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Sammanfattning 
Bakgrund: Sexuella övergrepp förekommer i högre utsträckning än vad statistiken 

visar; mörkertalet är stort. Sexuella övergrepp är svårt att handskas med, det är förenat 

med tabu och skam samtidigt som det är ett trauma för den utsatta som påverkar 

denne resten av livet.  

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva människors upplevelser av 

att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp.  

Metod: En litteraturöversikt, inspirerad av Friberg (2006) har utförts. Nio kvalitativa 

studier har insamlats och analyserats. Fynden i resultatet har sedan diskuterats utifrån 

Erikssons teorier om lidande.  

Resultat: Upplevelsen av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp har beskrivits av 

offren i termer av; att känna, att berätta och att återhämta sig. Vanligt förekommande 

känslor var svek, skuld, skam, otrygghet, värdelöshet, stigmatisering, och många 

försökte på olika sätt att slippa känna. Att berätta om övergreppen var för de flesta 

utsatta avhängande på att de blev sedda och bekräftade av andra människor. 

Upplevelsen av återhämtning beskrevs i termer av; att göra ett val, att finna mening 

och sammanhang, andlighet, ändra sin självbild och hinder för återhämtning.  

Diskussion: Att bli utsatt för sexuella övergrepp kan förstås utifrån Erikssons teori 

om människans bearbetning av lidande som ett lidandets drama; där det är av stor vikt 

att lidandet erkänns och bekräftas, att man som utsatt får lida ut och vara i lidandet, 

och integrera det i en ny helhet där lidandet tillägnats mening. 

 

Sökord: Sexuella övergrepp, sexualbrottsoffer, omvårdnad, upplevelser, 

reaktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Abstract 
Introduction: Sexual abuse is more common than statistics show; the number of 

unrecorded cases is high. Sexual abuse is hard to deal with, it is associated with taboo 

and shame and at the same time it is a trauma to the one who has been abused which 

will effect the rest of that persons life.  

Aim: The aim of this literature review is to describe men and women’s experiences of 

being sexually abused.  

Method: A literature review, inspired by Friberg (2006), was conducted. Nine studies 

with a qualitative approach has been collected and analysed. The findings have been 

discussed through Eriksson’s theories of pain and suffering.  

Findings: The experience of being sexually abused has been described by the victims 

in terms of feeling, telling, and recovering. The feelings were described as feelings of 

betrayal, shame, self- blame, insecurity, worthlessness and stigmatization, and a lot of 

the participants took action to escape feelings. Telling others about the abuse was 

dependent on the fact that they were acknowledged and reassured. The experience of 

recovery has been presented with the subthemes; making a choice, making sense of 

what happened to them, spirituality, changing the self-image, and also obstacles in 

recovery was identified.  

Discussion: To deepen the understanding of the experiences of sexual abuse, they can 

be related to Eriksson’s theory of suffering and the act of suffering, where the first 

step is to acknowledge and confirm the suffering. The suffering person needs to 

experience the pain, to be in it and suffer, and later be able to integrate the pain into a 

context, where it somehow makes sense.  

 

Keywords: Sexual abuse, sexual abuse victims, nursing, experience, responses 
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1 Inledning 

Intresset för ämnet sexuella övergrepp väcktes hos en av författarna under den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom psykiatri. I möten med kvinnor som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp, som utseendemässigt såg välmående och trygga ut, 

men levde med svåra inre konflikter och mental ohälsa, uppstod ett engagemang för 

deras berättelser. Att bli sexuellt utnyttjad påverkar hela livet för den utsatta.  

Det typiska offret i mångas ögon är troligtvis ett berusat våldtäktsoffer på en 

akutmottagning, men det är långt ifrån hela verkligheten. Sjuksköterskan kan vårda 

människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp i olika vårdsammanhang utan att 

veta om det. En svårt traumatiserad flykting, en medelålders karriärskvinna med 

manodepressiva perioder eller en äldre herre på demensboendet kan även vara 

överlevare av sexuella övergrepp. Oavsett om det var femton år sedan, eller om det 

var igår, och oavsett övergreppets karaktär, så finns det sannolikt mycket likheter, 

men även olikheter, i dessa människors upplevelser, erfarenheter och berättelser.  

 

2 Bakgrund  

Sexuella övergrepp som område sträcker sig över flera discipliner och kunskapen är 

viktig för många olika yrkeskategorier såsom poliser, socionomer, rättsvetare och 

hälso- sjukvårdspersonal. Studier visar på att människor som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp är överrepresenterade inom vården, inte bara inom psykiatrin, utan även 

inom somatiken (Bohn & Holz, 1996; Sachs-Ericsson, Cromer, Hernandez, Kendall-

Tackett et al, 2009).  

2.1 Sexuella övergrepp- förekomst och attityder 

Historiskt sett är sexuella övergrepp något som successivt blivit anfört i lagböckerna 

som brott av olika slag (Back, 2002, s. 17- 20). Sexualbrott har ett stort mörkertal, 

vilket gör det nästintill omöjligt att utröna exakta siffror vad gällande prevalens och 

incidens för denna typ av brott (Svedin, 2002, s. 69- 71). Bohn och Holz (1996) 

menar att mörkertalet gällande alla former av övergrepp är stort. Enligt 

Brottsförebyggande rådet (2011) har dock anmälningsprevalensen ökat de senaste tio 

åren, men fortfarande anmäls endast 10-20 % av alla sexualbrott. Under år 2011 
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anmäldes i Sverige 16 900 sexualbrott, varav hälften av dessa rörde sig om sexuellt 

ofredande och blottning. Hela 40 % av dessa anmälningar gällde våldtäkt och försök 

till våldtäkt. Av alla anmälda våldtäkter 2010 var endast tre procent av de vuxna 

brottsoffren män, i jämförelse med våldtäkt mot barn, där hela tio procent var pojkar 

(Brottsförebyggande rådet, 2011). Det vanligaste är att gärningsmannen är känd för 

offret sedan tidigare, om än dock bara för kvällen då övergreppet skedde (Enhage- 

Johnsson & Boström, 2003). Enligt en isländsk studie hade 20 % av kvinnorna som 

besökte akutmottagningen och specialistmödravården blivit sexuellt utnyttjade av en 

nära familjemedlem (Svarvarsdottir & Orlygsdottir, 2008).  

I en studie som gjorts i samarbete med Södersjukhuset i Stockholm, framkom att 

hälften av alla kvinnor som inkommer för våldtäkt till deras våldtäktsmottagning har 

blivit utsatta för sexuella övergrepp tidigare, över hälften har även blivit utsatta för 

misshandel tidigare, och en stor majoritet av dem, 71 % av de 47 kvinnor som ingick i 

studien, var alkoholpåverkade vid övergreppet (Enhage- Johnsson & Boström, 2003). 
Hultner (2009) beskriver ämnet sexualitet som tabu i samhället, och att det är 

ansett att vara ett ”ytterst olämpligt samtalsämne”. Tabun gör området sexualitet 

känsligt och inte särskilt forskningsvänligt, och inom många utbildningar saknas 

denna typ av undervisning. Persson (2007, s. 20-22) beskriver tabu och trauma med 

särskild betoning på sexuella övergrepp mot barn, där kulturen ogiltigförklarar 

övergreppen genom att inte benämna och synliggöra dem. Det anses vara så fult att 

ingen vill kännas vid att det förekommer. Detta blir till en svår konflikt inom barnet, 

att känna och reagera på något som kulturen gör till en icke- existerande företeelse. 

En konsekvens blir att skammen förflyttas från traumat till själva offret för traumat, 

och då blir detta en del av ens självuppfattning- att man är föraktad och skambelagd 

(Persson, 2007, s. 20-22).  

Ju närmare relation gärningsmannen har med offret, desto svårare är det för den 

utsatta att berätta om övergreppet/ övergreppen (Sarkar, 2010). Det gäller framförallt 

barn, som är rädda för hur deras föräldrar ska reagera, och detta kan vara en orsak till 

att många som blivit utsatta i barndomen väljer att berätta först senare i livet. Padden 

(2008) pekar ut faktorer som gör det svårt att berätta; skamkänslor inför familj och 

vänner och hela bekantskapskretsen och rädsla för att inte bli trodd.  

I detta arbete används begreppet sexuella övergrepp som ett samlingsnamn för 

sexuellt anspelande handlingar som en människa blir utsatt för mot sin vilja. Det kan 

vara allt ifrån blickar och kommentarer, till direkta fysiska handlingar. 
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2.2 Akuta följder av sexuella övergrepp 

En patient som har blivit våldtagen har förmodligen somatiska skador i form av 

vaginala och rektala åkommor såsom sårbildning, revor, sprickor, ömhet och 

blåmärken (Bohn & Holz, 1996). I eftervården av ett penetrerande övergrepp skall 

man se över eventuella könssjukdomar, urinvägsinfektioner och graviditet (Bohn & 

Holz, 1996). 

Persson (2007, s. 24) beskriver hur människan är utrustad och redo för livets 

påfrestningar genom att ha ett medfött psykologiskt skyddsnät som hjälper oss att 

överleva jobbiga händelser. När det är outhärdligt för vårt psyke och detta system 

brister, har vi utsatts för ett trauma och detta är vanligt förekommande när människan 

blir utsatt för svåra händelser, som till exempel sexuella övergrepp. Cullberg (2006, s. 

19-20) beskriver en psykisk kris som en reaktion hos människan som hamnat i en 

situation som han/hon ej kan förstå eller bemästra med hjälp av tidigare erfarenheter 

och inlärda strukturer. Detta kan vara en situation som hotar den fysiska existensen, 

den sociala identiteten, tryggheten och vardagen.  

Vanliga affekter hos kvinnorna som ankom till akutmottagning efter våldtäkt var 

bland annat chock, gråt, upprördhet och nedstämdhet, medan vissa var lugna och 

samlade (Enhage- Johnsson & Boström, 2003).  

 

2.3 Långsiktiga följder av sexuella övergrepp 

Sarkar (2010) konstaterar att efter att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp förändras 

hela det fortsatta livet efteråt. Enligt Bohn och Holz (1996) och Sachs-Ericsson et al. 

(2009) som studerar relationen mellan övergrepp i barndomen och hälsoproblem i 

vuxen ålder, så mår dessa människor generellt sett sämre än de som inte blivit utsatta. 

Vuxna som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen tenderar i större 

utsträckning att söka sjukvård, eftersom de ofta lider av både psykiska besvär såsom 

posttraumatiskt stressyndrom, depressioner samt av besvär som är av mer 

psykosomatisk karaktär, exempelvis huvudvärk, mag- tarm problematik och generell 

smärta (Bohn & Holz, 1996; Sachs-Ericsson et al., 2009). Ångest och rädsla är vanligt 

förekommande hos dessa patienter, och sekundära symtom av detta kan vara 

magproblem, illamående, sömnstörningar, muskelspänningar, andningssvårigheter, 

generell ömhet och smärta i kroppen, och huvudvärk (Bohn & Holz, 1996). Detta kan 

i värsta fall pågå i flera år efter övergreppet. Andra långsiktiga konsekvenser kan vara 
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mardrömmar, fobier, reducerat socialt liv, minskad sexlust och rädsla för sex samt 

livsstilsförändringar (Padden, 2008). Sachs- Ericsson et al. (2009) konstaterar att 

övergrepp i stort under barndomsåren gör människan mer mottaglig för ohälsa i 

framtiden, och kan göra upplevelsen av de olika symtomen mer smärtsamma.  

2.4 Att möta sjukvården  

De flesta av de 47 kvinnorna i studien som kom till Södersjukhusets akutmottagning 

befann sig i ett chocktillstånd och hade svårt att samarbeta vid gynekologisk 

undersökning och förhör med polis, vilket kan innebära att de upplevde dessa 

undersökningar som ytterligare ett övergrepp (Enhage- Johnsson & Boström, 2003).  

Det akuta omhändertagandet av en kvinna som blivit sexuellt utnyttjad är till viss 

del en rättslig undersökning, där bevis samlas och skador dokumenteras. Rape Kit, 

som är utarbetat av Statens Kriminaltekniska Laboratorium, är ett åtgärdsprogram 

som innehåller exakta instruktioner för hur provtagning och förvaring av 

bevismaterial skall utföras (Enhage- Johnsson & Boström, 2003). Några av åtgärderna 

som vidtas i Rape Kit är bland annat blodprover och urinprover för drog och 

alkoholanalys samt DNA- analys, och även insamling av andra eventuella 

bevismaterial såsom offrets kläder och spår på offrets kropp. Kuratorkontakt erbjuds 

alltid till patienterna som inkommer till våldtäktsmottagningen.  

I Ross et al. (2010) studie där sjuksköterskors upplevelser är i fokus tar de upp 

vikten av att veta om patienternas bakgrund och vad han/hon har varit med om. De 

belyser hur viktigt det är att ställa frågor till patienten på rätt sätt, är sjuksköterskan 

stressad och forcerande kan patienten sluta sig och välja att inte berätta. Det kom även 

fram i studien att många sjuksköterskor kände sig obekväma med att fråga patienten 

om sexuellt betingade problem och kanske undvek frågan av bekvämlighetsskäl, och 

många av sjuksköterskorna upplevde detta bekymmersamt. Vårdgivare känner sig 

ofta obekväma att prata om saker som rör sexualitet, och all kännedom visar på att det 

är vårdgivarens obehag, och inte vårdtagarens (Hultner, 2009). 

Att våga fråga om sexuellt våld är för många sjuksköterskor svårt till en början, 

men får än dock positiva följder enligt Svarvarsdottir och Orlygsdottirs studie (2008). 

Även om ett flertal kvinnor erkänner att de blivit utsatta, så är det inte alla som vill/ är 

redo att prata om det. Trots detta så har sjuksköterskan identifierat ett fenomen som 

förmodligen haft ett stort, negativt inflytande i personens liv, och man kan öppna upp 

för möjligheten att få hjälp (Svarvarsdottir & Orlygsdottir, 2008).  
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I Ross et al. (2010) pekar man även på att det kan vara svårt för vissa 

sjuksköterskor att ta upp ämnet sexuella övergrepp om de själva har blivit sexuellt 

utnyttjade. Vissa sjuksköterskor berättade i undersökningen att de kände att de inte 

vågade ta upp ämnet med patienten för att de inte kände sig förberedda eller 

tillräckligt kunniga att hantera patientens svar.  En annan orsak till att de undvek 

ämnet var att om patienten valde att berätta skulle sjuksköterskan få en viktig roll och 

att det kunde skrämma vissa sjuksköterskor.  

Sjuksköterskorna upplever att erfarenhet ger dem en förmåga att våga möta 

patienter som blivit utsatta för sexuellt våld, men många upplevde även att en god 

vårdrelation mellan vårdare- patient kan skapa förutsättningar för förtroende och 

samtal (Ross et al., 2010).  

 

2.5 Problematisering 

Allmänsjuksköterskan arbetar inom ett flertal olika områden som medicin, kirurgi, 

psykiatri, geriatrik och akutmottagning. Patienter som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp utnyttjar hälso- sjukvård i större utsträckning än vad en person som inte 

blivit utsatt gör (Bohn & Holz, 1996; Sachs-Ericsson et al, 2009). Dessa patienter kan 

vara extra känsliga för olika undersökningar i mötet med sjukvården (Enhage- 

Johnsson & Boström, 2003). Sjuksköterskan står ofta nära patienten och kan därför 

bli en trygg bas om han/hon får patientens förtroende. Om sjuksköterskan besitter 

kunskap om hur människor upplever sexuella övergrepp så kan han/hon våga möta 

och se de utsatta, initiera att rätt åtgärder sätts in och en cirkel av ohälsa kan brytas. 

Övergrepp är något som kan vara väldigt svårt för patienten att ta upp, och 

sjuksköterskan behöver kännedom kring dessa patienters upplevelser, känslomönster 

och behov, för att kunna vårda dem på ett respektfullt sätt och undvika ett onödigt, 

vårdrelaterat lidande.  

 

3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva människors upplevelser av att ha blivit utsatta 

för sexuella övergrepp.  
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4 Teoretiska utgångspunkter  

För att fördjupa kunskaper om sexuella övergrepp kommer denna litteraturöversikt att 

bruka Erikssons teorier om lidande. Eriksson (1994, s. 38) hävdar att lida och att 

uppleva lidande är en del av livet; att leva är till viss del att lida, och urskiljer tre olika 

former av lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande 

handlar om lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. Vårdlidande 

upplevs i relation till själva vårdsituationen och livslidande upplevs i relation till det 

egna unika livet. Eriksson (1994, s. 38) beskriver vidare att det djupaste lidandet kan 

leda till att livskraften går förlorad och att människan kan fyllas av livsleda. Varje 

lidande är unikt, det uttrycks på olika sätt och har ingen given bestämningsgrund. 

Sexuella övergrepp kan innebära alla olika sorters lidande för den som blir utsatt.  

Människor behöver andra människor för att bearbeta lidande. Genom att bekräfta 

någons lidande kan lidandet bli mindre (Eriksson, 1994, s. 82), vilket kan vara en 

viktig kunskap för vårdare som möter människor som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. Bekräftandet av lidandet är det första steget mot försoning i lidandets 

drama, och det är en tröst och en inbjudan till att lida ut (Eriksson, 1994, s. 54-55). 

Att lida ut är nästa steg i dramat, där människan måste ges tid och utrymme för att 

lida, utan att människor i dennes omgivning försöker förklara och råda bot. Om en 

människa bär på ett lidande så måste det lidas ut. Eriksson (1994, s. 55) beskriver att 

vår själ långsamt dör om vi inte möter våra problem och vårt lidande.  

När människan upplever lidande har hon ett behov av att förklara det och integrera 

det i sitt liv och i sitt sammanhang, och denna process är nästan alltid av existentiell 

och religiös karaktär. Det sista steget i lidandets drama innebär att människan 

försonas med lidandet, att den lidande människan skapar ny helhet där lidandet, och 

det som gått förlorat med det, blir en del av helheten. Det lidande som människan inte 

lyckas finna en förklaring till, tillskriver hon oftast något större än henne själv; en 

högre makt, ödet eller tron på det goda och det onda (Eriksson, 1994, s. 36). Eriksson 

(1994, s. 42- 46) beskriver några framträdande omständigheter som förorsakar lidande 

hos människor, vilka är kränkt värdighet, skuld, fördömelse, ensamhet, kärlekslöshet, 

att vara ifrågasatt och att inte vara en del av en gemenskap. Några av dessa 

omständigheter kan orsakas av sexuella övergrepp och är sammankopplade med 

fenomenet och dess dimensioner. ”Att åstadkomma ett lidande för den andre innebär 

alltid att kränka den andres värdighet, att inte bekräfta denne som fullvärdig 
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människa” (Eriksson, 1994, s. 39). Detta kan vara en möjlig beskrivning av vad som 

sker när en människa blir utsatt för sexuella övergrepp.  

 

5 Metod  

Detta arbete är en litteraturöversikt i enlighet med hur den beskrivs i Friberg (2006).  

En litteraturöversikt utförs med syftet att skapa en översiktlig sammanställning av 

forskningsresultat inom ett särskilt kunskapsområde (Friberg, 2006). För att svara på 

syftet i detta arbete har empiriska studier som beskriver människors upplevelser av 

sexuella övergrepp sammanställts. Eftersom studierna fokuserar på att beskriva de 

levda erfarenheterna är de alla av kvalitativ karaktär.  

5.1 Sökning och urval 

Databaserna CINAHL, Academic Search Premier och PubMed har används för att 

hitta studierna till resultatet. Via svenska Mesh översattes de sökord som var aktuella 

till engelska. De sökord som har används är: sexual violence, sexual abuse, sexual 

abuse victims, rape, nursing, qualitative study, qualitative method, responses, 

intimate violence, experience, female survivors, child sexual abuse. Dessa ord har 

kombinerats på olika sätt i de olika databaserna för att få ett stort antal träffar.  

Litteraturöversikten inkluderar studier med målgruppen män och kvinnor från 18 

års ålder, som beskriver offrets upplevelser av sexuella övergrepp, oavsett när i tiden 

övergreppet skedde, vilket skede personen är i bearbetningsprocessen och oavsett 

andra omständigheter kring själva övergreppet eller övergreppen. Vissa begränsningar 

som sökmotorerna erbjuder har används, som att endast söka efter vårdvetenskapliga 

tidskrifter, samt begränsningar i ålder och språk.  

Vårt enda exklusionskriterie har varit målgrupper med ålder lägre än 18 år vid 

datainsamlingen. Begränsning i studiernas ursprungsland eller kulturella aspekter har 

inte gjorts, då målet är att samla en kunskap som reflekterar ett mångkulturellt 

samhälle. Ej heller har vi gjort någon tidsbegränsning för när studierna utförts.  

 När en sökning genomförts har först titlarna använts som riktmärke för att urskilja 

relevans för syftet, sedan har abstract och sammanfattning lästs hos de som verkat 

relevanta, och därefter har nio studier valts ut (se Bilaga 1). När bakgrundsmaterialet 

granskats har referenslistorna i litteraturstudierna kunnat dras nytta av, och därigenom 
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har två av resultatartiklarna funnits. Dock redovisas även deras sökvägar i 

sökmatrisen (se Bilaga 2).  

 

5.2 Analysmetod 

Analysen av de nio studier som utgör denna litteraturstudie har inspirerats av Fribergs 

analysfaser (2006). De valda studierna har lästs av författarna flera gånger om, först 

enskilt och sedan tillsammans för att få en bra överblick av vad de olika texterna 

handlar om. Efter att ha läst artiklarna har författarna sammanfattat dem genom att 

skriva ner de stora teman och nyckelbegrepp som är mest framträdande i studiernas 

resultat, samt andra mindre teman som förekommit men inte i lika stor utsträckning. 

Artiklarnas resultat har sedan gemensamt bearbetats och diskuterats av båda 

författarna på följande sätt; varje artikel har fått varsin siffra, och sedan har vi 

tematiserat fynden i artiklarna genom att skriva artikelns siffra under varje tema. 

Detta har hjälpt till att kunna identifiera olika teman som speglar både likheter och 

olikheter i studiernas resultat. Under arbetets gång har vissa teman har slagits ihop, då 

de varit starkt sammankopplade, samt att vissa nya teman har uppstått.  

 

6 Forskningsetiska överväganden  

Vid val av artiklar har forskningsetiska överväganden påverkat valet, samt hjälpt 

författarna att förhålla sig kritiskt och objektivt till de artiklar som inkluderats i 

översikten. Etiska överväganden kan utmärka sig genom att till exempel etiska 

aspekter har beaktats genom informerat samtycke av de som ska intervjuas eller 

observeras, samt även hur resultatet kommer att spridas och vikten av konfidentialitet 

(Bell, 2000, s. 39). Eftersom denna översikt vidrör ett känsligt ämne så är dessa 

aspekter av stor vikt. Fyra av våra studier har blivit godkända av en etisk kommitté, 

vilket säkerhetsställer att etiska aspekter har tagits med i studien. De resterande fem 

studierna har beaktat etiska apekter som beskrivs ovan. Studiernas författare har även 

redovisat hur de gått tillväga; en datainsamlings- och analysmetod och att de håller en 

vetenskaplig kvalité.  

 I analysfasen har författarna försökt se på materialet objektivt, bortom 

förförståelsen och de intuitiva uppfattningarna, samt diskuterat och bearbetat 

materialet med en öppenhet för olika infallsvinklar och perspektiv.  
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7 Resultat 

I analysen har tre stora huvudteman identifierats; att känna, att berätta, och att 

återhämta sig, och ett flertal subteman framträtt. Att känna indelades i subteman; att 

känna svek, att känna skuld och skam, att känna sig otrygg, att känna sig värdelös, att 

känna sig stämplad och att slippa känna. Att berätta identifierades i ett subtema; att 

bli sedd och bekräftad, och att återhämta sig indelades i subteman; att göra ett val, att 

finna mening och sammanhang, andlighet, att ändra sin självbild och hinder för 

återhämtning.   

 

7.1 Att känna 

7.1.1 Att känna svek  

Att bli utsatt för sexuella övergrepp upplever många kvinnor som ett svek (Kalmakis, 

2011; Rahm, Renck, & Ringsberg 2006; Van Loon, Koch & Kralik, 2004). Kvinnor 

som blivit utsatta för övergrepp i barndomen känner sig ofta svikna av dels förövaren, 

som inte allt för sällan utnyttjat en maktposition, men även av omgivningen som inte 

ingripit eller förstått vad som pågått (Rahm et al., 2006; Van Loon et al., 2004). De 

flesta övergrepp sker i en relation, och sju av åtta kvinnor i Kalmakis studie (2011) 

blev utnyttjade av en man som de litade på vid tillfället för övergreppet.  

 

7.1.2 Att känna skuld och skam  
Efter att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp är det inte ovanligt att kvinnorna 

skuldbelägger sig själva för det som hänt (Draucker & Stern, 2000; Kalmakis, 2011; 

Van Loon et al., 2004). Detta kan dels vara ett sätt för kvinnorna att försöka finna en 

förklaring till varför detta hänt dem, genom att själv ta ansvar för händelsen, och att 

de hade kunnat undvika den om de inte druckit så mycket alkohol, eller varit så 

omdömeslösa och så vidare (Draucker & Stern, 2000). Kalmakis (2011) har funnit att 

kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld i ett berusningstillstånd bär på mycket 

skuldkänslor. Flera kvinnor tyckte bestämt att vad som hänt var helt och hållet deras 

fel, eftersom att de försatt sig i ett berusningstillstånd (Kalmakis, 2011). De enda två 
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som inte höll sig själva skyldiga för övergreppet, hade blivit drogade och inte försatt 

sig i berusning självmant (Kalmakis, 2011).  

 Rahm et al., (2006) beskriver skam delvis som en känsla av utanförskap, att känna 

sig annorlunda och ensam. Kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade i barndomen 

uttryckte en rädsla för vad andra ska tycka och tro om dem, samt en rädsla för att de 

ska bli missförstådda och förkastade av familj och vänner (Rahm et al., 2006). 

Mukamana och Brysiewicz (2008) beskriver kvinnors upplevelser av att ha blivit 

våldtagna under folkmordet i Rwanda 1994, och ett av deras tydligaste fynd är skam 

och förödmjukelse hos dessa kvinnor. Flera av dem försöker hemlighålla 

övergreppen, eftersom att det är så skamfyllt och oaccepterat i samhället de lever i. 

De är rädda att berätta för sina män om övergreppen då de riskerar att bli avvisade 

och förlora hela sin sociala identitet som mödrar, fruar och/ eller oskulder.  

 Andra känslor som är relaterade till skam är upplevelsen av att vara äcklad av sin 

egen kropp, att man är sexuellt objektifierad (Flinck, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 

2004). En annan vanlig upplevelse är att kvinnan känner sig smutsig (Stroessner 

Brunngraber, 1986).  

	  

7.1.3 Att känna sig otrygg  
Att känna rädsla och förlorad trygghet efter ett övergrepp är vanligt hos kvinnor som 

upplevt sexuella övergrepp (Kalmakis, 2011; Smith & Kelly, 2001). För att återfå 

förlorad trygghet beskrev vissa kvinnor att de gick in i en ”bubbla” efter övergreppen 

(Smith & Kelly, 2001). Kvinnorna försöker skapa sig ett säkrare liv efter övergreppen 

och blir därför försiktigare, vilket för vissa leder till social isolering och 

frihetskränkning (Draucker & Stern, 2000). Vissa kvinnor som blivit utsatta för incest 

tenderar att undvika att inleda sexuella relationer, medan andra blir sexmissbrukare 

för att de behöver närhet (Stroessner Brunngraber, 1986). Många av kvinnorna får 

andra svårigheter i det sociala livet efter övergreppet, de har svårt att få nya vänner, 

de känner sig obekväma i sociala situationer, samt att de har förlorat förtroendet för 

andra människor (Stroessner Brunngraber, 1986). Kvinnor som upplevt sexuella 

övergrepp i barndomen tenderar att fortsätta vara rädda för samma saker som de var 

rädda för i barndomen, exempelvis mörker (Rahm et al., 2006).  

 Kvinnorna uttryckte att det var en kamp för dem att försöka finna trygghet i en 

värld som de fått erfara som otrygg och farlig (Draucker & Stern, 2000).  



	  11(24)	  

	  

7.1.4 Att känna sig värdelös 

Känslor av värdelöshet beskrivs av kvinnorna som låg självkänsla efter tidigare 

övergrepp, förlorad värdighet, maktlöshet, och att vara svag och känslig (Kalmakis, 

2011; Rahm et al., 2006; Van Loon et al., 2004; Stroessner Brunngraber, 1986). 

Några av kvinnorna som blivit utnyttjade under berusning av alkohol eller droger, 

kände att de inte hade förmågan att skydda sig från våldet eftersom de redan hade låg 

självkänsla och låg självrespekt efter tidigare övergrepp (Kalmakis, 2011).  

 I en studie som bygger på intervjuer med hemlösa kvinnor som blivit sexuellt 

utnyttjade i barndomen (Van Loon et al., 2004), upplevde kvinnorna att de fått lära sig 

sedan barnsben att de var värdelösa, odugliga och att de förtjänade det våld som de 

utsattes för. Detta präglade resten av deras liv, och deras känslor av maktlöshet och 

värdelöshet gjorde dem lättutnyttjade, då de försökt tillfredsställa andra för att passa 

in. Detta upplevde även kvinnorna i Draucker och Sterns studie (2000), att deras 

dåliga barndom lärt dem att de inte förtjänade att behandlas bra och hade därför en 

nedsatt förmåga att försvara sig.  

	  

7.1.5 Att känna sig stämplad  

Upplevelsen av att känna sig stämplad framstod som svårast hos kvinnorna som blivit 

våldtagna i Rwanda (Mukamana & Brysiewicz, 2008), där kvinnorna upplevde ett 

stort utanförskap i samhället efter att ha blivit våldtagna, men även hos kvinnorna i de 

andra studierna var detta något som de upplevde som svårt och jobbigt (Rahm et al., 

2006). Känslan av att vara stämplad är starkt sammankopplad med skamkänslorna, 

känslan av att vara annorlunda och som en av kvinnorna uttryckte det; att hon är rädd 

för att det skall synas på utsidan vad hon varit utsatt för (Rahm et al., 2006). 

En annan dimension av detta är att kvinnorna upplever att människor i deras 

omgivning skuldbelägger dem för vad som hänt, eller tror att de ljuger/förvränger 

sanningen (Rahm et al., 2006). Ytterligare en upplevelse hos några av kvinnorna är att 

vara en ”outsider” vilket kan vara i samhället, i familjen och i vänskapskretsen, och 

detta är ett slags utanförskap som kvinnan känner eftersom det bara är hon som mår 

dåligt, som har svåra traumatiserande minnen, som behöver terapi och medicinering 

(Rahm et al., 2006). 
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7.1.6 Att slippa känna  

I ett flertal studier framkom att kvinnorna använde sig av olika metoder för att slippa 

känna (Kalmakis, 2011; Rahm et al., 2006; Stroessner Brunngraber, 1986; Van Loon 

et al., 2004). Att undertrycka och dämpa känslor, förnekelse av känslor, samt 

missbruk av olika slag är vanligt hos kvinnor som blivit utsatta för incest och 

övergrepp i barndomen (Stroessner Brunngraber, 1986; Van Loon et al., 2004). 

I Kalmakis studie (2011) framkom att fler av kvinnorna upplevde att de 

missbrukade alkohol och droger, och att detta hade två aspekter. En kvinna sa att 

missbruket hade lett till att hon blev våldtagen, och en annan upplevde att hon tappade 

omdömet när hon var berusad (Kalmakis, 2011). Att dricka alkohol och ta droger är 

även ett sätt för kvinnorna att bedöva smärtan och att slippa känna (Kalmakis, 2011; 

Van Loon et al., 2004).  

Självskadebeteende är något som vissa kvinnor tar till för att slippa känna (Van 

Loon et al., 2004). Fem av sju kvinnor i Flinck et al. (2004) hade tankar på att avsluta 

sitt liv. Alla kvinnorna i Van Loon et al. (2004) hade sökt hjälp på akutmottagning för 

försök till självmord. Kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld upplever intensiv 

smärta och har någon gång velat dö för att slippa känna den (Draucker & Stern, 

2000).  

   

	  

7.2 Att berätta  

7.2.1 Att bli sedd och bekräftad 

Kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp upplever att det varit ett stöd för 

dem när de känt att någon brytt sig om dem på riktigt (Draucker & Stern, 2000; Flinck 

et al., 2004; Kalmakis, 2011; Smith & Kelly, 2001). För många kvinnor så var detta 

avgörande, att ha någon som bryr sig, oavsett om det är hälso- sjukvårdspersonal, 

familj eller vänner (Draucker & Stern, 2000; Flinck et al., 2004; Kalmakis, 2011; 

Smith & Kelly, 2001; Stroessner Brunngraber, 1986). För att kvinnor som blivit 

utsatta för våld i en nära relation ska våga berätta, är det viktigt för dem att hälso-

sjukvårdspersonal vågar fråga utan att fördöma eller skuldbelägga (Flinck et al., 

2004). En kvinna upplevde att hon inte alltid tog råd från andra att lämna sin man som 

utsatt henne för sexuellt våld, men att hon medgav att detta ”planted a seed” av insikt 

hos henne som blev en grogrund för förändring (Draucker & Stern, 2000).  
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En grupp kvinnor i Draucker och Sterns studie (2000) upplevde att en viktig del i 

deras återhämtning var att berätta om vad de varit med om. Att berätta och att få en 

positiv respons, att bli bekräftad och att bli sedd är av stor vikt för dessa kvinnor 

(Draucker & Stern, 2000). En kvinna uttryckte detta såhär; ”What would have helped 

me was if somebody said it was not your fault. You said no…It was not your fault. 

You said no. And it was rape. “ (Draucker & Stern, 2000, s 393).  

 Att berätta om övergreppen är det första steget mot återhämtning (Smith & Kelly, 

2001), och ett sätt att komma över skulden och skammen (Draucker & Stern, 2000). 

Att prata med andra som varit utsatta för samma sak kan hjälpa kvinnorna att känna 

sig mindre annorlunda, mindre ensamma och mindre skamfyllda (Mukamana & 

Brysiewicz, 2008; Stroessner Brunngraber, 1986). Kvinnor i Rwanda som aldrig fått 

möjlighet att sätta ord på sina upplevelser upplever en ökad psykisk stress 

(Mukamana & Brysiewicz, 2008).  

 Kvinnorna upplever en rädsla för att berätta vad som hänt då de tvivlar på hur 

människor i deras omgivning kommer reagera, och att de kommer bli avvisade, 

skuldbelagda och inte bli trodda (Draucker & Stern, 2000; Mukamana & Brysiewicz, 

2008).  

 

7.3 Att återhämta sig 

7.3.1 Att göra ett val  

Flera av kvinnorna upplevde att de kom till en slags vändpunkt då de gjorde ett 

medvetet val att gå vidare och förändra sitt liv (Darucker & Stern, 2000; Smith & 

Kelly, 2001), så att effekterna av övergreppet inte längre skall hindra dem från att 

leva som vanligt (Draucker & Stern, 2000). De kvinnor som blivit utnyttjade i en nära 

relation eller av någon som de kände, berättade om att gå vidare som en upplevelse av 

att välja ett annat liv, ett bättre liv för dem själva, där de kan känna sig trygga och 

självsäkra (Draucker & Stern, 2000; Flinck et al., 2004). Faktorer som fungerade 

stöttande för dessa kvinnor var bland annat stöd av vänner, familj, att hitta nytt arbete, 

en ny relation, ett nytt fritidsintresse, professionell hjälp och nytt hopp om en trygg 

framtid, då kvinnorna behövde återupptäcka vad som gått förlorat för dem, såsom 

trygghet, femininet, sexualitet och självrespekt (Flinck et al., 2004). 
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7.3.2 Att finna mening och sammanhang  

Ett genomgående tema i dessa kvinnors upplevelser var en känsla av att de ville finna 

en förklaring till varför detta hänt just dem (Draucker & Stern, 2000; Smith & Kelly, 

2001). Ett sätt att förklara händelsen var att skuldbelägga sig själv och älta huruvida 

man hade kunnat undvika övergreppen; ”jag borde ha lämnat honom”, ”jag borde ha 

förstått…” (Draucker & Stern, 2000). Även när kvinnorna hade slutat skuldbelägga 

sig själva, och insett att det inte var deras fel utan att det var olyckliga 

omständigheter, så fortsatte dessa tankar om hur övergreppet hade kunnat undvikas 

(Draucker & Stern, 2000). En kvinna upplevde att hon kunde komma vidare i 

bearbetningsprocessen när hon till slut förstod att det som hänt inte berodde på henne, 

utan att det var slumpen som bar skulden, och inte hon (Smith & Kelly, 2001).  

Ett annat sätt att finna mening och sammanhang var för några av kvinnorna som 

blivit utsatta för sexuellt våld i en nära relation, att se sambandet mellan deras 

barndom och uppväxt och hur den påverkat dem, och även andra faktorer såsom 

social misär och kronisk sjukdom som gjort dem utsatta och sköra (Draucker & Stern, 

2000). Detta var ett sätt för kvinnorna att begripa varför de hamnat i en relation där de 

blivit utsatta för sexuellt våld.   

En kvinna hade svårt att verbalt sätta ord på vad som hänt henne, men var hjälpt av 

att skriva om övergreppet (Flinck et al., 2004).  

Att se på de positiva effekterna av att ha varit med om något svårt, upplevde 

många av kvinnorna som att vara tacksam över och uppskatta livet, att finna styrka, 

att komma närmre någon familjemedlem, eller att upptäcka sin andliga sida (Draucker 

& Stern, 2000; Smith & Kelly, 2001; Stroessner Brunngraber, 1986).  

 

7.3.3 Andlighet  

Andlighet kan spela en viktig roll i återhämtningen efter sexuella övergrepp 

(Draucker & Stern, 2000; Knapik, Martsolf & Draucker, 2008; Smith & Kelly, 2001). 

Andligheten är en del av att finna mening och sammanhang för många av de utsatta, 

några av dem upplevde det som en religiös upplevelse att ha blivit utsatt för och 

överlevt motgångar som blivit stärkande upplevelser (Draucker & Stern, 2000).  

När män och kvinnor har ett bristande förtroende för andra människor, är svaga, 

utsatta och söker mening och sammanhang, kan återhämtning bli en religiös resa 

(Knapik et al., 2008). Gud kan symbolisera tröst, gemenskap, kärlek och hopp om 
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framtiden för dessa människor. Många av dem upplevde att gud gav dem fysisk och 

mental styrka, gud är någon som lyssnar, guidar och stöttar. En av dem uttryckte att 

utan alkohol och droger, så vart denne tvungen att hitta nya sätt att handskas med sina 

upplevelser, och då fann denne ett slags andlighet i en större kraft som stöttade, och 

som gav hopp (Knapik et al., 2008).  

 

7.3.4 Att ändra sin självbild  

Många kvinnor upplever att de har en skev självbild och låg självkänsla som har 

formats av olika typer av övergrepp som förekommit i deras liv (Draucker & Stern, 

2000; Kalmakis, 2011; Stroessner Brunngraber, 1986; Van Loon et al., 2004). För 

kvinnorna som blev våldtagna under folkmordet i Rwanda, betydde övergreppet att de 

förlorade en stor del av sin identitet (Mukamana & Brysiewicz, 2008). De var inte 

längre värda någonting som mödrar, fruar, oskulder eller döttrar. 

Att ändra sin självbild innebär att man tar tillbaka det som gått förlorat i och med 

övergreppet/ övergreppen (Smith & Kelly, 2001). Många kvinnor känner känslor av 

värdelöshet, och tror inte att de förtjänar bättre än ett liv än där de blir utnyttjade 

(Draucker & Stern, 2000). En kvinna upplevde att hon låtit män utnyttja henne, 

eftersom att hon trodde att hennes vilja inte betydde något (Kalmakis, 2011).  

I ett flertal studier har kvinnorna berättat om hur de upplevt återhämtning som en 

inre process där de inser att de är värda något, att de förtjänar bättre och att de har en 

inre styrka (Draucker & Stern, 2000; Stroessner Brunngraber, 1986). De tar tillbaka 

kontrollen över sina liv, och börjar se på sig själva som starka, självsäkra, 

framgångsrika och kompetenta kvinnor (Draucker & Stern, 2000).  

 

7.3.5 Hinder för återhämtning 

I Draucker och Stern (2000) uttrycker kvinnorna, som blivit utnyttjade av en man de 

hade en intim relation med, att rädsla och otrygghet är känslor som hindrar dem från 

att gå vidare. Kvinnorna identifierade även rättssystemet som ett hinder för dem att 

läka, eftersom det sällan kunde tillgodose den drabbade kvinnans behov (Draucker & 

Stern, 2000). Rädsla att träffa mannen som utnyttjat dem, hot om fortsatt våld eller att 

hamna i situationer som påminner om övergreppssituationen, exempelvis okänslighet 

vid undersökningar inom sjukvården, är hinder på vägen mot återhämtning (Draucker 

& Stern, 2000; Van Loon et al., 2004). För att inte kränka kvinnan vid mötet med 
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hälso- sjukvården, bör vårdgivarna förklara ingående vad de behöver göra, hur lång 

tid det kommer ta och använda medicinska termer för att förklara varför och hur 

någonting måste genomföras (Van Loon et al., 2004). Vissa dofter, beröringar, 

smaker och emotionella och kroppsliga sensationer triggar minnesbilder hos 

kvinnorna (Flinck et al., 2004). Att se en person som påminner om gärningsmannen 

kan även vara svårt för kvinnan (Draucker & Stern, 2000).  

 Att bli fortsatt behandlad och stämplad som ett offer kan även utgöra en svårighet 

för kvinnan (Draucker & Stern, 2000). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Författarna till denna litteraturöversikt har eftersträvat att fånga en verklighetstrogen 

bild av människors upplevelser av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp genom 

att välja studier med ursprung i olika världsdelar, samt med målgrupper som har olika 

social bakgrund, varierande åldrar och som har utsatts för olika typer av övergrepp. 

Studierna som valts till resultatet har alla utom en, endast kvinnor i målgruppen. Detta 

är inte ett urval som gjorts medvetet i detta arbete, men det är orsaken till att 

kvinnornas perspektiv är överrepresenterat, vilket kan anses vara en svaghet då denna 

litteraturöversikt till stor del går miste om männens upplevelser.  

Enligt definitionen av begreppet sexuella övergrepp som används i detta arbete (se 

rurik 2.1), används i detta arbete begreppet som ett samlingsbegrepp, och vidare 

lägger författarna ingen värdering i olika typer av övergrepp. Författarnas avsikt med 

att använda sökord som rape och child sexual abuse, var att få en sammanställning av 

upplevelser av olika typer av övergrepp. Dock motsäger dessa sökord till viss del 

syftet, då denna litteraturöversikt anspelar att beskriva sexuella övergrepp och inte 

specifikt våldtäkt eller övergrepp mot barn. Även sökord som female survivor 

motsäger syftet att även beskriva männens upplevelser, dock användes just detta 

sökord för att hitta en specifik studie.  

Ålder vid datainsamling samt vid tiden för övergreppet/övergreppen är även något 

som bör skiljas på. Författarna har ej haft för avsikt att undersöka barns upplevelser 

av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp, men en del av studierna behandlar 

vuxna människors upplevelser av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp under 
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barndomsåren. Denna översikt har gått miste om upplevelsen av att bli sexuellt 

utnyttjad vid en högre ålder, då den äldsta personen i våra studier är 64 år vid 

intervjutillfället.  

Den äldsta studien i översikten är Stroessner Brunngraber (1986). Studiens ålder 

har diskuterats av författarna, men inkluderas i översikten då det är föga troligt att det 

centrala, människors upplevelser, är något som förändrats under senare tid. Det som 

troligen har förändrats sedan 1986 är vårdens utformning, samt tabun och attityder i 

samhället, vilket kan ha påverkat studiens resultat i viss utsträckning. De andra 

studiernas publiceringsår varierar mellan 2000 och 2011.  

Studien av Stroessner Brunngraber (1986) är även den enda studien i denna 

översikt som inte är renodlat kvalitativ, utan har en mixad kvalitativ och kvantitativ 

metod och analysmetod.  

Friberg (2006) beskriver analysfasen som en process där man skall bryta ned en 

helhet till delar, som sedan skall forma en ny helhet, vilket har anammats i denna 

översikt till stor del. När materialet bearbetats har det förts in under olika teman och 

subteman, och detta kan möjligtvis bidra till viss feltolkning och övertolkning. 

Författarna till denna litteraturöversikt är medvetna om att en viss förförståelse kan 

finnas hos dem, då de båda har varit i kontakt med fenomenet sexuella övergrepp 

tidigare. Stenbock-Hult (2004, s. 86) skriver att ett kritiskt förhållningssätt handlar om 

att öppna upp för nya infallsvinklar och att granska med vetskapen om att de egna 

emotionerna kan påverka hur man behandlar en text. Självmedvetenheten och 

mognadsgraden ligger till grund för det kritiska förhållningssättet (Stenbock- Hult, 

2004, s. 163-164). Känslor och värderingar påverkar hur människan tar emot andras 

upplevelser och erfarenheter; det krävs teoretisk kunskap samt självkännedom för att 

människan ej skall låta sig styras av förförståelse. 

Alla studier som behandlats i resultatet har publicerats på engelska, så språkliga 

förbistringar kan även ha bidragit till missuppfattningar; man kan omöjligen översätta 

helt tolkningsfritt. Därav är vissa citat ej översatta.  

	  

8.2 Resultatdiskussion   

Fynden som gjorts i denna litteraturöversikt kommer härvid att diskuteras och kopplas 

till Erikssons teorier om lidande.  
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8.2.1 Lidande 

I resultatet framkom många olika känslor som kan kopplas till lidande, varav svek var 

en av dem. Att ha blivit sviken och utnyttjad av någon i en nära relation upplever 

offret som ett hot mot dennes inre värld (Persson, 2007, s. 158). Tidiga erfarenheter 

av detta kan bli en livsregel för den utsatta, att relationer är svåra och komplicerade, 

att risken hela tiden finns att återuppleva det fruktansvärda. Att bli utnyttjad av en 

total främling utgör inte ett lika stort svek för offret, då denne inte lämnat ut sig till 

och litat på förövaren. Vidare pekar resultatet på att många upplever en känsla av 

otrygghet, och denna beskrivs i termer av rädsla, social isolering och otrygghet i 

relation till andra människor. Hälsa och trygghet står nära varandra och trygghet 

innebär närhet och gemenskap med andra människor (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 

84). När människan får sin grundtrygghet tillfredsställd kan hon/han fokusera på 

ytterligare behov såsom egenvärde, självuppfattning och självförverkligande 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 85). I översiktens resultat beskriver människorna hur 

de känt sig svikna, otrygga, skamfyllda och värdelösa. En person som blivit utsatt för 

övergrepp kan uppleva ytliga relationer som mindre hotfulla, men djupa och 

ömsesidiga relationer där den utsatte är helt utlämnad, är svårare då relationen kan 

återgestalta traumat och övergreppen (Persson, 2007, s. 158-159). Att någon har brytt 

sig om dem, att någon har bekräftat dem, har hjälpt dem att berätta om övergreppet/ 

övergreppen, få hjälp och återfå trygghet. Detta har sedan lett till att många av dem 

kunnat jobba med sin självbild och sin självrespekt, och för vissa av dem till och med 

lett till självförverkligande då de fått mod att välja ett nytt, bättre liv.  

 Känslor av skuld och skam är frekvent rapporterade i resultatet. Själslig eller 

andlig smärta kan skapas av upplevelser som skam, förnedring, skuld och liknande 

(Eriksson, 1994, s. 84). Kvinnor som blivit drogade av gärningsmannen känner 

mindre skuld eftersom de inte försatt sig i övergreppssituationen självmant, men de 

kvinnor som druckit alkohol och blivit redlöst berusade och sedan utnyttjade, tenderar 

att skuldbelägga sig själva mer. Eriksson (1994, s. 84) beskriver att skuld kan leda till 

illabefinnande och kan uppkomma då man känner att man själv har förorsakat 

sjukdom och lidande genom att inte leva rätt. Sambanden mellan alkoholintag/ 

relation till gärningsmannen och högre grad av skuld är dokumenterade av Littleton 

och Radecki Breitkopf (2006).  

Att känna sig stämplad är uttryckt i resultatet som en känsla av ensamhet, 

utanförskap, att man är konstig och annorlunda. En människa kan uppleva ensamhet 
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även fast denne har många andra människor runt om sig (Dahlberg & Segesten, 2010, 

s. 95). Detta är ett slags utanförskap i gemenskapen och i sammanhanget, och kan för 

människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp vara förknippat med tabun, att de 

är onormala och udda; att de bär på upplevelser och minnen som ingen annan gör. Att 

vara ensam och oförstådd skapar en smärta inombords (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 

93). Detta bekräftas även av en taiwanesisk studie av kvinnor som levt i relationer där 

de blivit misshandlade; många av dem har varit olyckliga men medvetet valt att leva 

kvar i relationen eftersom att de var rädda för att samhället skulle betrakta dem som 

misslyckade och att de skulle bli stigmatiserade (Hsieh, Feng & Shu, 2009). Detta kan 

relateras till svårigheten för den utsatte att berätta om sexuella övergrepp; rädslan för 

hur omgivningen skall reagera.  

Fynden i resultatet visar på att många människor som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp lever med existentiell smärta och har någon gång velat dö för att slippa 

känna. Alkohol, användning av droger och självskadebeteende är även identifierat i 

subtemat att slippa känna. Att känna intensiv smärta och tänka på självmord som sista 

utväg är ett livslidande hos individen. Eriksson (1994, s. 93) förklarar att begreppet 

livslidande innebär när människan står för ett lidande som innefattar hela hennes 

livssituation, vilket kan ge hopplöshetskänslor och kan leda till att personen inte orkar 

längre och känner att det saknas värde i livet.  

 

8.2.2 Att hantera lidande 

Samband mellan övergreppets karaktär, personens sociala resurser och psykiska 

mående har studerats av Littleton och Radecki Breitkopf (2006), och visar att 

övergreppets brutalitet och grad av fysiskt våld inte verkar ha någon betydelse i 

huruvida offret hanterar själva händelsen. Det som gör att offret i större utsträckning 

anammar en undvikande copingmekanism går att härleda till de emotionella 

aspekterna av en våldtäkt, såsom högre känsla av skuld och värdelöshet. Detta kan 

relateras till temat att berätta: då de utsatta beskriver hur de väljer att komma förbi 

skulden och skammen och berätta om övergreppen. Känslor av skuld, skam och 

värdelöshet hindrar de utsatta från att konfrontera det som hänt dem, vilket är det 

första steget i lidandets drama; att bekräfta lidandet, att erkänna dess existens och 

våga kännas vid det (Eriksson, 1994, s. 54). I resultatet beskrivs detta i termer av att 

någon bryr sig, att sätta ord på vad som hänt, och att bli sedd och bekräftad. I en 
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studie av McGregor, Glover, Gautam och Julich (2010) med kvinnor som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp i barndomen, framkom att de ville känna sig säkra på 

att den som tog emot deras historia var beredd och redo att hantera den. Kvinnorna 

ville bli sedda som hela personer, inte som offer, men med respekt och åtanke om att 

deras tidigare erfarenheter gjorde dem extra känsliga för vissa stimuli.  

Den andra akten i lidandets drama är att lida och det kan kopplas till ett 

existensberättigande av känslorna som identifierats i resultatet. Människan behöver 

tid och rum att lida ut (Eriksson, 1994, s. 54). Detta innebär att lidandet inte skall 

bortförklaras eller hittas orsaker till, utan att lidandet får finnas och att man låter den 

lidande människan få vara i lidandet. Kvinnor i studien av McGregor et al. (2010) 

understryker även detta, att få vara i lidandet och bli bekräftad; att det man känner är 

verkligt och att det har hänt, och man har rätt att känna och att reagera.  

Dahlberg och Segesten (2010, s. 84-85) menar att otrygghet är sammanflätat med 

hot och förlorad kontroll. Tryggheten kan återfås, utan att det egentliga hotet 

försvinner, genom att människan förvärvar kontroll över livssituationen, detta kan 

bland annat innebära att han/hon förstår sin situation. Det är även av stor vikt för 

personen att förstå sitt tillstånd och dess dimensioner, att förstå vårdgivarna och att 

veta vart hjälp och stöd finns (McGregor et al., 2010). Kvinnor som varit i kontakt 

med akutsjukvården efter ett sexuellt övergrepp, upplevde att det var värdefullt för 

dem att de fått bestämma när, hur och av vem undersökningar skulle ske, att de hade 

ett val gjorde att de kände sig säkra och trygga (Ericksen et al., 2002; McGregor et al., 

2010). Även om undersökningarna var obehagliga, så skedde de på kvinnans villkor, 

vilket gjorde dem uthärdliga och med minsta möjliga kränkning. Livsvärld handlar 

om att den egna individen är expert på sig själv, ingen annan kan uppleva eller känna 

det som man själv känner (Dahlberg & Segesten, 2010, s.103). Om en vårdare kan 

integrera livsvärldsperspektivet så stärks relationen mellan vårdare och patient och 

kommunikationen mellan dem underlättas.  

Att återfå trygghet handlar även om att hitta förklaringar till det oförklarliga 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 84-85). Ett av subteman är att finna mening och 

sammanhang. Detta är den tredje och sista fasen i lidandets drama; att försonas med 

lidandet och integrera det i ett nytt sammanhang. Det finns mycket belägg för att 

ohälsa och lidande lyfter fram en vilja hos oss att skapa mening och sammanhang 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 78). Detta är även framträdande i resultatet i detta 

arbete, då människorna har sökt förståelse och mening på många olika sätt, dels 
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genom att skuldbelägga sig själva, genom andlighet eller genom att analysera sin 

barndom. Även här kan livsvärldsperspektivet appliceras; att gå in i någon annans 

värld är att försöka förstå hur upplevelsen påverkar mening och sammanhang för just 

den individen (Dahlberg & Segesten, 2010, s.127).  

Eriksson (1994, s. 96) lägger fram praktiska råd för att lindra patientens lidande, 

och detta bekräftar många önskningar som framkommit i resultatet om hur de som 

blivit utsatta vill bli bemötta: det är viktigt att vara där, att förmedla ”jag är här om du 

behöver mig”, utan att be om förklaringar eller försöka förminska lidandet genom att 

säga saker i stil mer ”det ordnar sig nog”. Att den som varit utsatt får samtala och dela 

med sig. Att man uppmuntrar, bekräftar, stöttar och tröstar. Att man som vårdgivare 

förmedlar hopp men också delar hopplöshet. Att vårdgivaren och den utsatta har en 

ärlig och rak kommunikation, där vårdgivaren försöker tillmötesgå vårdtagarens 

önskningar i den mån det är möjligt. Att vårdgivaren hjälper den som varit utsatt att 

komma över skulden och skammen, genom att man på ett naturligt sätt bekräftar 

vårdtagaren, dennes berättelser, reaktioner och känslor. ”Det var inte ditt fel”. 

Kulturella aspekter i samhället påverkar människans upplevelse av att ha blivit 

utsatt för sexuella övergrepp, då samhället och kulturen samspelar vid grundläggandet 

av människors sexuella identitet (Larsson, 2002, s. 25-26). Människan är en unik 

individ som upplever lidande på sitt unika sätt (Eriksson, 1994, s. 13), men kulturen 

är en av de dimensioner som formar oss och därmed våra upplevelser av de saker som 

händer oss i livet (Cullberg, 2006, s. 20). Människan har ett behov av att integrera 

livshändelser i ett sammanhang som bildar en helhet, och när dessa händelser utgör ett 

hot mot dennes sociala identitet, blir det en svår kris att bemästra. 

 

8.3 Relevans för omvårdnad 

Utifrån resultatet och hur det sedan diskuteras i diskussionsdelen framträder en tydlig 

relevans för omvårdnad. Detta är en värdefull kunskapsbas som ger sjuksköterskan 

beredskap att bemöta dessa människor och deras berättelser. 

Ett vårdlidande både skapas och undgås av vårdgivaren. Eriksson (1994, s. 95) 

beskriver att lidande lindras framförallt genom att inte kränka någons värdighet och 

att det är viktigt att inte fördöma eller missbruka makt, utan att fokus ska ligga på att 

vårda patienten som han/hon vill ha det. Att inte ta någon på allvar kan vara ett sätt att 

utöva makt och det resulterar i att den andre kan känna sig maktlös (Eriksson, 1994, s. 



	  22(24)	  

92). Vårdlidande kan lätt uppstå hos människor som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp då de kan vara känsliga och otrygga, det kan dock undvikas om vårdarna 

har en förståelse för dessa människors upplevelser. De män och kvinnor som blivit 

sexuellt utnyttjade kan vara mer känsliga för olika stimuli än andra; tonläge, beröring, 

kroppsspråk, om undersökaren är man eller kvinna; saker som för vårdaren kanske 

inte verkar betydelsefulla förändrar mycket i hur dessa vårdtagare upplever vården. 

Okänslighet vid undersökningar inom sjukvården kan vara ett hinder för återhämtning 

för de som blivit sexuellt utnyttjade. Ett exempel på detta kan vara när en kateter ska 

sättas; det kan trigga minnesbilder och känslor för en person som bär på minnen av 

sexuella övergrepp. Vad som framkommit i resultatet är att dessa patienter behöver 

tydlig information, delaktighet, utrymme att fatta egna beslut, tid, respekt och empati.  

 

8.4 Förslag till fortsatta studier 

Det vårdvetenskapliga kunskapsfältet har en del studier som behandlar sexuella 

övergrepp, men enligt författarnas sökningar i databaserna behövs det fler. Förslag till 

framtida forskning är studier med vårdvetenskaplig förankring, som fokuserar på 

mäns upplevelser av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp både i barndomen och 

i vuxen ålder. Även behövs fler studier som behandlar bemötande av människor som 

lever med minnen av skamfyllda trauman, såsom sexuella övergrepp.  
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