en 

artikel av MacGinley et al. (2019) beskrivs resultatet från ett grupprogram för offer av sexuella 

övergrepp, där framkom skam som en nyckelfaktor i beskrivningarna av det traumatiserade 

jaget. Det traumatiserade jaget inkluderade känslor av skam och skuld vilket resulterade i en 

bild av jaget som värdelös och obetydlig (MacGinley et al., 2019). För att bli av med skammen 

behöver offret hitta till det “återhämtade jaget” vilket innebär ett ökat förtroende, 

självacceptans och självsäkerhet, detta arbete är svårt och komplext men det är möjligt 

(MacGinley et al., 2019). 

2.5. Sammanfattning av presenterad forskning 

Tidigare forskning visar att kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen riskerar 

att drabbas av psykisk ohälsa i högre grad än kvinnor som ej varit utsatta. Graden av psykisk 

ohälsa varierar men forskning visar att de som varit utsatta utav någon i familjen eller släkten 

riskerar att få de mest omfattande psykiska konsekvenserna. Kvinnor som utsatts kan ha svårare 

för intima relationer då minnen från övergreppen återupplevs samt att dessa kvinnor i högre 

grad utsätter sig för riskfyllda relationer. All forskning som vi läst visar att avslöjandet av 

sexuella övergrepp är komplicerat och det är en inneboende kamp i offret. Faktorer som 

påverkar avslöjningsprocessen är att bli trodd, skam, omtanke för sig själv och andra samt att 

få frågan om eventuell utsatthet. Forskningen visar även att offret ofta känner skuld över det 

som skett då de kände sig delaktiga då de inte sagt ifrån eller försvarat sig. Känslan av skam 

hos offren belyses i flertalet artiklar, och skammen hör ofta ihop med självkänsla och 

självförtroendet. Vid låg självkänsla har offret en hög nivå av skam. Skammen leder även till 

att den psykiska ohälsan som många upplever blir svårare att behandla och därmed är det av 

stor vikt att offren får hjälp med att minska sin känsla av skam. Att minska skammen är svårt 
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och komplext men det är möjligt.  Detta kan ske genom att offret hittar till det återhämtade 

jaget som enligt forskningen innebär en ökad tillit till sig själv och andra, ökad självacceptans 

och självsäkerhet. 

  

Forskningen som är relevant för våra frågeställningar är internationell. Den internationella 

forskningen kan relateras till svensk kontext då sexuella övergrepp på barn sker i hela världen 

och de konsekvenser som barnen upplever senare i livet är liknande oavsett vart det sker. Vi 

har i vår studie valt att titta på forskningen i stora delar av världen och funnit att barns 

upplevelser beskrivs på samma sätt överallt. Vid sökning av forskning inom vårt valda område 

har vi funnit mycket relevant och intressant forskning. När det gäller forskning om sociala och 

känslomässiga konsekvenser av övergrepp där relationen mellan pappa och dotter inkluderas 

så har vi sett att det finns en större kunskapslucka och just det specifika ämnet är inte lika 

beforskat. Vi anser att vår studie är högst relevant för socialt arbete då sexuella övergrepp inom 

familjen är svårt att upptäcka och att avslöjandet är svårt och många lider i tystnad. Genom att 

lyfta denna problematik kan fler offer våga avslöja hemligheten och inte behöva vara rädda för 

att inte bli betrodda.               
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3. Teori 

I följande kapitel presenteras det teoretiska perspektivet som anses vara relevant för studien. 

För att skapa förståelse för de sociala- och känslomässiga konsekvenser som kan komma av att 

ha varit utsatt för sexuella övergrepp som barn, används symbolisk interaktion som teoretiskt 

ramverk. Detta då teorin belyser betydelsen av interaktion i barndomen samt hur denna process 

påverkar vuxenlivet. Detta anses nödvändigt och relevant för att möjliggöra analys av 

materialet som inhämtats utifrån studiens syfte.  

3.1. Symbolisk interaktionism 

I symbolisk interaktionism beskrivs en process då individen blir medveten om sig själv som ett 

objekt skilt från omgivningen samt hur individen uppfattar sig själv (Rathsman, 2000). Vidare 

beskrivs att jaguppfattning samt identitetsskapandet är en ständigt pågående process 

(Rathsman, 2000). I teorin ses människan bära med sig barndomen, med alla personer och 

händelser, hela livet (Rathsman, 2000). En central fråga i symbolisk interaktionism är hur 

människan får sin identitet och jaguppfattning. (Rathsman, 2000). Människans jag, identitet 

och medvetande uppstår och omskapas i interaktion med andra (Cooley, 1981). Vidare menar 

Cooley att människan endast existerar i förhållande till andra människor.  

3.1.1. Jaget                                                                                                                                          

I symbolisk interaktionism beskrivs att jaget först blir ett objekt för andra innan det kan bli ett 

objekt för sig själv, vilket innebär att det främst är föräldrarna som formar grunden för barnets 

identitet (Rathsman, 2000). Socialisationsprocessen startar i barndomen och pågår hela livet, 

grundläggande utvecklingen i individens jaguppfattning sker under denna tid (Charon, 2010). 

Detta synsätt kännetecknar symbolisk interaktionism, själva processtänkandet, att 

jagutvecklingen pågår hela livet (Charon, 2010). De första personerna som barnet möter, ofta 

föräldrarna, har avgörande betydelse för vilken självbild barnet kommer att utveckla (Thunman 

& Persson, 2011). Cooley (1981) beskriver hur det därmed är viktigt att individen ses i en 

kontext, ett barn som växer upp blir påverkad av föräldrarna, vännerna och bekanta. De 

individer som står nära barnet kallar Cooley (1981) för primärgrupper, utan 

primärgruppssamvaro blir inte människan hel.  

Familjen ses som signifikanta andra, och det är de som ger barnet fysisk samt känslomässig 

vård och omsorg samt tolkar och förmedlar samhället och världen utanför (Rathsman, 2000). 
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Lindblom (2011) beskriver begreppet rollövertagande som innebär att individen inte ser andra 

människor som objekt utan som subjekt som hen blir medveten om och identifierar sig med. 

Ett exempel på detta är när barnet är litet och i sin lek övertar signifikanta andras, ofta 

föräldrars, perspektiv på verkligheten (Lindblom, 2011, s. 36). I relationen mellan föräldrar 

och barn är det föräldrarna som har makten och barnen befinner sig i beroendeställning 

(Rathsman, 2000). Genom rolltagande har barnet en föreställning om sina föräldrar samt vilka 

förväntningar barnet kan ha på dem. Dessa förväntningar är grundade på tidigare erfarenheter 

som finns kvar som bilder av det egna jaget samt den andres jag (Rathsman, 2000). Trost och 

Levin (2018) beskriver hur skam och skuld utvecklas enligt symbolisk interaktionism. Skam 

ses som en mer primitiv känsla än skuld då små barn lär sig att skämmas eftersom de under 

uppväxten förvärvar skuldkänslor (Trost och Levin, 2018).  Lindblom (2011) beskriver hur 

symbolisk interaktionism ser individen som problemlösande som medvetet försöker förstå vad 

som sker i omvärlden samt inom sig. Sociala relationer ses som meningsfullt inom symbolisk 

interaktionism, då självbilden skapas genom att individen lär sig att se sig själv genom andras 

ögon (Repstad, 2005).  

3.1.2. Den generaliserade andre                                                                                          

Den generaliserade andre är en process som innebär att individen uppfattar omgivningen, det 

vill säga den generaliserade andres åsikter, normer och förväntningar (Trost & Levin, 2018). 

Författarna beskriver även att den generaliserade andre är närvarande och påverkar skapandet 

av det egna jaget. Hewitt (1981) beskriver hur en människa inte kan definiera sig själv utan 

man ser sig själv som andra ser en. Ett barn lär sig inte att hata sig själv genom sitt eget 

uppträdande, utan tillämpa istället föräldrarnas definitioner på sig själv (Hewitt, 1981).  

Individen lär sig att se sig själv, hur man beter sig och hur man ska känna sig genom den 

generaliserade andra (Trost & Levin, 2018). Barns identitetsutvecklingen är beroende av 

kontakt med samhället för att lära sig om de generaliserade andre, det vill säga 

socialisationsprocessen vilket för barn sker genom sina föräldrar som är de signifikanta andra 

(Rathsman, 2000). För att få ett helt jag måste individen ha förståelse för det sociala 

sammanhang, kunna ta andras roller, tolka andras människors känslor och tänkande samtidigt 

som individen ska ha förmåga att se sig själv genom andras ögon (Trost & Levin, 2018). Det 

är en social process som påverkar både individens beteende och grundläggande värderingar 

samtidigt som individens beteende och värderingar påverkar den sociala processen (Trost & 

Levin, 2018). Den generaliserade andre är de internaliserade normer och sitter djupt inne i 
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människan och bryts dessa uppstår det dåliga samvetet oavsett omgivningens vetskap eller ej 

(Trost & Levin, 2018). Hewitt (1981) beskriver att människors uppträdanden kan ses som ett 

resultat av den sociala interaktionen som tidigare har skett. Vidare förklarar författaren att 

människor påverkas starkt av personer i sin omgivning, av vad de säger, deras attityder och hur 

de beter sig. En individ kan dock förbise allt detta och agera efter sin egen vilja (Hewitt, 1981). 

Den generaliserade andres normer och värderingar är inte konkret utan är bundet till en specifik 

kontext och är i ständig process (Trost & Levin, 2018). När en individ bryter mot normer eller 

motvilligt hamnar inom tabubelagda områden blir det även tabubelagt och förbjudet att prata 

om, detta kan enligt Trost och Levin (2018) exempelvis ske när ett barn blir utsatt för sexuella 

övergrepp. Sexuella övergrepp anses tabubelagt och ger barnet skam, och detta ses som 

samhällets sätt att osynliggöra det vi inte vill se (Trost & Levin, 2018). 
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4. Metod  

I följande kapitel redogörs en översikt över studiens tillvägagångssätt, vi presenterar hur vi har 

gått tillväga för att kunna besvara studiens frågeställningar samt uppnå syftet. Först beskrivs 

metodvalet, urvalet och efter det analysmetod. Sedan följer studiens trovärdighet och 

metoddiskussion följt av förförståelse och avslutas med etiken.  

4.1. Metodval 

För att kunna besvara våra frågeställningar användes en litteraturstudie inom kvalitativ metod. 

Enligt Bryman (2011) används kvalitativ metod i studier där syftet är att förstå ämnet utifrån 

individens perspektiv. Detta gör kvalitativ metod till den mest passande metod för vår studie 

då den ger oss möjligheter att få en detaljerad förståelse för kvinnornas upplevelser. Syftet med 

den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har valt att inhämta vårt empiriska 

material genom tre självbiografier och två biografier men kan ändå relatera till Kvale och 

Brinkmanns syfte med en kvalitativ intervju då vårt material är skrivet eller berättat av 

huvudpersonen, det vill säga den som personligen har upplevt det som det berättas om. 

Självbiografier och biografier överlåter makten till huvudpersonen då metoden ger möjlighet 

och utrymme för berättaren att själv sätta agendan för sin berättelse, att själv styra vilka delar 

som ska ingå. Slutligen så var en betydande anledning till vårt metodval möjligheten att genom 

en litteraturstudie inom kvalitativ metod belysa ämnen som är känsliga och svåra att intervjua 

om.   

4.2. Urval 

I studien används ett målinriktat urval för att säkerställa att syftet kan besvaras. Bryman (2011) 

beskriver att kvalitativa forskare oftast använder sig av målinriktade eller målstyrda urval, och 

dessa typer av urval handlar om att välja ut enheter med direkt hänvisning till de 

forskningsfrågor som har formulerats. Vårt val av urval grundar sig i just detta som Bryman 

beskriver, att det empiriska materialet valts utifrån vår forskningsfråga. Självbiografierna och 

biografierna som används i studien har valts utifrån bestämda kriterier, det vill säga inklusions- 

samt exklusionskriterier. Ett av inklusionkriterierna var att böckerna skulle handla om en 

kvinnas berättelse av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn av sin pappa. Ett annat 

kriterium var att böckerna skulle ta upp sociala- och känslomässiga konsekvenser i livet och 
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det sista kriteriet var att böckerna även skulle beröra livet efter att utnyttjandet upphörde. Våra 

exklusionskriterier var böcker där huvudpersonen var en man, prostitution, böcker som 

handlade om flera huvudpersoner och de biografier som gjorts utan huvudpersonens 

medverkande.  

4.2.1. Sökprocessen 

För att hitta självbiografierna gjordes en sökning på Google samt hos internetbokhandlarna 

Bokus och Adlibris. Vid letandet användes sökord som “sexuella övergrepp mot barn”, 

“incest”, “Sexuellt utnyttjad av pappa” och “självbiografier”. Vår tanke från början var att 

endast ha med böcker från Sverige men då vi inte kunde hitta fem böcker som passade in i vårt 

urval valde vi att ta med en bok som utspelar sig på Irland. Utifrån bokhandlarnas korta 

beskrivningar sorterades titlar bort som inte uppfyllde studiens inklusions- och 

exklusionskriterier. Vi hittade slutligen sex böcker som alla nådde upp till våra krav men en av 

böckerna togs bort då den inte var tillgänglig. Utav de fem böcker vi slutligen valde var tre 

stycken självbiografier samt två biografier. De självbiografier/biografer som vi valt är: Bakom 

stängda dörrar (2003), Den tusende gången (2013), Flickan som slutade ljuga (2016), Medan 

han lever (2016), och Vår lilla hemlighet (2007).  

4.2.2. Beskrivning av självbiografierna/ biografierna 

Bakom stängda dörrar är en biografi skriven av Kristina Hansen, Bengt-Åke Cras och Agneta 

Cras (2003). Kristina växer upp i Norge med mamma, pappa och tre syskon men när hon är 

ungefär 4 år separerar hennes föräldrar och strax därefter försöker hennes pappa att döda hennes 

mamma. Under stora delar av barndomen bodde Kristina hos sin mormor samt olika fosterhem. 

Vid tolv års ålder flyttade Kristina till sin pappa i Sverige och där började ett liv fullt av sexuella 

övergrepp och kontroll av pappan. Kristina födde två barn, där barnets pappa är Kristinas 

pappa. En barnavårdsutredning påbörjas då Kristina inte ville redogöra för myndigheterna vem 

pappan till barnen var samt att misstanken på incest fanns då båda barnen var utvecklingsstörda. 

Barnen blir omhändertagna vilket tar hårt på Kristina. Hennes vuxna liv kantas av prostitution 

och psykisk ohälsa, men även värdefulla händelser som att hon får en son samt en relation som 

är viktig och betydelsefull.  

  

Den tusende gången som är skriven av Anna Lytsy och Ulrika Olson (2003) handlar om Ulrikas 

liv och de sexuella övergreppen som hon utsattes för av sin pappa från att hon var liten till 

tidiga tonår. När hon är 20 år anmäler hon sin pappa och han får fängelse i fyra och ett halvt 
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år. Ulrika förtränger övergreppen under en lång tid men lever självdestruktivt genom att 

missbruka alkohol, droger, mat, pengar och sex. Hon får två barn och lever ett familjeliv men 

allt i hennes liv påverkas av att Ulrika inte har bearbetat sin barndom. Slutligen träffar Ulrika 

en ny man som får henne att börja tänka om och bearbeta det hon gått igenom. 

   

Vår lilla hemlighet av Toni Maguire är en självbiografi som gavs ut 2007. Boken handlar om 

Tonis liv som präglats av sexuella övergreppen som hennes pappa utsatte henne för. Toni växte 

upp med sin mamma och pappa och under hennes uppväxt flyttade de många gånger. Utåt sett 

så var de en lycklig familj, men inom hemmets väggar dolde sig alkoholism, misshandel och 

sexuella övergrepp. När Toni var fjorton år blev hon gravid, och pappan till barnet var hennes 

egen pappa. Efter en dåligt utförd abort är det nära att Toni mister livet. Detta leder till att Toni 

berättar hemligheten som hon burit på, men istället för empati tar vänner och släkt avstånd från 

henne. Tonis pappa hamnar i fängelse och hon gör allt för att få en bra relation med sin mamma, 

men inser till sist att hennes mamma aldrig har älskat henne för den hon är.  

  

Flickan som slutade ljuga är en självbiografi skriven av Désirée Kjellin (2016). Boken handlar 

om Désirées liv där hon i barndomen utsattes för psykisk- och fysisk misshandel, försummelse 

och upprepade sexuella övergrepp av sin pappa. Familjen lyckade hålla en god fasad och de 

ansågs vara en välfungerande familj med god ekonomi. Tonåren bestod i perioder av alkohol, 

droger och kriminalitet. Som vuxen har Désirée perioder med psykisk ohälsa och 

alkoholproblematik och söker ständigt efter bekräftelse och ett sammanhang för att kunna läka 

de sår som barndomen bidragit till. Désirée hittar samhörighet inom kyrkan och kyrkan hjälper 

henne att till slut sluta fred med sin barndom.   

  

Medan han lever är skriven av Elaine Eksvärd (2016) och är en självbiografi som handlar om 

hennes liv som präglas av regelbundna sexuella övergrepp av pappan. Elaine beskriver att hon 

haft sin mamma vid sin sida hela tiden men att relationen med mamma under tonårstiden var 

ansträngd och konfliktfyllt. Detta gjorde att Elaine ändå valde att bo hos sin pappa trots de 

sexuella övergreppen. Som vuxen sökte hon efter sätt att tona ner hatet och äckelkänslorna hon 

hade inom sig och dövade smärtan på olika sätt. Perioderna innehöll sökandet inom kyrkan, 

sexuell bekräftelse och genom att dricka mycket alkohol. Hennes högsta önskan var att hennes 

pappa skulle be om förlåtelse för det han utsatte henne för i barndomen. För Elaine blir det 

tydligt när hon får egna barn hur påverkad hon är av de sexuella övergreppen hon utsattes för i 

barndomen.  
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4.3. Analysmetod 

Vi har valt att analysera vårt empiriska material med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys 

är ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativa data (Bryman, 2011). Vid tematisk analys 

beskriver Bryman (2011) att man letar efter återkommande teman eller repetitioner i materialet 

som sedan kodas med hjälp av en teknik som kallas både kodning samt indexering. Vidare 

beskriver Bryman för att få ett resultat som har betydelse måste författarna reflektera över 

materialet, tolka samt relatera till ett teoretiskt material. Tematisk analys är en metod för att 

identifiera, analysera och rapportera mönster inom data, samt att den organiserar och beskriver 

datan i detalj (Braun & Clarke, 2006). Repetitioner är det vanligaste sättet att hitta teman och 

det är den metoden som vi valde att använda oss av.  

 

Vi började arbetet med att båda författarna läste samtliga självbiografier/biografier med vårt 

syfte i bakhuvudet. Efter den första läsningen valde vi att läsa böckerna ytterligare en gång och 

stryka över alla sociala konsekvenser som hittades med grön överstrykningspenna och alla 

känslomässiga konsekvenser med rosa överstrykningspenna och skrev upp koder i tabeller på 

varsitt håll. Därefter gjorde vi en gemensam tabell och skrev in konsekvenserna under rätt 

rubrik för att få en översikt på det som hittats i böckerna. I tabellen utkristalliserade sig 

återkommande konsekvenser som vi sedan kunde koda och slutligen göra om till teman och 

underteman. Totalt identifierades tre teman och sex underteman på sociala konsekvenser och 

lika många på känslomässiga konsekvenser. Inom tematisk analys finns en möjlighet att 

använda sig av två olika nivåer där den första nivån är att analyser det som sagts, forskaren 

försöker inte att leta efter något som inte sagts eller skrivits medan den andra nivån är mer 

tolkande och forskaren letar efter underliggande idéer och antaganden (Braun & Clark, 2006). 

I vår analys har vi valt att tolka det material som finns, det som har sagts eller skrivits av 

huvudpersonerna.    

4.4. Studiens trovärdighet 

En kvalitativ studie bedöms oftast utifrån kriterierna tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011). 

Fyra delkriterier måste uppnås för att studien ska uppnå tillförlitlighet. Dessa är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet (Bryman, 2011). Trovärdighet innebär att 

forskaren inte har påverkat materialet, vilket innebär att sökandet efter svar på 

frågeställningarna inte påverkar respondenterna. Bryman (2011) anser att användande av 

personliga dokument i form av självbiografier är en fördel då materialet inte är påverkat av 



22 

forskaren i lika hög grad som exempelvis intervjuer. Utifrån att materialet skapats från ett okänt 

syfte ses även personliga dokument som en begränsning då äktheten i självbiografierna kan 

vara svår att avgöra (Bryman, 2011). I syfte att höja trovärdigheten har vi reflekterat över 

empirin i analysen. Kodat materialet på varsitt håll för att sedan sammanställa empirin 

tillsammans, detta för att inte riskera att missa viktiga data och därmed öka trovärdigheten. 

Genom att noggrant beskriva tillvägagångssätten under studien blir studien transparent och 

därmed ökar reproducerbarheten för studien (Bryman, 2011). Överförbarhet behövs inom 

kvalitativ forskning då studierna ofta fokuserar på en liten grupp med gemensamma 

egenskaper.  Det blir därför viktigt att noga presentera resultatet för att det ska vara möjligt att 

kunna överföra resultatet till en annan miljö (Bryman, 2011). Studiens pålitlighet är beroende 

av utförligheten i beskrivningarna av forskningsprocessen (Bryman, 2011). Därför har vi noga 

valt att beskriva alla faser i studien för att säkerställa pålitligheten. Enligt Bryman (2011) är 

egengranskning viktig för att öka pålitligheten samtidigt ökar pålitligheten ytterligare om andra 

parter kontrollera studien. Därför tycker vi att det är viktigt att vi läser igenom vårt arbete på 

olika håll för att möjliggöra en självgranskning ur olika perspektiv, vi har även tagit hänsyn till 

studiekamraternas kommentarer vid opponeringen samt åsikter från handledaren. 

Konfirmerbarhet handlar om att forskaren är medveten om att fullkomlig objektivitet inte kan 

uppnås i samhällsforskning (Bryman, 2011). Forskaren ska också undvika användandet av egna 

värderingar i sitt forskningsarbete på grund av att egna värderingar kan påverka resultatet i en 

undersökning (Bryman, 2011). Vi har under forskningsprocessen diskuterat med varandra om 

förutfattade meningar och situationer där det är lättare att bli speglad av egna värderingar. 

Förförståelsen beskrivs mer noggrann i ett separat kapitel.  

 

Äkthet innebär enligt Bryman (2011) att forskarens studie är användbar i samhället. Detta 

genom att ge en rättvis bild av deltagarna och att studien bidrar till att deltagarna får en ökad 

förståelse för sin situation och sin sociala miljö och få en ökad förståelse för hur andra upplever 

den. Vi vill med denna studie belysa problematiken kring incest och ge samhället en ökad 

förståelse för de konsekvenser som sexuella övergrepp kan innebära.  
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4.4.1. Bedömningen av tillförlitligheten av självbiografierna och biograferna 

Vid användande av självbiografier som empiriskt material ska forskaren enligt Bryman (2011) 

bedöma självbiografins kvalité utifrån kriterierna autenticitet, trovärdighet, representativitet 

och meningsfullhet. Autenticiteten i en självbiografi innebär att granska om materialet är 

skrivet av den uttalande författaren eller inte på grund av att det numera är vanligt att kända 

personer använder sig av spökskrivare vid författande av självbiografier (Bryman, 2011). Vi 

har använt oss av tre självbiografier och två biografier. I de biografier som använts beskriver 

författaren att huvudpersonen varit delaktig under hela processen vilket gör boken tillförlitlig. 

Trovärdighet är det andra kriteriet och innebär att forskaren kritiskt granskar författarnas 

äkthet, det vill säga att se ifall dokumenten innehåller huvudpersonens sanna tankar och 

berättelser (Bryman, 2011). Vidare beskrivs behovet av att granska självbiografier är lika stort 

som de övriga personliga dokumenten då författarens mål kan vara att skapa ett rykte. 

Möjligheten att författaren har skrivit falska berättelser finns men vi väljer att tro på författarna. 

De självbiografier och biografier som vi använt beskriver att syftet med att skriva en 

självbiografi och biografi är att bryta tystnaden och våga berätta. Samtidigt hoppas författarna 

att fler vågar berätta för att synliggöra problematiken, för att nå en ökad samhällelig 

medvetenhet. Med representativitet menas att forskaren ska granska sitt urval om deltagarna 

kan representera kategorin (Bryman, 2011). Vidare beskriver författaren betydelsen av att se 

till representativiteten eftersom inte alla har möjligheten eller förutsättningar att skriva en 

självbiografi utan det kräver vissa förmågor och egenskaper (Bryman, 2011). Syftet med vår 

studie var inte att få ett generaliserbart resultat utan bygga vidare på den forskning som redan 

finns. Utifrån detta valde vi att även inkludera biografier som är berättade av huvudpersonerna 

men författade av en eller flera professionella författare för att bredda kategorin. 

Meningsfullhet är det sista kvalitetskriterium för att granska dokuments tillförlitlighet och detta 

innebär att se till de personliga dokumentets tolkningsutrymme (Bryman, 2011). För att kunna 

använda personliga dokument som empiriskt material krävs det att det finns en tydlighet och 

begriplighet för att minimera tolkningsutrymmet då tolkningsutrymmet kan påverka resultatet 

(Bryman, 2011). De självbiografier/biografier som vi valt upplever vi som tydliga och 

begripliga. Båda författarna av denna studie har läst igenom böckerna vid flera tillfällen för att 

förhindra felaktiga tolkningar samt att medvetenheten om tolkningsutrymmet anses räcka för 

att minimera denna risk. 
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4.5. Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka konsekvenser kvinnor som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp av sin pappa upplever i det vuxna livet. För att kunna besvara syftet valde 

vi att använda oss av litteraturstudie inom kvalitativ metod. Valet grundade sig på vår önskan 

om att få tillgång till kvinnornas personliga berättelser. Då intervjuer hade varit etiskt 

problematiskt på grund av det känsliga ämne vi valt men även av tidsbrist valde vi att läsa 

självbiografier/biografier. Urvalet av böcker bestämdes utifrån de inklusions- samt 

exklusionskriterier som nämns ovan, och valet landade slutligen på tre självbiografier och två 

biografier. Då det inte fanns alltför många böcker som uppfyllde våra inklusionskriterier 

bestämde vi oss för de vi hittade. Det kan ses som bristfälligt att vi endast tittade på Google 

och bokhandlare på internet och inte Högskolans bibliotek. De böcker vi valde innehöll de delar 

som var intressanta för vårt syfte, det vill säga konsekvenser av sexuella övergrepp inom en 

familj. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av tematisk analys då vi ansåg att vi 

med hjälp av den metoden kunde få fram material för att besvara vår forskningsfråga.  

4.6. Förförståelse 

När man genomför en kvalitativ studie kan det vara svårt att vara helt objektivt till sitt ämne, 

vi är medvetna om att våra åsikter och föreställningar kan ha påverkat resultatet av uppsatsen. 

Vi har under hela arbetsprocessen reflekterat och diskuterat över den förförståelse som vi har 

haft med oss in i tolkningsprocessen av de självbiografier som vi har läst. Innan vi påbörjade 

uppsatsskrivandet hade vi en del tankar om vilka känslomässiga och sociala konsekvenser 

kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp upplever. En stor del av tankarna vi hade har 

bekräftats men det har även kommit fram nya perspektiv som har varit lärorika och intressanta. 

Vårt valda ämne är ett ämne som väcker känslor, även hos oss författare. Då det tydligt finns 

ett offer och en förövare i varje bok, samt att händelserna som beskrivs väcker mycket negativa 

känslor. Därför finns en risk att resultatet speglas av de känslor som vi som författare haft under 

skrivandets gång. Då vi har varit medvetna om att alla bär på en förförståelse och att detta ämne 

rör upp mycket känslor, har vi gjort vårt yttersta för att vara öppna och ta in alla aspekter genom 

att bland annat diskutera vår förförståelse med varandra. 
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4.7.Etik 

Bryman samt Vetenskapsrådet (2011; 2002) skriver att det finns fyra etiska principer som 

omfattar ett grundläggande förhållningssätt vid forskning. Dessa principer är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de som är berörda i studien ska informeras om syftet med 

forskningen och samtyckeskravet betyder att de som deltar i studien har rätt att själv bestämma 

över sin medverkan (Bryman, 2011). Författarna till självbiografierna/biografierna har själv 

valt att dela med sig utav deras livserfarenheter och de har även valt att dela det offentligt. 

Detta innebär att självbiografierna/biografierna räknas som offentliga handlingar och 

underlättar därmed vårt ställningstagande. Den tredje principen är konfidentialitetskravet vilket 

innebär att alla uppgifter om personer ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och 

att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan komma åt dem 

(Bryman, 2011). Nyttjandekravet som är den sista principen betyder att uppgifter som samlas 

inom enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (Bryman, 2011). Vi har 

även tagit del av de sistnämnda principerna och då vi gör en litteraturstudie genom att läsa 

självbiografier/biografier ser vi ingen etisk problematik kring dessa principer. De 

personuppgifter som författarna delar med sig av har de själva valt att dela och de har därmed 

varit medvetna om att det de skriver blir en offentlig handling. För att vi skulle kunna bedöma 

om vår studie behövde genomgå en etikprövning har blanketten för etisk egengranskning av 

studentprojekt som involverar människor (se bilaga 1), som tillhandahålls av Forskningsetiska 

nämnden på Högskolan Dalarna besvarats innan studien påbörjades. Samtliga åtta frågor har 

besvarats med nej. Därmed behövdes inte en ansökan om forskningsetisk prövning lämnas till 

Forskningsetiska nämnden. Vi har diskuterat alternativet att istället för att läsa självbiografier 

göra intervjuer. Då vår studie handlar om ett känsligt ämne och vi författare är studenter med 

begränsad tid samt kunskap i att kunna ge stöd till intervjupersonerna efter intervjuerna så anser 

vi att intervjuer inte skulle vara etiskt försvarbart att genomföra.  
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5. Resultat  

Resultatet presenteras i två nedanstående tabeller och sedan börjar presentationen av de sociala 

konsekvenserna med korta sammanfattningar samt direkta citat från 

självbiografierna/biografierna. De tre huvudteman som framkommit som sociala konsekvenser 

genom vår tematiska analys är självdestruktivitet, ensamhet samt bekräftelsebehov. Dessa 

huvudteman är sedan indelade i två underteman. Därefter följer presentationen av de 

känslomässiga konsekvenserna med korta sammanfattningar samt citat. De tre huvudteman 

som utkristalliserade sig inom känslomässiga konsekvenser var skam och skuld, hat samt 

psykisk ohälsa, under dessa huvudteman finns sedan två underteman. 

  

Sociala konsekvenser 

Tabell 1. Teman och underteman 

Huvudtema Undertema Undertema 

Självdestruktivitet Riskbruk med alkohol Sexuell gränslöshet 

Ensamhet Svårt att etablera nya 

kontakter 

Utstött från familj och släkt 

Bekräftelsebehov Bekräftelse från familjen Bekräftelse i arbetslivet 

  

Känslomässiga konsekvenser 

Tabell 2. Teman och underteman 

Huvudtema Undertema Undertema 

Skam och skuld Tystnad Känslan av att vara äcklig 

Hat Självhat Hat mot familj och släkt 

Psykisk ohälsa Nedstämdhet Självmordstankar 
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5.1. Självdestruktivitet 

Självbiografierna/biografierna visar att alla utsatta kvinnor har eller har haft ett självdestruktivt 

beteende. Detta beteende varierar i omfattning och hur det uttrycker sig, men vi kan se likheter 

i dessa beteenden då de syftar till att skada sig själv. Självdestruktivitet blir en social 

konsekvens då detta beteende påverkar det sociala livet. Vi fann i vår analys två underteman 

som specifikt beskriver hur huvudpersonerna skadar sig själva och därmed ger dem sociala 

konsekvenser. Dessa underteman är; riskbeteende med alkohol samt sexuell gränslöshet. 

5.1.1. Riskbeteende med alkohol 

Fyra av kvinnorna i våra valda böcker beskriver att de på något sätt och i någon period av livet 

använt alkohol för att döva smärta, minska oro och öka självförtroendet för en stund. Samtliga 

av våra huvudpersoner är uppväxta i miljöer där det har funnits alkoholmissbruk i familjen. Att 

dricka alkohol började tidigt för en del av huvudpersonerna. 

  

    Vid tolv års ålder upptäckte jag att alkohol kunde döva smärta och jag såg den som en vän. 

Först på senare tid har jag insett att vänskap med flaskan över en natt kan bli till ett förhållande 

med fienden (Maguire, 2007, s. 140). 

  

Alkoholen fungerade som ett sätt att stärka sitt självförtroende för en del av kvinnorna. Deras 

självförtroende och självkänsla var ofta låg och detta påverkade deras liv negativt. Désirée 

förklarar varför hon använder alkohol: ”Jag drack mycket alkohol för att döva min ångest och 

osäkerhet, för att få mod och att vara tuff och häftig, för att få ett stärkt självförtroende och 

självkänsla. Allt detta hjälpte alkoholen mig med” (Kjellin, 2017, s. 104). 

  

För några av huvudpersonerna tar alkoholen över allt i livet under perioder. Ulrika beskriver 

hur suget av alkoholen och drogerna är så stort att hon hamnar i en period av gravt missbruk 

vilket nästan kostade henne livet. 

                       

Till slut orkade inte kroppen längre. Ulrika hade druckit och drogat 84 dagar i sträck och blir 

inlagd på sjukhus med akut spritförgiftning. Hon var gränspsykotisk och hade alkoholabstinens 

och fick stark, lugnande medicin för att överhuvudtaget ligga stilla (Lytsy & Olson, 2003, s. 

58). 
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5.1.2. Sexuell gränslöshet 

Sexuell gränslöshet beskrivs på olika sätt i våra böcker, men det gemensamma är tankesättet 

som huvudpersonerna har om detta beteende. Detta beskrivs i citatet nedan. 

  

Jag var inte värd något bättre, tyckte jag. Jag var inte älskad av någon och inte värd att leva ett 

normalt liv. Att bli utnyttjad var ett mönster jag kände igen, och det välkända mönstret gav en 

form av trygghet. Det blev som en magnet (Hansen, B-Å. Cras & A. Cras, 2003, s. 231). 

  

I en av våra böcker beskrivs det sexuellt gränslösa beteendet väldigt detaljerat och vilka 

konsekvenser det ger i livet. Huvudpersonen känner ett starkt sug av att utnyttja andra för att 

göra illa sig själv samt att sexet släcker en oro inom henne som håller på att äta upp henne 

inifrån. Detta beteende beskrivs också ge en känsla av att man som offer tar makten över det 

som de själv har upplevt som övergrepp i sin barndom, själva sexet.  

  

Så jävla sjukt: att jag går ut och letar rätt på ett offer. Först är jag en förövare. Jag är verkligen 

king när jag kommer in på Statt. Jag har världens självförtroende då och är en som tar vad jag 

vill ha och då, först när jag kommer in, så är jag är en som tar vad jag vill ha, en förövare som 

begår övergrepp på män.…eftersom jag använder deras kroppar för att våldta mig själv. Så då 

är det jag som blir offer iallafall (Lytsy & Olson, 2003, s. 25). 

  

Ett sätt att döva smärtan som kvinnorna bär på är att ha ett gränslöst sexuellt beteende, detta 

beskriver Elaine i sin självbiografi: ”Jag hade gått från att vara frodig kvinna till mager olycklig 

hemmafru åt en kriminell man. En kvinna som dövade smärtan med tre älskare” (Eksvärd, 

2016, s. 209). 

5.2. Ensamhet 

Ensamhet och isolering är något som flera av huvudpersonerna lyfter i sina böcker. Ensamhet 

kan vara en känsla men även en social konsekvens då det medför att det sociala livet är 

begränsat eller uteblir. I våra böcker uttrycks ensamhet med en känsla av att vara annorlunda 

på ett negativt sätt. Vi har hittat två underteman till huvudtemat och dessa är; svårt att etablera 

nya kontakter och utstött från familj och släkt.  
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5.2.1. Svårt att etablera nya kontakter 

Svårigheter att etablera nya kontakter innebär ofta för våra huvudpersoner att andra människor 

inte vill ha kontakt med dem, men det kan också innebära att de själva inte har den sociala 

förmågan eller självförtroendet att ta kontakt med nya människor då känslan av att vara 

annorlunda är så stark. 

  

Ulrika minns känslan av att vara annorlunda. Alltid, alltid 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).  

  

Flera av huvudpersonerna skriver hur de inte har haft någon möjlighet att utveckla sociala 

förmågor då de varit så ensamma och isolerade under barndomen. Detta beskrivs bidra till att 

de ses som annorlunda och svåra att få kontakt med samtidigt som huvudpersonerna själva inte 

har kunskapen eller förmågan att söka nya kontakter. 

  

Jag stod på skolgården med mina böcker i famnen och hoppades att en enda flicka skulle vilja 

prata med mig. Det var det ingen som ville. När jag gick hem på eftermiddagen såg jag hur 

dem andra barnen gick i grupper och pratade. De upplevde mig säkert som otillgänglig. Med 

så få sociala talanger var jag en utböling (Maguire, 2007, s. 115). 

  

Kristina beskriver sin ensamhet under barndomen, hon var totalt isolerad och kontrollerad av 

sin pappa vilket hindrade henne från att etablera nya kontakter.  

  

Märkligt nog minns jag ingen av våra grannar, inte en enda en. Vi umgicks inte med någon 

och ingen ringde på våran dörr, förutom en karl, en norrman som var sjöman (Hansen, B-Å. 

Cras & A. Cras, 2003, s. 87).  

5.2.2. Utesluten från familj och släkt 

Vi har sett att i tre av våra böcker har huvudpersonen helt uteslutits ur familjen och släkten 

efter att dem avslöjat de sexuella övergreppen som pappan utfört. Endast en av kvinnorna har 

familjen på sin sida och pappan blir utesluten.  

  

Gång på gång kommer Kristina in på det som gör mest ont idag: att hon förlorat sin familj. 

Hon tänker på Mattias. De flesta barn har mormor och morfar, mostrar och morbröder att 
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hälsa på och tycka om. På Kristinas sida finns ingen (Hansen, B-Å. Cras & A. Cras, 2003, s. 

252). 

  

Antoinette, hör på mig. Din far är min äldsta son och det han gjorde var orätt-jag vet det, men 

vi kan inte låta dig besöka oss igen. Jag stirrade förtvivlat på henne. Hon sa exakt det som jag 

innerst inne hade varit rädd för att få höra. Jag ställde ner koppen och frågade en sak som jag 

redan visste svaret på. Tycker ni likadant allihop? Ja, gå hem till din mor (Maguire, 2007, s. 

214).  

  

Elaines släkt på pappas sida väljer förövarens sida och inte hennes. Hon utesluts inte helt från 

gemenskapen men väljer själv att ta avstånd under en period från släkten, men hon har hela 

tiden sin mamma vid sin sida.  

  

Han utnyttjade mig farfar, sa jag mellan våra snyftningar. Det är fruktansvärt, men du ska väl 

inte polisanmäla honom? Det skulle jag inte stå ut med, då skulle jag dö. Vad skulle folk 

säga?....Men du kan stå ut med att din son har utnyttjat mig sexuellt? frågade jag lugnt. 

Absolut inte, lilla flicka, men det är en oerhörd skam om folk skulle få reda på det (Eksvärd, 

2016, s. 221).  

 

5.3. Bekräftelsebehov 

I samtliga böcker beskrivs ett behov av ständig bekräftelse då längtan efter att bli omtyckt är 

stark.  

  

Mitt bekräftelsebehov från alla i min omgivning var enorm och omättligt. Inom mig satt en 

liten röst och viskade: -inte kan någon tycka om dig. Du som är så värdelös. Du med ditt 

smutsiga förflutna. Du som aldrig räcker till. Du som aldrig klarar någonting...snart kommer 

det uppdagas vem du verkligen är (Kjellin, 2016, s. 123).   

  

Vi har sett att bekräftelsen har handlat särskilt om två saker, att få bekräftelse från sin familj 

samt inom arbetet. Vi har två underteman som vi döpt till bekräftelse från familjen och 

bekräftelse i arbetslivet. 
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5.3.1. Bekräftelse från familjen 

Att få bekräftelse från familjen handlar för flera av våra huvudpersoner att få bekräftelse av sin 

mamma. En av huvudpersonernas pappa sitter i fängelset, under den tiden samt tiden innan och 

efter söker hon ständigt sin mammas värme, bekräftelse och kärlek. Hon gör allt för att få 

bekräftelse men möts alltid av kyla och förakt: ”På ytan vägrade jag låta min mors depression 

påverka mig, men innerst inne längtade jag fortfarande efter ömhet och värme, men fick ingen” 

(Maguire, 2007, s. 220).  

  

Désirée beskriver hur viktigt det är med bekräftelse från sina föräldrar trots att hon har insett 

att de aldrig har varit några förebilder eller ens vuxna att lita på. Detta behov som Désirée 

beskriver är återkommande i flera utav våra böcker, den starka längtan efter att särskilt mamma 

men även pappa ska vara stolt över sin dotter: ”Trots att de inte var mycket till föräldrar så ville 

jag ändå ha det, en bekräftelse och få visa hur glad jag var över min kärlek” (Kjellin, 2016, s. 

137).  Detta sökande kan pågå långt upp i vuxen ålder och påverka personerna mycket.  

5.3.2. Bekräftelse i arbetslivet 

Vi har under vår analys sett att flertalet av de utsatta kvinnorna i våra böcker är högpresterande. 

I fyra av böckerna framkommer hur huvudpersonerna strävar efter att genom hårt arbete bli 

omtyckta och få bekräftelse. Detta behov av bekräftelse kan vara så stort att både familjeliv 

och annat socialt liv prioriteras bort. 

  

Hon är en mycket bra säljare. Trevlig och underhållande och snygg och rolig. En social 

begåvning och så effektiv och professionell att chefen ofta framhåller henne och hennes 

yrkesmässiga stil som ett föredöme (Lytsy & Olson, 2003, s. 105). 

  

Jag sökte ju bekräftelse, och fick det i stora mått från cheferna på min arbetsplats. Jag var 

duktig och omtyckt och skötte mitt jobb exemplariskt. Den perfekta arbetaren (Kjellin, 2016, 

s. 128) 
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5.4. Skam och skuld 

I samtliga självbiografier/biografier framgår att huvudpersonerna känner känslan av skam och 

skuld. Känslan av skam och skuld är en så stark känsla att det bidrar till livsavgörande 

konsekvenser. Vi har sett att två av konsekvenserna som är gemensamma för våra 

huvudpersoner är de som vi valt att ha som underteman, tystnad samt känslan av att vara äcklig. 

Följande citat beskriver vilka konsekvenser skam kan innebära: ”Han fick reda på nästan allt. 

Det var vad jag orkade avslöja. Den mörkaste hemligheten var omöjlig för mig att avslöja. Den 

var för fylld av skam, skuld och äckel” (Kjellin, 2016, s. 130). 

5.4.1. Tystnad 

Endast en av våra huvudpersoner har en gång under sin barndom försökt att berätta om de 

sexuella övergreppen som hon var utsatt för, men då hon endast bemöttes av förnekande och 

budskapet om att aldrig mer prata om det valde hon att fortsätta tiga.  

  

Jag hörde min fars röst i öronen: din mor kommer inte att älska dig om du skvallrar. Alla 

kommer att ge dig skulden. Nu var jag alldeles säker på att det han hade förutsagt var sant 

(Maguire, 2003, s. 224). 

  

Elaine får under ett polisförhör frågan om varför hon inte gjorde något motstånd. Hennes 

förklaring som finns i citatet under om varför många offer lider i det tysta stämmer väl in på 

våra andra huvudpersoners berättelser.  

  

Varför gjorde du inte något motstånd? Och svaret som gör att många av oss är tysta i så många 

år. Så länge. I skam. Vi dör med skammen. Några berättar om det när förövaren är död, men 

vi skäms fortfarande. Och svaren är: för att det var skönt. För att jag var rädd att pappa skulle 

råka illa ut. För att jag ville ha kärlek. För att jag trodde att det var mitt fel (Eksvärd, 2016, s. 

235). 

  

Alla offer i våra valda böcker tystas ner av förövaren med budskapet om att det som händer 

och har hänt är deras gemensamma hemlighet, och om hemligheten avslöjas kommer offret få 

skulden. Vi kan se att av allt som huvudpersonerna varit med om i sin barndom, ofta hemska 

händelser som misshandel och försummelse, är känslan av skam och skuld över att ha varit 

utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa störst vilket leder till tystnad och lidande.  
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Jag hade dolt min barndom för honom som något skamligt, något som man var tvungen att 

dölja för omgivningen. Så hade jag blivit fostrad, så hade jag blivit präglad. Håll sanningen 

hemlig, sanningen om min dysfunktionella familj. Då när jag gråtit klart, berättade jag för 

Roger om min barndom, om min rädsla, om all misshandel, om all fylla. Jag berättade nästan 

allt. Utom pappas sexuella övergrepp på mig. Det var för skamfyllt (Kjellin, 2016, s. 130). 

5.4.2. Känslan av att vara äcklig 

En gemensam känslomässig konsekvens hos alla huvudpersoner är känslan av att vara äcklig. 

Denna känsla börjar när övergreppen börjar och pågår upp i vuxen ålder.  I vuxen ålder bidrar 

denna känsla till att kvinnorna har svårigheter i relationer med män.   

  

Ulrika sitter i bilen och kör mot Beas hus. Illamåendet går som vågor genom kroppen. Hon 

har svårt att andas. Äcklig, äcklig, äcklig. Alltihop är outhärdligt. Hon känner sig så äcklig, 

som en varböld. en svulst, som bara ett stort och vidrigt vandrande kön. Det är vad hon är. 

Allt hon är (Lytsy & Olson, 2003, s. 23).  

  

En orsak till att huvudpersonerna känner sig äckliga är den skuld som förövarna och även andra 

lägger på offren. Ett exempel på detta är citatet nedan där Elaines pappa lägger skulden på 

henne.  

 

Ingen får röra mig för nu vet jag att jag är äcklig. Han ringde upp mig en vecka senare, 

märkbart berusad, och sa: du har så sjuka fantasier. Tänk att du är kåt på din egen pappa! Han 

sa meningen inte bekymrat utan med ett skratt (Eksvärd, 2016, s. 168).  

  

En konsekvens av att känna sig äcklig är rädslan av att både inleda nya relationer samt förlora 

relationer som man har. Detta beskriver Désirée: ”Jag trodde att sanningen om pappas 

övergrepp skulle skrämma bort honom, att han skulle se mig som smutsig, som förstörd, för 

det var ju så jag själv såg på mig, när jag tänkte på det onämnbara” (Kjellin, 2016, s. 130).  

5.5. Hat 

Att känna hat är något som alla huvudpersoner gör men det tar sig uttryck på olika sätt samt att 

hatet riktar sig till olika personer. Hatet riktar sig i flera fall mot mamman då hon förnekar eller 

möjliggör övergreppen. Hatet beskrivs som något som till slut fördärvar dem. Vi har valt att 

dela upp huvudtemat hat i två olika underteman, självhat och hat mot familj och släkt. 
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5.5.1. Självhat 

Fyra huvudpersoner beskriver att de känner självhat, men i varierande grad och de uttrycker 

det på olika sätt. Endast en av kvinnorna riktar sitt hat mer mot förövaren än sig själv. 

Självförakt är något som huvudpersonerna har fått lära sig redan tidigt i barndomen. Självhatet 

blir en känslomässig konsekvens av de upplevelser som huvudpersonerna har med sig från 

barndomen.  

  

Aldrig har jag behandlat någon så illa som jag har behandlat mig själv. Aldrig någonsin har 

jag betraktat någon med en sådan skoningslös blick, som med de som jag såg på mig själv 

med. Gav henne aldrig en chans, kvinnan i mig. Kunde aldrig se på mig själv med annat än 

förakt och tvivel. Kvinna som jag blivit formad till. Kvinna, full av självförakt. Jag kunde 

förlåta alla, men inte mig själv. Det blev det, hatet, bitterheten och föraktet för mig själv, som 

nästan tog mitt liv, att jag aldrig dög i mina egna ögon (Kjellin, 2016, s. 141). 

 

Självhatet medförde att flera av kvinnorna hade svårt att ta till sig andras kärlek då hatet mot 

sig själv var större och förstörde tron på att någon annan kunde älska dem: ”Ingen kunde 

någonsin älska mig, tänkte jag. Ingen hade någonsin älskat mig för min egen skull” (Maguire, 

2007, s. 228). 

  

Ulrika har under en stor del av sitt liv tryckt undan sina tankar och känslor kring barndomen 

och levt självdestruktivt för att skada sig själv då självhatet är så enormt. Detta hat har vuxit ju 

mer hon skadat sig själv. 

  

Jag försökte bli av med lilla Ulrika under hela mitt liv. Försökte få ut henne och döda henne 

eftersom hon har stört mig hela tiden. Förstört mitt liv, ställt till med en massa trubbel hela 

tiden som jag har fått ordna upp så gott det nu har gått. Jag har hatat henne. Verkligen hatat 

henne....Jag har tyckt att hon har varit så äcklig. Att hon har varit ett enda stort vandrande 

äckligt slemmigt könsorgan, fyllt av äckel och fyllt av skam....en sådan vill man ju inte ha att 

göra med (Lytsy & Olson, 2003, s. 169).  

  

5.5.2. Hat mot familj och släkt 

Hatet mot andra har riktat sig till familj och släkt. I de två nedanstående citaten kan vi se hur 

hatet och kärleken till sin pappa kan göra offret förvirrad. Dessa två starka känslor kan 

närvara samtidigt vilket leder till dubbla känslor vilket de beskriver försvårar bearbetningen 
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av det traumatiska kvinnorna varit med om. Böckerna beskriver hur huvudpersonerna i sin 

barndom är så lojala mot sina pappor att dem kan stundvis förlåta honom. I vuxen ålder 

önskar de flesta kvinnorna en normal relation med sin pappa trots det han gjort mot dem.    

  

Pappas övergrepp fortsatte. Jag var större nu, men så rädd och försvarslös som en liten, liten 

flicka i min utsatthet. Fylld av skam, fylld av skuld och fylld av hat. Hat till honom som jag 

ändå älskade. Min pappa. I timmar satt jag i duschen efteråt och jag grät tills det inte fanns 

några tårar kvar. Då steg hatet, det glödande hatet, det som kanske aldrig lämnar en skadad 

flicka, men det som förtär och förstör och blir till bitterhet hela livet (Kjellin, 2018, s. 125). 

  

Efter domen drabbades jag av mycket förvirrade känslor. I ena stunden tyckte jag synd om 

min far och hade till och med skuldkänslor för att jag hade ställt till det för honom. I nästa 

ögonblick ville jag sprätta upp och döda det svinet, för att en stund senare önska att han kom 

tillbaka till mig (Hansen, B-Å. Cras & A. Cras, 2003, s. 214).  

  

Två av huvudpersonerna uttrycker att de känner ett hat mot män i allmänhet. Detta beskriver 

Elaine i citatet nedan.                               

  

Jag hatade män, men jag ville inte hata män. Jag stod inte ut med att se barn sitta i sina pappors 

knän, men jag ville inte känna så. En man kan inte representera alla män i hela världen, trots 

att det finns sådana som han. Skulle jag någonsin kunna träffa en man igen så behövde jag ta 

tag i det här (Eksvärd, 2016, s. 215).  

5.6. Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa drabbar alla kvinnor i våra böcker men i varierande grad. Alla kvinnor växer 

upp i hem där psykisk ohälsa finns närvarande i varierande grad. För en del så börjar ohälsan 

redan tidigt i barndomen medan det för andra börjar senare och för samtliga så finns psykisk 

ohälsa vid vuxen ålder. Två teman som återfinns i våra böcker är nedstämdhet samt 

självmordstankar.  

 

5.6.1. Nedstämdhet 

Utifrån vår analys har vi sett att samtliga kvinnor är nedstämda i perioder. Två av 

huvudpersonerna beskriver tydligt att de har diagnostiserats med depression medan de andra 

tre uttrycker en känsla av nedstämdhet. Citatet nedan beskriver de två deprimerade kvinnornas 

tillstånd.  
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Hela jag slog av. Hela mitt medvetande slog av och hjärna slutade fungera. Jag kunde inte 

använda min hjärna. Jag kunde inte formulera orden rätt, jag kunde knappt prata ordentligt. 

Fel ord kom ur min mun, jag kunde inte läsa för jag förstod inte vad det stod på bladen. Jag 

sov och sov och grät och grät (Kjellin, 2016, s. 174) 

  

Du lider av en sjukdom; den kallas svår depression. Det höll jag gärna med om. Han klappade 

mig på axeln, lovade att jag snart skulle må bättre och gick. Det var ett löfte jag inte trodde 

på (Maguire, 2007, s. 233).  

5.6.2. Självmordstankar 

Fyra kvinnor beskriver hur de har haft självmordstankar i vuxen ålder. Smärtan från de sexuella 

övergreppen samt sveken från föräldern/föräldrarna blir för svåra att hantera. Den 

känslomässiga konsekvensen av övergreppen är den mentala smärtan som till slut tar över. Två 

av kvinnorna gör aktiva självmordsförsök.  

  

Ulrika vaknar på sjukhuset och blir besviken över att hon lever. Hon hade varit så nära att få 

dö. Hon ville inte vara med längre. Hon visste inte vad hon skulle ta sig till. Vad som skulle 

hända. Hon var helt ensam. Hon ville bara bort. Men inte ens dö hade hon klarat av. Hon är 

helt tom (Lytsy & Olson, 2003, s. 68). 

  

Jag hade ingen dörr kvar för att gå ut i människornas värld. Den enda dörr jag kunde se var 

den som var märkt med ordet “utgång”. Kunde jag bli kvar för evigt i en bur utan kärlek, 

sällskap, erkännande? Det enda svaret på den frågan var “nej” och den enda utvägen var 

självmord (Maguire, 2007, s. 228).  

  

Våra huvudpersoner värdesätter inte sig själv vilket medför att den enda utvägen till slut är att 

inte finnas mer. Denna känsla beskriver Désirée i citatet nedan. 

  

Jag hamnade i ett stort svart hål fyllt med ångest och självmordstankar. Ett hål fyllt med 

dödslängtan. Jag ville bara dö, försvinna bort, fly från livet. Det spelar ingen roll att jag hade 

världens finaste familj, världens bästa make, norra Europas vackraste och underbaraste barn. 

Jag var inte värd dem, jag var inte värd att leva, jag var inte värd att få vara deras mamma 

(Kjellin, 2016, s. 225). 
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6. Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka vilka konsekvenser kvinnor som har blivit utsatta för sexuella 

övergrepp av sin pappa upplever i det vuxna livet. För att besvara våra frågeställningar har vi 

läst självbiografier/biografier och analyserat materialet med tematisk analys. Utifrån resultatet 

i denna studie kommer vi i det här kapitlet att presentera en analys utifrån vår valda teori, 

resultat i förhållande till tidigare forskning samt en diskussion kring resultatet. Vidare 

presenteras en diskussion om studiens styrkor och svagheter samt en slutdiskussion och tankar 

om möjligheter för vidare forskning inom ämnet.  

6.1. Analys utifrån teorin om symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är en teori där den sociala påverkan på individen beskrivs 

(Rathsman, 2000). I teorin förklaras hur människan bär med sig barndomen hela livet samt blir 

medveten om sig själv. Genom interaktion med andra uppstår en identitet och en jaguppfattning 

(Cooley, 1981). Då kvinnorna i studien blivit utsatta för övergrepp av sin pappa som de också 

har växt upp med är det ofrånkomligt att titta på den påverkan som detta inneburit. 

I symbolisk interaktionism förklaras vikten av att se barnet i en kontext, ett barn som växer upp 

med sin familj blir också påverkad av den (Cooley, 1981), vilket resultatet av denna studie 

visar. Samtliga kvinnor i studien är uppväxta med alkoholmissbruk i familjen, och fyra kvinnor 

får riskbeteende med alkohol under perioder i livet. Barndomen ser ut att påverka individen i 

så hög grad att beteenden överförs från föräldrar till barn. Sexuell gränslöshet är ett utav våra 

underteman då det är en social konsekvens hos flera av kvinnorna. Resultatet pekar på att 

kvinnornas gränslöshet grundar sig i de övergrepp som de utsatts för, deras ramar för sexualitet 

är påverkade vilket visar sig i deras beteende senare i livet. De lider även i hög grad av psykisk 

ohälsa, utifrån symboliska interaktionismens synsätt, om att barndomen påverkar en individ 

hela livet, är det tydligt att kvinnorna i studien bär med sig sin barndom hela livet. De 

övergrepp, miljön i hemmet med alkohol samt sociala misär som kvinnorna växt upp i har satt 

djupa spår och påverkar deras psykiska hälsa även i vuxen ålder. Kvinnorna som växt upp med 

grova övergrepp samt omfattande psykisk misshandel lider även i högre grad av psykisk ohälsa 

än andra. 

Föräldrarna har en avgörande betydelse för vilken självbild ett barn kommer att utveckla 

(Thunman & Persson, 2011). Samtliga kvinnor hade låg självkänsla som uttrycks genom 

självhat och ett bekräftelsebehov. Utifrån teorin om symbolisk interaktionism samt resultatet 
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kan tydliga kopplingar ses angående föräldrarnas betydelse för självbilden och självkänslan. 

Kvinnorna har sedan barndomen fått lära sig att tycka illa om sig själva, som sedan utvecklas 

till självhat som påverkar deras självförtroende samt självkänsla. Trost och Levin (2018) 

förklarar hur den generaliserade andres normer, åsikter och förväntningar inom symbolisk 

interaktionism påverkar och skapar det egna jaget. Resultatet visar att kvinnorna känner ett hat 

mot signifikanta andra senare i livet, och att detta hat stegras med åldern. De signifikanta andra 

innebär de personer, ofta föräldrar, som finns i barnets närhet (Lindblom, 2011).  Utifrån 

symbolisk interaktionism sker detta då kvinnorna blir medvetna om den generaliserade andra, 

vilket innebär att de ser hur samhället fungerar, vilka normer som finns samt vilka 

förväntningar som kan ställas på en förälder. Genom detta utvecklas ett förakt och hat mot sin 

familj. Sammantaget kan sägas att huvudpersonerna har påverkats av både de generaliserade 

andra samt de signifikanta andra, deras känslor och beteenden har en stark grund i barndomen.  

De sociala och känslomässiga konsekvenser som framkommer i resultatet beror på bristfälliga 

sociala band både inom och utanför familjen. Enligt symbolisk interaktionism beskrivs barns 

utveckling vara beroende av kontakt med samhället (Rathsman, 2000). Ensamhet uttrycks av 

samtliga kvinnor i studien då de har eller har haft bristfälliga eller få sociala kontakter. Bristen 

på social kontakt i barndomen har för barnen lett till ensamhet och isolering. Vilket i sin tur 

har lett till känslan av att vara annorlunda och svårigheter med att etablera nya kontakter även 

i vuxen ålder. Trost och Levin (2018) förklarar att barn utvecklar sociala förmågor genom 

interaktion med andra. Därmed kan sägas att bristen på interaktion med andra har lett till att 

kvinnorna i studien känner sig annorlunda. De har inte fått lära sig de sociala koderna i 

barndomen och därmed inte förmågan att etablera nya kontakter.  

Resultatet samt tidigare forskning påvisar att skam är en central känsla när en individ utsätts 

för sexuella övergrepp. Trost och Levin (2018) beskriver hur skam och skuld ses i symbolisk 

interaktionism, att skam är mer en primitiv känsla som små barn lär sig genom skuldkänslor 

som förvärvas under uppväxten. Samtliga kvinnor upplevde skam och skuldkänslor. Detta 

beskrivs genom berättelser om hur pappan överförde skammen och skulden på flickorna. 

Skammen är en stor bidragande faktor till flertalet konsekvenser som framkommit i resultatet. 

Skammen medför att kvinnorna inte avslöjar de sexuella övergreppen, lever självdestruktivt, 

lider av ensamhet och psykisk ohälsa samt känner hat. Lindblom (2011) beskriver hur barn 

övertar roller från sina föräldrar samt andra nära vuxna, detta sker ofta genom lek. Dessa 

rollidentiteter är hierarkiskt ordnade, och därmed så har föräldrarna makten och barnen 
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befinner sig i beroendeställning (Lindblom, 2011).  Studien visar att makten är ojämnt fördelad 

som teorin beskriver, föräldrarna har all makt och barnen är helt beroende av dem. Detta medför 

att de sexuella övergreppen kan pågå i så många år och att barnen tystas ner. Det ojämna 

maktförhållandet är förödande, övergreppen sker i flickornas eget hem och därmed så har de 

ingen möjlighet att undvika övergreppen.  

6.2. Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn behåller hemligheten för sig själv 

av rädsla för att inte bli trodd. Detta påtalas av flera forskare. McElvaney et al. (2014), Jackson 

et al. (2015) samt Gqgabi och Smit (2019) beskriver att en vanlig anledning till varför offer 

som blivit utsatt för sexuella övergrepp inte avslöjar hemligheten är av rädslan för att inte bli 

trodd. Samtliga kvinnor i vår studie undviker att avslöja övergreppen i barndomen, och en 

anledning var den som framgick i studierna ovan, rädslan av att inte bli trodd. Resultatet påvisar 

en problematik då endast en av huvudpersonerna väljer att under barndomen avslöja 

övergreppen för sin mamma, men möts av förnekande. McElvaney (2014) beskriver att det ofta 

finns en kluvenhet hos offren när det gäller att avslöja hemligheten. De vill både berätta och 

hålla det hemligt, det är en komplex konflikt i offret. Flera kvinnor brottas med dubbla känslor 

kring avslöjandet, och en anledning till det är rädslan för konsekvenserna. 

Resultatet visade att samtliga kvinnor har ett bekräftelsebehov. Detta behov visar sig genom 

ett ständigt sökande efter bekräftelse från både sina familjer samt i arbetslivet. I den tidigare 

forskning som använts har inte bekräftelsebehov lyfts fram. Teorin om symbolisk 

interaktionism lyfter inte heller denna konsekvens. Utifrån resultatet kan dock ett samband ses 

mellan sexuella övergrepp samt ett ökat bekräftelsebehov. Därmed kan bekräftelsebehov ses 

som en social konsekvens av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa. 

Resultatet visar vidare att sexuell gränslöshet är något som de flesta huvudpersoner upplever 

och syftet beskrivs vara att skada sig själv samt en känsla av att återta makten över sin kropp. 

Detta framkommer även i forskningen då Pettersen (2013) beskriver att användandet av sex för 

att skada sig själv kan vara en konsekvens av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp. 

Forskningen visar även att kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp riskerar att utsätta 

sig för ett sexuellt riskbeteende då sexuella övergrepp förvränger synen på det sexuella jaget 

(Finkelhor & Browne, 1985). Det sexuellt gränslösa beteendet uttrycks grunda sig i en känsla 

av självförakt. En kvinna i studien beskriver att hon inte är värd något bättre samt att bli 
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utnyttjad var ett mönster hon kände igen, och det välkända mönstret gav en form av trygghet. 

Utifrån kvinnornas sätt att uttrycka sitt självförakt kan vi reflektera över att kvinnorna inte 

sätter något värde på sina kroppar då de känner sig smutsiga och äckliga. De strävar efter att ta 

tillbaka makten över sina kroppar, detta genom att välja vem de har sex med och när det ska 

ske. För en del av huvudpersonerna blir denna strävan till ett mönster som är svårt att bryta. 

Siguardardottir och Halldorsdottir (2013) identifierade ett samband mellan kvinnor som varit 

utsatta för sexuella övergrepp som barn samt svårigheter i relationer med män i vuxen ålder. 

Detta samband är intressant då resultatet av studien visar att flera av kvinnorna känner en rädsla 

av att inleda nya relationer, särskilt med män. Rädslan grundar sig på en rad olika faktorer där 

bland annat rädslan för att bli avslöjad och dömd gör att de undviker intima hälsosamma 

relationer. 

Både forskningen och studiens resultat visar att kvinnor som har varit utsatta för sexuella 

övergrepp som barn drabbas i högre grad av psykisk ohälsa. Siguardardottir och Halldorsdottir 

(2013) skriver att kvinnor som varit sexuellt utnyttjade som barn kan få allvarliga och utbredda 

konsekvenser för hälsan. Samtliga huvudpersonerna beskriver långa perioder av nedstämdhet 

och fyra av huvudpersonerna har haft självmordstankar. Alix et al. (2019) påvisar att 

undvikandet av att avslöja de sexuella övergreppen ökar de allvarligaste psykiska 

konsekvenserna hos offret, vilket även studien bekräftar. Kvinnor som upplevt trauman som 

sexuella övergrepp i barndomen upplever att livet varit en ständig kamp (Siguardardottir & 

Halldorsdottir, 2013). Denna kamp uttrycks även av huvudpersonerna, livet efter att 

övergreppen slutat har för samtliga varit jobbigt och kämpigt och en stor anledning har varit 

att de lider i det tysta. Skammen över det som skett är en stor bidragande orsak till att offren 

inte avslöjar sin hemlighet. Därmed kan samband ses mellan det som forskningen samt 

resultatet visar, att kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp som barn upplever livet som en 

ständig kamp då de inte vågar avslöja övergreppen, och anledningen till att de inte avslöjar är 

skammen. 

Trots att offren varit utsatta för psykisk- och fysisk misshandel är känslan av skam och skuld 

av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp av sin pappa störst. Ytterligare anledning till att 

offren känner skam och skuld är att de brottas med tankar om deras delaktighet på grund av att 

de inte gjorde motstånd. Resultatet kan relateras till tidigare studie där det framkommer att det 

är vanligt förekommande att offer kände skuld över det som hänt på grund av känslan av 

delaktig då de inte sagt ifrån eller försvarat sig (McElvaney et al., 2014). I forskningen 



41 

framkommer följande konsekvenser av skam. Om offret har en hög nivå av skam blir den 

psykiska ohälsan svårare att behandla (Feiring & Taska, 2005), att känslan av skam hindrar 

avslöjandet (McGinley et al., 2019) samt att självbilden påverkas negativt (Pettersen, 2013). 

Dessa konsekvenser kan relateras till resultatet i vår studie. Skam är därmed en stor bidragande 

orsak till att kvinnorna upplever de sociala och känslomässiga konsekvenser som framgår i 

resultat. 

6.3. Diskussion om konsekvenser av att bli utsatt för sexuella 

övergrepp av sin pappa  

Sammantaget så visar studiens resultat att kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp 

av sin pappa upplever både sociala samt känslomässiga konsekvenser i sitt liv. Samtliga 

kvinnor i studien hade ett självdestruktivt beteende i perioder vilket gav sig uttryck på olika 

sätt. En gemensam förklaring till ett självdestruktivt beteende är att kvinnorna dövar sin smärta, 

detta med alkohol samt sex. Kvinnorna har växt upp under förhållanden där alkohol använts 

vid svårigheter vilket upprepas i deras eget beteende i vuxen ålder. Den sexuella gränslösheten 

som beskrivs används också som ett sätt att döva smärtan samt att ta tillbaka makten. Sex har 

under barndomen varit påtvingat och något som varit smutsigt, vilket bidragit till en förvrängd 

syn på sexualiteten. Vår tolkning är att kvinnorna behöver känna att de tar tillbaka makten över 

sina kroppar vilket de upplever att de gör vid sexuellt umgänge med män. Detta leder i vissa 

fall till ett beteende där kvinnorna utnyttjas och återigen blir offer. Ett annat betydande resultat 

var att ensamhet framkom i resultatet. Ensamheten förklarades genom att många hade 

svårigheter att etablera nya kontakter samt att huvudpersonerna blev utstötta från familj och 

släkt efter att de avslöjat övergreppen. Att avslöja övergreppen var mycket svårt för alla 

kvinnor på grund av flera anledningar. En anledning var de dubbla känslor som kvinnorna hade 

då de både hatade och älskade sin pappa. En annan anledning var vetskapen om att alla i 

familjen kommer att hata dem om de avslöjar. Att bli utesluten ur sin familj har stora sociala 

konsekvenser och bidrar till ensamhet.  

Bekräftelsebehovet från familj samt i arbetslivet hos huvudpersonerna framträdde i vår analys. 

Samtliga kvinnor beskriver ett starkt behov av bekräftelse från familjen och fyra av fem kvinnor 

strävar efter att få bekräftelse i sitt arbetsliv, detta för att bli omtyckta. Bekräftelsen från 

familjen handlade om att få bekräftelse från sin mamma. I de flesta fall var mammorna i 

böckerna passivt deltagande i övergreppen, de visste vad som skedde och lät det ske. 

Mammorna utförde även psykisk misshandel mot sina döttrar. 
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Det framkommer i det föreliggande resultatet att skam och skuld är känslomässiga 

konsekvenser som ledde till tystnad samt känslan av att vara äcklig. Känslan av skam och skuld 

medförde att kvinnorna inte avslöjade hemligheten om de sexuella övergreppen, skammen över 

det som de hade varit utsatta för var för stor för att kunna avslöja. Känslan av att vara äcklig 

berodde på att förövaren lade skulden på kvinnan. Denna skuld bidrog till så mycket psykisk 

smärta och försvårade bearbetandet av övergreppen. Hat mot sig själv och sin familj 

utkristalliserade sig som känslomässiga konsekvenser. Hatet mot familjen riktar sig i de flesta 

fall mot mamman då hon förnekar eller möjliggör övergreppen. Hatet mot sig själv pågår långt 

upp i vuxen ålder och bidrar till fler sociala konsekvenser som självdestruktivitet och ensamhet. 

Den sista känslomässiga konsekvensen är psykisk ohälsa som inkluderar självmordstankar och 

nedstämdhet. Psykisk ohälsa drabbar samtliga huvudpersoner i varierande grad, alla kvinnor är 

nedstämda i långa perioder och fyra kvinnor har självmordstankar. Den psykiska ohälsan finns 

närvarande hos kvinnorna i perioder från låg ålder. Vår uppfattning är att skammen och hatet 

som kvinnorna känner bidrar till att kvinnorna inte avslöjar övergreppen, vilket i sin tur är en 

stor bidragande orsak till den psykiska ohälsan. 

Mot bakgrund av den föreliggande studiens resultat, där de känslomässiga samt sociala 

konsekvenserna visar på hur traumatiskt det är för ett barn att utsättas för sexuella övergrepp, 

kan vissa kopplingar göras till tidigare forskning. Som tidigare nämnt så visar forskningen att 

sexuella övergrepp under barndomen kan ge omfattande skador som påverkar offret hela livet, 

att tiden inte läker alla sår (Siguardardottir & Halldorsdottir, 2013). Resultat visar att 

konsekvenserna som framkommer är gemensamma för samtliga kvinnor. Det är samma känslor 

och beteenden som beskrivs av huvudpersonerna. Sociala och känslomässiga konsekvenserna 

påverkar varandra, en social konsekvens som ensamhet leder till psykisk ohälsa, men det kan 

även vara så att psykisk ohälsa leder till ensamhet. Dessa konsekvenser går hand i hand och 

därmed så är det en komplex problematik som kvinnorna upplever. De sociala och 

känslomässiga konsekvenserna finns med långt efter att övergreppen slutat, kvinnorna lever 

med dessa konsekvenser varje dag i sitt liv i olika omfattning. 
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6.4. Styrkor och svagheter 

Forskningsmetoden som används för att besvara våra frågeställningar har varit en relevant 

metod. Genom en kvalitativ litteraturstudie har vi fått tillgång till personliga och detaljerade 

berättelser från kvinnorna. Dock hade det varit önskvärt att det funnits fler 

självbiografier/biografier som passade vår studie för att få ett bredare underlag, vi hade svårt 

att hitta fler vilket var förvånande. Då studien handlar om sexuella övergrepp inom familjen, 

mellan en pappa och dotter, exkluderas många böcker om sexuella övergrepp. Svagheter med 

studien är att vi genom att läsa böcker endast fick tillgång till den texten som redan finns. Vi 

har därmed ingen möjlighet att ställa vidare frågor och täcka in eventuella luckor. Det finns 

en möjlighet att vi missat en del konsekvenser, både negativa men eventuellt också positiva, 

genom att läsa färdiga berättelser. Samtidigt gjordes bedömningen att fördelarna överväger 

dessa eventuella brister. Genom de fem böcker vi läst och analyserat har vi fått ett material 

som inte går att generalisera, det har dock aldrig varit syftet med denna studie, utan vi har fått 

tillgång till autentiska, unika berättelser om ett känsligt ämne.  

Symbolisk interaktionism har gett oss möjligheten att titta på resultatet ur ett perspektiv som 

belyser den sociala påverkan på individen. Detta perspektiv har lyft betydelsen av att se till 

vilka förhållanden ett barn växer upp under. Teorin har därmed varit användbar när det gäller 

de sociala konsekvenser som kvinnor upplever. Däremot har det varit svårare att använda teorin 

mot de känslomässiga konsekvenserna då detta inte lyfts på samma sätt. Sammantaget kan 

sägas att symbolisk interaktionism har använts som teoretiskt ramverk och därmed präglat hela 

studien.  

Alternativet att göra en kvalitativ studie med intervjuer ser vi som etiskt problematiskt. Vi tror 

inte heller att resultatet från en intervjustudie hade skilt sig avsevärt från vårt resultat, både vårt 

resultat samt forskning visar att det är de konsekvenser som framgår i vår studie som är de 

vanligaste sociala och känslomässiga konsekvenserna.  
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6.5. Konklusion  

Studiens resultat pekar på att kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp av sin pappa under 

barndomen lider av sociala och känslomässiga konsekvenser i det vuxna livet. Dessa 

konsekvenser påverkar det fortsatta livet i hög utsträckning. De kvinnor som utsatts för svåra 

trauman genom övergrepp och psykisk misshandel lider i högre grad av omfattande 

konsekvenser som påverkar livet på många sätt. I studien framkommer sociala konsekvenser 

som självdestruktivitet, ensamhet och bekräftelsebehov. Dessa visar sig genom att kvinnornas 

liv begränsas och påverkas socialt, de har ett socialt normbrytande beteende. Vår uppfattning 

är att forskningen som finns kring det aktuella ämnet sällan lyfter de sociala konsekvenserna 

som finns av sexuella övergrepp, utan fokuserar mer på de känslomässiga konsekvenserna. De 

känslomässiga konsekvenser som framkommer i studien är skam och skuld, hat samt psykisk 

ohälsa. Dessa känslomässiga konsekvenser påverkar kvinnorna på ett omfattande sätt vilket 

medför att de är svåra att bearbeta. Resultatet visar att kvinnorna upplever svåra känslomässiga 

konsekvenser många år efter att övergreppen slutat, det sätter så djupa sår i själen som inte 

läker av tiden. De konsekvenser som redovisats går hand i hand och påverkar varandra 

ömsesidigt, därav kan det vara svårt att skilja på vad som orsakar vad. En stor bidragande faktor 

till konsekvenserna är svårigheten att avslöja sexuella övergrepp, vilket gör att många lider i 

tystnad. 

Då denna studie undersöker de sociala och känslomässiga konsekvenserna av att ha blivit utsatt 

för sexuella övergrepp av sin pappa och resulterar i omfattande konsekvenser så väcks tankar 

om vidare forskning inom detta område. Resultatet visade även att avslöjandet av övergreppen 

är svårt och det är avgörande för vidare behandling. Därmed föreslås vidare forskning som 

behandlar tillvägagångssätt för att hjälpa barnen att avslöja. Detta för att skolor och 

myndigheter kan få hjälp och råd med att läsa signaler och ställa rätt frågor. 
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