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Abstract 
In the present work, experiences and health situations are discussed after exposure to physical, 

mental and / or sexual violence as a child in a long-term perspective, i.e. how such 

vulnerability can be experienced in adulthood. The purpose is to investigate which health 

situations adults can experience as a result of vulnerability as a child. Today, children's 

exposure to a greater degree than ever before in the public debate, but there is a lack of 

evidence for how this type of vulnerability can be related to experiences of possible ill health 

as an adult. In the selection process, the question of possible interviewees was sent to 

Sweden's all county councils and municipalities.  

 

This study has a general qualitative approach and a phenomenological analysis model. 

Qualitative interviews were conducted with five adults who had been exposed to physical, 

mental and / or sexual violence in childhood. In addition, a caregiver was interviewed who 

met people who experienced this type of vulnerability at work.  

 

The result shows that the experience of the health situation in adulthood could look different 

after exposure of physical, mental and / or sexual violence. However, earlier vulnerability had 

a large impact on experience of impaired physical and mental health as an adult. The result 

also show on various designed strategies in the management of the earlier exposure to 

physical, mental and / or sexual violence, which can be related to two different types of 

coping strategies. It is hoped that this thesis will contribute to increased attention regarding 

the fact that children's exposure to physical, mental and / or sexual violence can live on in a 

longer-term perspective where it affects the child even in adulthood. 

 

The conclusions of this study are that the exposure to physical-psychological and / or sexual 

violence in childhood and adolescence may have an impact on perceived health in adulthood. 

Furthermore, the conclusions are that individuals can develop different coping strategies to be 

able to handle such vulnerability.  

Sammanfattning 
I föreliggande arbete avhandlas upplevelser och hälsosituationer efter utsatthet av fysiskt, 

psykiskt och/eller sexuellt våld som barn i ett långtidsperspektiv, d.v.s. hur sådan utsatthet kan 

upplevas i vuxen ålder. Syftet är att undersöka vilka hälsosituationer vuxna kan uppleva som 

en följd av utsatthet som barn. Idag uppmärksammas barns utsatthet i större grad än någonsin 

tidigare i den offentliga debatten, men det finns en avsaknad av underlag för hur denna typ av 

utsatthet kan relateras till upplevelser av eventuell ohälsa som vuxen. I urvalsförfarandet 

skickades frågan om tänkbara intervjupersoner till Sveriges alla landsting och kommuner.  

Denna undersökning har en allmän kvalitativ ansats samt en fenomenologisk analysmodell. 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem vuxna som hade varit utsatta för fysiskt, psykiskt 

och/eller sexuellt våld i barndomen. Dessutom intervjuades en vårdgivare som i arbetet mött 

personer som erfarit denna typ av utsatthet. 
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Resultatet visar att upplevelsen av hälsosituationen i vuxen ålder kunde se olika ut efter 

utsatthet av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Det framkom att tidigare utsatthet hade en 

stor inverkan gällande upplevelse av försämrad fysisk och psykisk hälsa som vuxen. 

Resultatet visar även på olika utformade strategier i hantering av tidigare utsatthet av fysiskt, 

psykiskt och/eller sexuellt våld vilket kan relateras till två olika coping strategier. 

Förhoppningen är att denna uppsats ska bidra till en ökad uppmärksamhet gällande att barns 

utsatthet av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld kan leva vidare i ett mer 

långtidsperspektiv där det påverkar barnet även i vuxen ålder. 

 

Slutsatserna i denna studie är att utsattheten för fysiskt- psykiskt och/eller sexuellt våld i barn- 

och ungdomsåren kan ha en inverkan på upplevd hälsa i vuxen ålder. Vidare är slutsatserna att 

individer kan utveckla olika coping strategier för att kunna hantera sådan utsatthet. 

 

Nyckelord: Psykisk utsatthet, fysisk utsatthet, sexuell utsatthet, barndom samt vuxen.  
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1 Inledning 

Genom århundraden har utövandet av fysiskt- psykiskt och sexuellt våld existerat över hela 

världen inom familjer och samhällen. Tidigare ansågs föräldrar ha en laglig rättighet och en 

plikt att aga familjens barn i uppfostrande syfte och det fanns även en laglig rättighet för 

skolaga för att främja inlärning, husaga och hustruaga. Begreppet aga står för kroppsligt straff 

som är avsett att skapa smärta och förnedring (Wikipedia, 2017). I början av 1900 talet 

utvecklades ett nytt tankesätt gällande barn och barndomen både nationellt och internationellt 

och kunskapen om de negativa effekterna av aga och kränkande behandling utvecklades bland 

barnläkare, barnpsykologer och pedagoger. Den kunskap som började växa i många länder 

var att barn som utsätts för fysisk- psykiskt och sexuellt våld utvecklar själsliga sår som 

barnet bär med sig och som påverkar även i vuxenlivet men även att våld föder våld. Det nya 

tankesättet skapade ett upplysningsarbete i Sverige som pågick under flera decennier (Modig, 

2009) och samtidigt utvecklades även välfärdssamhället till att betona behovet av särskilda 

kunskaper och metoder för att åtgärda sociala problem i samhället (Meeuwisse et al, 2006, 

s.43). Synen på barn och barnuppfostran förändrades successivt tillsammans med förändringar 

av lagstiftningen (Modig, 2009. s.9-10). Lagstiftningens gradvisa förändring ledde slutligen 

till socialtjänstlagens uppkomst (Meeuwisse et al, 2006, s.43). och all form av våld och 

kränkande behandling förbjöds i hemmet och samhället år 1979 (Modig, 2009. s.9-10). 

Lagstiftningen började rubricera barnaga som misshandel och år 2015 hade 44 länder antagit 

denna lagstiftning (Wikipedia, 2017).  

Trots lagförändringar som förbjudit utövandet av fysisk- psykisk och sexuellt våld lyfte 

Världshälsoorganisationen (WHO) under 2000- talet fram fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 

som ett pågående globalt folkhälsoproblem som resulterar i fysiska– psykiska och/eller 

sociala problem för den våldsutsatte individen (WHO, 2002). Under år 2015 anmäldes 20 800 

fall av misshandelsbrott mot barn, 7 810 fall av misshandelsbrotten riktades mot flickor och 

13 000 fall mot pojkar enligt Brottsförebyggande rådet. Samma år anmäldes 2 440 

våldtäktsbrott mot barn i åldern 0–17 år och i 87 procent av fallen var offret en flicka och 13 

procent redovisar pojke som offer. År 2012 genomförde Nationellt centrum för kvinnofrid 

(NCK) en undersökning av vuxna med fysisk- och psykisk ohälsa och fann att majoriteten av 

undersökningspersonerna levde med fysisk- och psykisk ohälsa av tidigare utsatthet av fysisk- 

psykisk och sexuellt våld som skett i barndomen men även vuxenlivet (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2014).  

1900- talets utvecklande tankesättet gällande barn och barndomen har genom åren utvecklat 

ett mänskligt intresse och behov av att förstå det fysiska- psykiska och sexuella våldets 

effekter hos våldsutsatta individer. Utvecklingen av det mänskliga behovet och intresset har 

lett vidare till forskning som genererat många böcker och vetenskapliga artiklar (Göransson et 

al, 2011, s.7-8) och Världshälsoorganisationen har under 2000- talet lyft fram att effekterna av 

fysiskt- psykiskt och sexuellt våld inte endast bör definieras i termer av skada och död. 

Världshälsoorganisationen utvecklar den mänskliga förståelsen för våldets omfattning genom 
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att lyfta fram fysiska- psykiska och/eller sociala problem som effekten av fysisk- psykisk och 

sexuell våldsutsatthet. Det utvecklade tankesättet från världshälsoorganisationen innebär att 

effekten av våldsutsattheten kan uttryckas omedelbart hos den våldsutsatta individen genom 

uppenbar fysisk skada eller död men också att effekterna kan uppkomma en tid efter 

våldsutsattheten, då som fysiska- psykiska och/eller sociala problem som kan vara bestående 

hos den våldsutsatte individen under en lång tid (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014).  

De antal vetenskapliga artiklar och böcker som forskningen genererat till visar att fysiskt- 

psykiskt och sexuellt våldsutsatta individer oftast drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa 

som en effekt av sin våldsutsatthet (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2017). De 

vetenskapliga artiklarna och böckerna är till största del avgränsad till att studera det fysiska, 

psykiska och sexuella våldet under olika tidsperioder och episoder av en individs liv. 

Kopplingen mellan fysisk, psykisk och sexuell våldsutsatthet under barndomen och fysisk, 

psykisk och sexuell ohälsa ur ett livstidsperspektiv är mindre belyst (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2014. s.10-14). 

 

1.1 Problemformulering 

Våld och hot är ett utbrett och allvarligt brott som oftast sker i det fördolda, inom familjen och 

hemmet men förekommer även i samhället (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2017). Att vara 

utsatt för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld är ett allvarligt problem både på individnivå som 

på samhällsnivå. Både inom ett internationellt perspektiv som svenskt perspektiv saknas det 

kunskap om prevalens och konsekvenser som utsattheten av fysisk, psykisk och sexuellt våld 

leder till, detta allra mest kopplingen mellan utsatthet i barndomen och konsekvenser i 

vuxenlivet (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014).  

Idag uppmärksammas barns utsatthet i större grad än någonsin tidigare i den offentliga 

debatten, men det finns en avsaknad av underlag för hur vuxna kan leva med minnen från att 

ha varit utsatt för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld som barn samt hur deras 

hälsosituation kan se ut i vuxen ålder. Även om det är en riskfaktor så vet vi inte om alla barn 

som har varit utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld får en uttalad försämrad 

hälsosituation som vuxen, grunden var därför att undersöka hur privatpersonerna upplevde sin 

hälsosituation i vuxen ålder vid tiden för intervjuerna och hur privatpersonerna har hanterat 

denna utsatthet/erfarenheten av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. 

 
1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka upplevelser och erfarenheter av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld 

i en grupp informanter samt vad ett urval bland vårdgivare har identifierat avseende sådana 

erfarenheter bland klienter/brukare/patienter. Vidare är syftet att undersöka och analysera 

upplevd hälsosituation bland dessa informanter och intervjuad vårdgivares syn på detta, samt 

hur de kan relatera aktuell hälsosituation till tidigare utsatthet av fysiskt, psykiskt och/eller 

sexuellt våld. 
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1.3 Frågeställningar 

Vilken hälsosituation kan intervjuad vårdgivare identifiera bland sina vuxna 

klienter/brukare/patienter som har varit/misstänks ha varit utsatt för fysisk-psykisk- och/eller 

sexuellt våld i barndomen? 

 

Hur upplever informanterna som har varit/misstänks ha varit utsatt för fysisk-psykisk- 

och/eller sexuellt våld i barndomen sin hälsosituation i vuxen ålder? 

 

Hur kan informanterna relatera utsatthet för fysiskt- psykiskt och sexuellt våld till deras 

respektive hälsosituation som vuxen? 

 

 

 

2 Metod och material 
 

2.1 Metod 

Grunden för studien bygger på en kvalitativ ansats med avsikt att få en uppfattning om vad 

informanterna och vårdgivaren menar, det som är sanning och verklighet för dem, och så 

långt som möjligt försöka närma sig deras verklighet och uppfattning även om det kan vara 

svårt att fullt ut förstå deras berättelser och beskrivningar (Fejes & Thornberg, 2009, s. 19). 

Många av de upplevelser och våldssituationer som informanterna och vårdgivaren har 

upplevt/fått information om kan för en individ vara svårt att förstå både mentalt och 

emotionellt, detta på grund av att varje individ får ett sätt att se på och uppfatta omvärlden 

genom en livslång inlärning. Genom att undersöka fenomenet upplevelser och tolkningar av 

fysisk, psykisk och/eller sexuell våldsutsatthet i barndomen samt upplevelser och tolkningar 

av hälsosituationer i vuxen ålder möjliggörs en ökad kunskap och insikt som både forskare 

och socionom. 

 

2.2 Datainsamling 

För att samla in data via informanternas berättelser och beskrivningar användes 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor (se bilaga. 2) som även innebar ett fåtal 

bakgrunds frågor om informanterna, detta för att försöka få informanterna att känna sig 

bekväma med inledningen av intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuguiden endast innehåller ett fåtal frågor som är ordnade med hänsyn till de olika 

teman som intervju avser att beröra (Fejes & Thornberg, 2009, s126). De teman som frågorna 

tar hänsyn till i denna studie är fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld samt hälsosituationer. 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor ökar möjligheten för att informanterna ska få 

utrymme att fritt berätta om sina upplevelser, erfarenheter och tolkningar samt att intervjuaren 

kan ställa uppföljande frågor till informanterna (Fejes & Thornberg, 2009, s. 126).  

 

Materialet är uppbyggt med intervjuer av fem informanter samt en vårdgivare som arbetar 

inom den psykiatriska vården. Varje enskild intervju är upptagen via ljudinspelning. En 
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ljudbandsinspelning är ett bra alternativ när man vill kontrollera den exakta ordalydelsen, det 

bidrar även till att man som intervjuare kan ägna uppmärksamheten åt det respondenten säger 

samt säkerställa att anteckningarna blir korrekta gentemot intervjupersonens utsaga samt för 

att analysarbetet ska kunna göras grundligt och på ett tillförlitligt sätt. Genom 

ljudbandsinspelningen kan även intervjuaren bearbeta de kommentarer som är av speciellt 

intresse för undersökningen samt dess resultat (Bell & Waters, 2016, s.196-197). Efter 

inspelning av intervjuerna har varje intervju transkriberats. Transkribering innebär att 

intervjuaren överför konversationen som skett mellan intervjuaren och intervjuperson genom 

ljudbandsinspelning till text med en strävan att återge originalkonversationens uttal så 

noggrant som möjligt (Fejes & Thornberg, 2009, s. 157). 

 

2.3 Analys metod 

Strävan i undersökningen är att få fram informanternas och vårdgivarens erfarenheter och 

tolkningar av sin/klienters tidigare utsatthet av fysiskt- psykiskt och/eller sexuellt våld i 

barndomen samt informanternas och vårdgivarens tolkning och upplevelse av sin/klienters 

hälsa i vuxen ålder. Grunden i studien bygger på en kvalitativ ansats och därefter har en 

fenomenologisk analysmetod använts för att analysera informanternas och vårdgivarens 

utsaga. En fenomenologisk analysmetod syftar till att utgå från ett empiriskt material i stället 

för en teori. Fenomenologisk analysmetod används vid tolkande av upplevelser och meningen 

i deras skeenden (Fejes & Thornberg, 2009, s. 106-112). Den fenomenologiska 

analysmetoden omfattas av fem olika steg men kan kompletteras med ett sjätte steg som 

verifierar essensen, det vill säga meningen i deras skeende. Den fenomenologiska 

analysmodellen som används sker genom fem steg och dessa steg handlar om att få en 

överblick över det transkriberade materialet, uppfatta skillnader och likheter samt att 

kategorisera och kontrastera de funna kategorierna. Kontrastera innebär att man jämför de 

funna kategorierna med varandra (Fejes & Thornberg, 2009, s. 113-117). I studien var 

informanternas och vårdgivares upplevelse av sin egna eller klienters utsatthet av fysiskt- 

psykiskt och/eller sexuellt våld i barndomen av största vikt och utifrån detta eftersöktes 

informanters upplevelser av det fysiska, psykiska och/eller sexuella våldet som skett i 

barndomen, egna tolkningar om våldet samt tolkning av sin egen eller klienters hälsa i vuxen 

ålder. Utifrån detta ansågs den fenomenologiska analysmetoden passa bäst gällande 

presentation av de resultat som framkommit (Fejes & Thornberg, 2009, s110-111). 

 

Det första steget i den fenomenologiska analysmetoden handlar om bestämning av 

helhetsbetydelsen. I detta steg utförs en översiktlig genomgång av det insamlade materialet 

och i denna studie var syftet att få fram det huvudsakliga innehållet från informanternas och 

vårdgivarens utsagor (Fejes & Thornberg, 2009, s. 113). Analysprocessen började med tre 

genomläsningar av det insamlade materialet från informanterna och vårdgivaren för att 

bedöma hur användbart materialet var för studien och analysen. Kriterierna för att det 

insamlade materialet ska ses som användbart är att det insamlade materialet behöver vara 

begriplig samt ha fokus på den utforskande upplevelsen, i den här studien behöver 

upplevelsen och tolkningen om/av utsattheten som skett under barndomen samt upplevelsen 
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av hälsan i vuxen ålder vara begripligt samt att fokus bör vara på dessa upplevelser och 

tolkningar (Fejes & Thornberg, 2009, s.113). Genom bedömning ansågs materialen från 

informanterna och vårdgivaren uppnå dessa kriterier och kodades därefter med ett 

identitetstecken i form av en bokstav. Informanterna fick identitetstecknen ”A”,till ”E” och 

vårdgivaren fick identitetstecknet ”V” . Syftet med steg två i den fenomenologiska 

analysprocessen är att upptäcka de skiftningar som finnas i materialet och bryta ner dessa till 

meningsbärande enheter. Detta började med en mer detaljerad läsning av det insamlade 

materialet, som i tidigare steg kodades med olika bokstäver, för att kunna bryta ner materialet 

till meningsbärande enheter i form av enstaka ord, meningar eller meningssekvenser. De olika 

meningsbärande enheterna bör säga något nytt om den utforskande upplevelsen och skildrar 

på så vis olika aspekter om detta. Varje meningsbärande enhet i det kodade materialet fick en 

siffra efter sitt bokstavstecken, antalet siffror fortsatte tills att allt material indelats i väl 

avgränsade meningsbärande enheter. Detta steg låter materialet förbli oförändrat vilket 

innebär att material inte har förändrats från sin ursprungliga transkribering. När indelningen 

av det kodade materialet är klart omvandlas allt material från en förstapersonsform till en 

tredjepersonsform och markeras med en fet stil i sammanställningen (Fejes & Thornberg, 

2009, s. 114). 

 

Det tredje steget innebär transformering av vardagliga beskrivningar och de meningsbärande 

enheterna som kodats med bokstäver och siffror börjar analyseras mer detaljerat, relateras till 

varandra samt till de sammanhang som enheterna ingår i. I detta steg av analysprocessen 

behöver det reflekteras över varje enhet för att ta fram meningsinnehållet med syfte att lyfta 

fram meningen som meddelas genom indirekta och direkta språkliga uttryck (Fejes & 

Thornberg, 2009, s.115). Efter att tolkning har skett av de indirekta och direkta språkliga 

uttrycken transformeras meningsenheterna till mer abstrakta formuleringar och begrepp. I 

denna studie innebar detta att informanternas och vårdgivarens vardagliga beskrivningar 

ersattes med kortare och mera precisa formuleringar för att därefter, i det fjärde steget, 

komprimeras ytterligare. Även i det fjärde steget var det viktigt att informanternas 

meningsenheter inte exkluderades eller förvrängdes. Syftet med det fjärde steget är att ta bort 

det som är irrelevant, att ta bort upprepningar samt att sammanfoga de meningsenheter som 

har ett liknande innehåll (Fejes & Thornberg, 2009, s. 116). 

 

Det femte steget börjar med en genomläsning och genomgång av de beskrivningar som blev 

resultatet av steg fyra. I steg fem studerades beskrivningarna noga för att komma fram till och 

identifiera de teman som finns i informanternas och vårdgivarens beskrivningar av deras 

upplevelser. Identifieringen av de olika temana påbörjades redan vid steg tre men utökades 

successivt ända fram till detta steg d.v.s. steg fem i analysprocessen (Fejes & Thornberg, 

2009, s. 117). När dessa teman identifierats genomfördes en eidetisk reduktion vilket innebär 

att temana reduceras till det utforskade fenomenets essens. Med essens menas de mest 

väsentliga beståndsdelarna av fenomenet upplevelse av våldsutsatthet i barndomen samt hälsa 

i vuxen ålder. För att kunna genomföra reduceringen i steg fem i analysmetoden används ett 

metodiskt instrument som kallas fri föreställningsvariation och syftet är att skilja på de teman 
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som inte varierar och de temana som varierar. De teman som varierades i informanternas 

beskrivningar är minne och upplevelser och dessa är inte väsentliga men utgör däremot 

existensen av det utforskade fenomenet i studien. De teman som i stället utgör essensen av det 

utforskade fenomenet och som är de mest väsentliga för studien är de teman som inte varierar. 

Denna del av det femte steget är viktigt och det behöver finnas en försäkran om att det finns 

empiriska belägg för de teman som identifieras. Genom att gå tillbaka till det transkriberade 

materialet och de transformerade meningsenheterna kunde en korrekt försäkran säkerställas 

av de teman som identifierats under analysprocessen (Fejes & Thornberg, 2009, s. 117).  

 

2.4 Urval och bortfall 

Informanterna valdes ut till intervjuer genom tillgänglighetsurval (Bell & Waters, 2016. s.53). 

En första kontakt togs med info@skl.se med en önskan om att få tillgång till listor med 

Sveriges alla kommuner och landstig, sammanlagt 290 kommuner samt 20 landsting med 

informationen om kontaktpersoner, telefonnummer, mailadress samt deras huvuduppgifter. 

Mail med bifogat informationsbrev (se bilaga 1) skickades till kommunernas och landstingens 

kontaktperson med information om undersökningen samt önskemålet om att informera deras 

klienter/patienter/brukare om studien samt be dom att självmant ta kontakt vid önskemål om 

deltagande i studien. Kriterierna för de eftersökta intervjupersonerna var att de skulle ha en 

pågående kontakt (samtalskontakt, handläggare etc.) med någon inom kommunen eller 

landstinget, kriterierna var även att intervjupersonen ska ha varit eller misstänkts ha varit 

utsatt för antingen fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i barndomen 1-18 år samt att 

intervjupersonen ska vara över 18 år. Av de sammanlagda 310 kommunerna samt landstingen 

som efterfrågades om deltagande i studien var det sex informanter som önskade delta i 

studien. Bland dem var en vårdgivare och fem hade erfarenheter av utsatthet för fysiskt, 

psykiskt och/eller sexuellt våld. Sammanlagt fanns dessa sex informanter i fem stycken av 

dessa kommuner och landsting i hela Sverige, detta ger ett bortfall på cirka 99 procent. 

Anledningen till att ett flertal av kommunerna och landstingen inte valde att agera mellanhand 

grundade sig i att de såg det som problematiskt att undersökningen inte var granskad av det 

etiska rådet vilket ledde till en osäkerhet. 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Alla kommuner och landsting kontaktades och fick ett bifogat informationsbrev (se bilaga 1) 

om att informera sina klienter/patienter/brukare om studien samt lämna informationen om att 

personen/erna själva behöver ta en vidare kontakt för deltagande i studien. Detta för att 

behålla intervjupersonernas anonymitet då namn och övriga personuppgifter inte är relevant 

för studien samt för att underlätta för intervjupersonerna att delta i studien. De kommuner och 

landsting som fattade intresse för studien informerade de aktuella klienter/patienter/brukare 

om studiens syfte, vad som skulle undersökas samt lämnade informationsblad del 2 (se bilaga 

2) till dessa individer. 

 

Fem personer med erfarenheter av utsatthet av fysisk, psykiskt och/eller sexuellt våld som 

barn och en vårdgivare valde att delta i studien. Att undersökningen baseras på sex 

mailto:info@skl.se
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intervjupersoner påverkar rimligtvis undersökningens resultat. Undersökningen kan däremot 

bidra till att, med hjälp utav informanternas och vårdgivarens berättelse, öppna upp intresset 

för vidare forskning kring detta ämne. Intervjusamtalet började med informanterna fick en 

grundligare information angående studien och det etiska förhållningssättet i undersökningen 

(se bilaga 3). Därefter tillfrågades informanterna åter igen om samtycke till deltagande i 

studien samt samtycke för ljudbandsinspelning av intervju. För att skilja informanterna åt 

kommer de fem informanterna med erfarenhet av utsatthet av fysisk, psykiskt och/eller 

sexuellt våld som barn fortsättningsvis att benämnas som privatpersoner och vårdgivaren 

benämns som vårdgivare. Den genomlöpande benämningen vårdgivare och privatpersoner 

sammankopplas endast till studiens deltagande informanter. 

 

2.6 Kvalitet och generaliserbarhet 

Kvalitet och generaliserbarhet avser de två begrepp som används inom forskning och som 

både refererar till hur väl genomförd och framställd studien är och som ger ett uttryck för 

kompetens och kvalitet (Fejes & Thornberg, 2009, s.216). Begreppet kvalitet betecknar 

noggrannhet, systematisk och väl genomfördhet och vid användandet av detta begrepp visas 

en studie som är representativ och nyskapande tillsammans med ett kritiskt tänkande. Studiens 

resultat och slutsatser ska även vara välskrivet och förankrad i empirin (Fejes & Thornberg, 

2009, s. 219).   

 

Under forskningsprocessen har en noggrannhet skett vid insamlandet av information från 

informanterna och vårdgivaren samt vid insamlande av tidigare forskning. Den tidigare 

forskningen kommer främst från hemsidor så som Nationellt centrum för kvinnofrids hemsida 

nck.uu.se, Brottsförebyggande rådets hemsida bra.se etc. och rapporter från socialstyrelsen 

samt rapporter utifrån deras rekommendation. Vid första kontakt med kommuner och 

landsting har tydlighet funnits i första informationsbrevet om vad studien avser att undersöka 

samt studiens process. Studiens syfte och processen har vid det andra informationsbrevet till 

informanterna och vårdgivare förtydligats ytterligare. I kontakt med informanter och 

vårdgivare framkom ingen otydlighet gällande studiens syfte eller frågor. Studien 

genomfördes förutsättningslöst vilket innebär en öppenhet inför nyanserande och de egna 

personliga värderingarna och förkunskaper som kunde komma att påverka undersökningen. 

Genom att medvetandegöra de egna personliga värderingarna och förkunskaper inför studien 

kunde även dessa bortses för att inte påverka studiens resultat samt informanternas och 

vårdgivarens berättelser. Informanterna och vårdgivaren kunde i lugn och ro svara på de 

frågor som ställdes utan tidspress. Anonymiteten som genomsyrade hela studien kan 

rimligtvis ha bidragit till mer ärliga tolkningar och upplevelser hos informanterna och 

vårdgivaren än om informanternas och vårdgivarens personuppgifter skulle ha redovisats.   

Begreppet generalisering i kvalitativ forskning innebär i vilken utsträckning studiens resultat 

kan appliceras på personer som inte har ingått i studien (Fejes & Thornberg, 2009, s. 228). 

Genom att låta Sveriges 290 kommuner och 20 landsting lämna informationen om studien till 

deras klienter/patienter/brukare fick fler personer möjlighet att delta i undersökning än om ett 
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bekvämlighetsurval hade använts vid inledandet av studien. Det är dock inte möjligt att 

generalisera studiens resultat. 

 

Den egna kunskapen som finns inom detta fenomen har en grund i drygt 2.5 års erfarenhet av 

arbete med kvinnofrid och missbruksvård. Genom studier inom socionomprogrammet har 

även teoretiska kunskaper och intresse förvärvats. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Under studiens gång har hänsyn tagits till de fyra etiska överväganden som finns utifrån 

vetenskapsrådet och som avser att skydda de deltagande individerna i studien. Dessa fyra 

huvudkrav är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2002, .s.6). Det första huvudkravet, informationskravet, 

redogjordes noggrant både i det första informationsbrevet (se bilaga 1), samt i det andra 

informationsbrevet (se bilaga 3) som kommunerna och landstingen samt informanterna och 

vårdgivaren fick ta del av. I informationsbreven ett och två blev de önskvärda 

intervjupersonerna informerade om studiens syfte samt hur forskningsprocessen skulle 

komma att ske. De önskvärda intervjupersonerna blev även informerade om att deras 

medverkan i studien var frivilligt samt att de inkomna uppgifterna enbart skulle komma att 

hanteras i forskningssyfte. De medverkande intervjupersonerna delgavs även information om 

hur och vart studien skulle komma att publiceras. Det andra kravet, samtyckeskravet innebär 

att studiens huvudman ska inhämta samtycke från de medverkande intervjupersonerna 

beroende på undersökningens karaktär och avseende. Detta krav grundar sig i att deltagarna 

har en laglig rätt att själva bestämma över sin medverkan i undersökningar (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9-10). Samtycken inhämtades både i första och andra informationsbrevet vilka 

hänvisade till att den blivande intervjupersonen själv fick ta första kontakten med forskaren 

om denne önska delta i studien. Inhämtande av samtycke skedde även i början av den 

ljudbandsinspelade intervjun, detta för att säkerställa att intervjupersonen varit införstådd i 

studiens syfte, studiens frågeställningar och på vilket sätt dessa kan komma att påverka 

intervjupersonen efter avslutad intervju samt de etiska överväganden som intervjupersonen 

har rätt till och som studien tagit hänsyn till. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla ingående uppgifter om intervjupersonerna ska 

behandlas konfidentiellt samt att personuppgifter ska förvaras oåtkomliga från obehöriga. 

Med begreppet konfidentialitet menas att personal i ett forskningsprojekt bör upprätta en 

förbindelse om tystnadsplikt beträffande intervjupersonens känsliga uppgifter samt de 

uppgifter som kan skapa en identifiering av intervjupersonen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-

13). Konfidentialitetskravet har en grund i offentlighet och sekretess lagen (2009:400). I 

denna studie har det endast funnits en forskningshuvudman, detta innebär att alla ingående 

uppgifter om intervjupersonerna endast har hanterats av en person. De ingående uppgifterna 

om intervjupersonerna har hanterats med största konfidentialitet då tystnadsplikt har löpt 

genom hela forskningsprocessen samt förvarats oåtkomliga från enskilda utomstående genom 

kodlås. För att tydliggöra konfidentialiteten har även alla intervjuer avidentifieras vilket 
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omöjliggör identifiering av enskilda utomstående (Vetenskapsrådet, 2002, s. 13). Med grund 

av konfidentialiteten och avidentifiering benämns privatpersonernas citat endast med 

”privatperson”. Intervjupersonerna har tagit del av sina avidentifierade transkriberingar för 

godkännande och fick en vecka på sig att lämna synpunkter innan studiens resultat har kunnat 

sammanställas. Ingen av intervjupersonerna lämnade några synpunkter utan godkände de 

avidentifierade transkriberingarna.  

 

Sista kravet som är nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda 

intervjupersonerna endast får användas i forskningssyfte och till forskningsändamålet. Detta 

innebär även att inkomna uppgifter från intervjupersoner inte får användas i kommersiellt 

bruk eller syften som inte har med den vetenskapliga forskningen att göra (Vetenskapsrådet, 

2002, s.14). De medverkande intervjupersonerna har blivit informerade om att de uppgifter 

som inkommit genom intervjuspersonerna endast kommer att användas i forskningssyfte samt 

att dessa uppgifter kommer att raderas efter avslutad studie (se bilaga 1, 2 och 3).  

 

 

 

3 Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 
 

I WHO:s definition av begreppet sexuellt våld inkluderas både sexuella övergrepp samt 

sexuella trakasserier (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2017).  

 

Vad gäller tidigare forskning finns det omfattande undersökningar gällande våld, dess 

begrepp, definitioner samt olika mätmetoder och hur dessa används. I tidigare forskning har 

det gjorts studier som innebär olika perioder och episoder i enskilda våldsutsattas liv vilket 

kan innefatta en specifik månad, det senaste året men även om denna våldsutsatthet hade skett 

i någon form under den enskilda individens livstid. Undersökningarna riktade även in sig på 

vissa åldersgrupper, andra former av subkulturer samt det ena eller båda könen (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2014, s. 10). Tidigare forskning kring våld är bland annat en 

riksrepresentativ undersökning från Norge, Vold i parforhold – ulike perspektiver (2005). 

Resultatet av denna undersökning visade att en tredjedel av kvinnorna hade varit utsatt för 

våld efter 15 års ålder samt att nästan hälften av männen hade varit utsatta i samma 

åldersgräns. Denna undersökning visade även att tio procent av kvinnorna samt en procent av 

männen hade varit utsatta för sexuellt våld, där förövaren var en nuvarande eller tidigare 

partner (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, s.11). En studie från Danmark (Volden i 

Danmark 1995 og 2005) uppgav resultatet att fem procent av de vuxna kvinnorna och cirka 

sex procent av de vuxna männen hade varit utsatta för våld eller hot om våld under det 

senaste året. 1997 gjorde FN en studie om våld, International violence against women survey. 

I denna studie medverkade Danmark och resultatet visade att cirka femtio procent av de 

danska kvinnorna hade blivit utsatta för någon form av våld efter att de hade fyllt 16 år 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, s. 12). 
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Samma år som FN genomförde sin undersökning International violence against women 

survey gjorde Finland år 1997 en undersökning i att kartlägga kvinnors utsatthet för våld och 

sexuellt våld, Faith, hope battering: A survey of men’s violence against women in Finland 

(1998). I studien deltog 5 000 kvinnor och resultatet redovisade att fyrtio procent av de 

medverkande kvinnorna hade varit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld efter att de hade fyllt 

15 år. 2005 upprepade Finland sin undersökning, åtta år efter den tidigare undersökningen 

Faith, hope, battering: A survey of men’s violence against women in Finland. Resultatet 

visade inte på någon förbättring från den tidigare undersökningen, fyrtiotre procent av 

kvinnorna hade varit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld, alternativt hot om detta efter att de 

hade fyllt 15 år (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, s. 12). I samarbete med den 

Europeiska kommissionen genomförde Finland en undersökning år 2009 samt år 2010, Men’s 

experience of violence i Finland 2009. Dessa studier omfattade både kvinnor och män i åldern 

15-74 år men hade först och främst fokus på männens erfarenheter av våld. Studiens resultat 

visade att 13 procent av kvinnorna och cirka tre procent av männen hade upplevt någon form 

av sexuellt våld under sin barndom samt att ungefär hälften av kvinnorna och männen hade 

varit utsatta för fysiskt våld som barn. Studien visade även att cirka hälften av kvinnorna och 

männen hade varit utsatta för antingen hot, fysiskt eller sexuellt våld samt annan form av våld 

efter att de fyllt 15 år. Analysen av studien visade att kvinnor var mer benägna att bli utsatta 

för sexuellt våld än män samt att kvinnorna även var mer benägna att bli utsatta för allvarligt 

fysiskt våld (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, s.s12).  

 

I en viktimologisk undersökning som hade genomförts i samarbete med FN, The international 

crime victim survey 2004/2005, deltog 30 olika länder och resultatet visade att 1,7 procent av 

kvinnorna och 0,5 procent av männen hade blivit utsatta för sexuella övergrepp det senaste 

året. Resultatet visade dock en påtaglig skillnad mellan de olika deltagande länderna 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, s. 12). Viktimologi är en delvetenskap inom 

kriminologi som innebär att brottsoffer som har blivit utsatta för brott i lagens mening och 

personer som riskeras att bli utsatta för brott blir studerade genom undersökningar. I studier 

inom viktimologi studeras samspelet mellan brottsoffret och rättsväsendet, media samt sociala 

och ekonomiska institutioner etc. och innehåller även olika ämnesgränser som sociologi, 

psykologi, straffrätt och rättsvetenskap (Allt om juridik, 2017). British crime survey (2004) 

var en representativ befolkningsundersökning som omfattade båda könen. Resultatet från 

denna undersökning visade att 13 procent av kvinnorna och 9 procent av männen hade varit 

utsatta för domestic violence, sexuella övergrepp eller stalkning det senaste året. Resultatet 

visade även att två procent av kvinnorna hade varit utsatta för mindre allvarligt sexuellt våld 

och 0,5 procent allvarligt sexuellt våld. Samtidigt hade 0,2 procent av männen varit utsatta för 

någon form av sexuellt våld. Resultatet visade även att en femtedel av kvinnorna och en 

tiondel av männen någon gång i sitt vuxna liv hade blivit utsatta för våld eller hot om våld 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, s.12-13). Domestic violence innebar tre typer av 

våld, övergrepp, hot och tvång. Allvarligt sexuellt våld innebar penetration av kroppen utan 

samtycke, mindre allvarligt sexuellt våld innebar incidenter av fotografier, sexuella hot eller 

rörelser som orsakar rädsla, oro och ångest (Walby & Allen, 2004, s. 2-3). 
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Brottsförebyggande rådet, statistiska centralbyrån samt folkhälsoinstitutionen genomförde 

årligen tre återkommande riksrepresentativa postenkäter samt intervjuundersökningar i 

Sverige. Brottsförebyggande rådet, statistiska centralbyrån samt folkhälsoinstitutionens 

undersökningar belyste prevalensen för kvinnor och mäns utsatthet för våld till viss del. En av 

de tre återkommande studier är Brottsförebyggande rådets Nationella 

trygghetsundersökningen, NTU, som har skett genom telefonintervjuer. Denna studie har 

undersökt utsattheten för olika brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt den enskildes 

erfarenheter av möte med rättväsendet. Innehållet i den Nationella trygghetsundersökningen 

var ett antal frågor med följdfrågor som handlar om utsatthet av våld. År 2012 uppgav 4,6 

procent av kvinnorna som deltog i den Nationella trygghetsundersökningen att de hade blivit 

utsatta för hot under det senaste året, 1,3 procent hade blivit utsatta för misshandel samt 1,4 

procent för sexualbrott. Även män deltog i denna undersökning och motsvarande resultat för 

männen var 3,9 respektive 2,6 samt 0,3 procent (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, s. 

13). Den andra studien som Brottsförebyggande rådet, statistiska centralbyrån samt 

folkhälsoinstitutionen årligen genomfört är Undersökningar av levnadsförhållanden, ULF. 

Denna undersökning mäter den enskildes levnadsvanor i stort och innefattar även två frågor 

om utsatthet i någon form av våld. År 2012 visade denna undersökning att 3 procent av 

kvinnorna respektive 4,3 procent av männen hade blivit utsatta för någon form av våld under 

2012 samt att 6 procent av kvinnorna och 6,8 procent av männen hade blivit utsatta för 

antingen någon form av våld eller hot. (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, s. 13). Den 

sista årliga och återkommande befolkningsundersökningen som Brottsförebyggande rådet, 

statistiska centralbyrån och folkhälsoinstitutionen har genomfört är Folkhälsoinstitutets 

nationella folkhälsoenkät: Hälsa på lika villkor. Innehållet i befolkningsundersökningen var 

två frågor om utsatthet och hot om våld samt fysiskt våld under det senaste året. 

Undersökningen som genomfördes år 2012 redovisade även att 2 procent av kvinnorna samt 

fyra procent av männen hade blivit utsatta för fysiskt våld, 5 procent av kvinnorna samt 4 

procent av männen hade fortsättningsvis blivit utsatta för hot om våld (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2014, s.13). 

 

Precis som Brottsförebyggande rådet, statistiska centralbyrån samt folkhälsoinstitutionen 

redovisade Brottsoffermyndigheten och Uppsala universitet år 2001 en rapport, Slagen dam 

(2001) som var en riksomfattande undersökning, men som däremot enbart fokuserade på 

kvinnornas utsatthet i form av våld genom ett stort antal utförliga frågor. Resultatet visade att 

46 procent av kvinnorna hade blivit utsatta för våld av en man. Fem procent uppgav även att 

de hade blivit utsatta för fysiskt våld under de senaste 12 månaderna samt 34 procent av 

kvinnorna hade blivit utsatta för sexuellt våld av en man efter sin 15 års dag (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2014, s.13). Uppsala universitet grundade även ett kunskaps- och 

resurscentrum som arbetade på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld 

mot kvinnor. År 2012 genomförde Nationellt centrum för kvinnofrid en 

befolkningsundersökning som grundade sig på kvinnor och mäns våldsutsatthet i ett livs- och 

befolkningsperspektiv med koppling till hälsa, rapporten publicerades och utgavs år 2014. 10 



Umeå universitet 

Institutionen för socialt arbete 

Examensarbete 15 hp, Termin 6 

Höstterminen 2017 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för social arbete 

Examensarbete, 15 hp 

Termin 6, HT -17 

Författare: Elin Jonsson 

Handledare: Margaretha Uttjek 

Gömda sår - barns utsatthet av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i ett långtidsperspektiv 

 

18 

000 kvinnor och lika många män deltog i Nationellt centrum för kvinnofrids studie som 

grundade sig på enkät- och registerundersökning om våldsutsatthet samt hälsa och individens 

livssituation (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, s.15). Nationellt centrum för 

kvinnofrids rapport från 2014 belyste de långsiktiga kopplingarna mellan våld av varierande 

omfång samt hur våldet kunde ha en inverkan på den fysiska- och psykiska hälsan i ett senare 

livs skede. Denna rapport hade flertalet frågor inom både utsatthet för sexuellt våld, prevalens 

i barndomen, utsatthet i vuxenlivet samt under det senaste året, utsatthet för fysiskt våld både i 

barndomen, vuxenlivet samt under det senaste året och även utsatthet för psykiskt våld i 

barndomen, vuxenlivet samt under det senaste året. I den sektion av rapporten som 

avhandlade sexuellt våld användes begreppet övergrepp som i rapporten förklarades med att 

en förövare tilltvingar sig eller försöker tilltvinga sig oralt, vaginalt eller analt samlag som 

övergrepp mot den enskilde. Detta begrepp inkluderade även en förövare som tar på/smeker 

barnets kropp, på vad man kan anse ett sexuellt sätt, att en förövare får barnet att ta på 

förövarens kropp i en sexuell mening eller att en förövare får barnet att posera naken 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, s. 25-26).  

 

I Nationellt centrum för kvinnofrids studie undersöktes i vilken utsträckning kvinnor samt 

män hade varit utsatta för olika slag av sexuella trakasserier före sin 18 års dag. Studiens 

resultat redovisade att tre procent av de medverkande männen samt åtta procent av de 

medverkande kvinnorna bar på erfarenheter samt minnen av att ha blivit utsatt för sexuella 

övergrepp som innear att förövare hade tilltvingat sig eller försökt tilltvinga sig oralt, vaginalt 

eller analt samlag någon gång innan 15 års ålder. Begreppet ”annat sexuellt övergrepp” 

innebar att den enskilde hade blivit tvingad att posera naken eller blivit smekta på vad som 

förefaller ett sexuellt sätt. Åtta procent av kvinnorna samt tjugo procent av männen uppgav att 

de bar på erfarenheter och minnen av ”annat sexuellt övergrepp” (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2014, s. 26). Sammantaget redovisade resultatet från undersökningen att omkring 

var femte kvinna och var tionde man hade blivit utsatta före sin 15 års dag genom någon form 

av sexuellt övergrepp. Procentmässigt var resultatet tjugoen procent kvinnor samt nio procent 

män. I ålderperioden 15–17 år uppgav två procent av männen samt åtta procent av kvinnorna 

att de hade blivit utsatta för övergrepp som innebar att förövare hade tilltvingat sig eller hade 

försökt att tilltvinga sig samlag. Samtidigt hade 3 procent av männen samt elva procent av 

kvinnorna uppgett att de hade blivit utsatta för ”andra former av sexuella övergrepp”. 

Sammantaget redovisade undersökningen att fyra procent av männen samt tretton procent av 

kvinnorna hade blivit utsatta för sexuella övergrepp när de var mellan åldersspannet 15-17 år 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2014, s. 26).  

 

 

3.1 Coping teori 

 

Coping definieras som en delmängd av anpassningsaktiviteter som involverar en 

ansträngning, utifrån detta inkluderas därför inte allt som vi gör i avseende till vår omgivning 

in i coping strategierna (Lazarus & Folkman, 1984. s.133). En teori gällande Coping innebär 
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ett personlighetsdrag eller en sorts egenskap som gör individen sårbar för psykisk stress under 

förhållanden som upplevs äventyra individens behov av kontroll, alternativt skapar känslor av 

otillräcklighet hos en individ som allmänt kämpar för kontroll (Lazarus & Folkman, 1984. 

s.125.). Känslofokuserat coping består av kognitiva processer som syftar till att minska 

känslomässig ångest och som innefattar strategier så som undvikande, minimering, 

distansering, selektiv uppmärksamhet och positiva jämförelser etc. Många av dessa strategier 

anses härleda från de teorier och forskning som finns gällande försvarsteorier som anses 

användas i praktiskt taget alla stressande möten. Vissa kognitiva former av känslofokuserat 

coping leder till en förändring i hur mötet konstrueras utan att för den delen förändra den 

objektiva situationen, detta innebär att den enskilde minskar hotet som leder till den 

känslomässiga ångesten genom att förändra betydelsen av situationen (Lazarus & Folkman, 

1984. s.150.). Även om den känslofokuserade processen kan förändra betydelsen av en 

situation utan att för den delen förändra situationen, tolkas dessa processer som självbedrägeri 

eller verklighetsförvrängningar. Grunden i känslofokuserat coping är bland annat att bibehålla 

hopp och optimism, att förneka både fakta och innebörd, att vägra erkänna det värsta och att 

bete sig som att det som hände inte har någon betydelse (Lazarus & Folkman, 1984. s.151.). 

 

Problemfokuserade coping strategier liknar de strategier som används för problemlösning, det 

vill säga ofta direkt riktade mot att definiera problemet, finna alternativa lösningar, väga 

alternativen mot varandra utifrån fördelar och nackdelar, göra ett aktivt val mellan 

lösningarna och därefter agera utifrån detta. Problemfokuserad coping innefattar en objektiv 

och analytisk process som främst fokuserar på omgivningen men som även inkluderar 

strategier som är riktade inåt mot individen själv. Den problemfokuserade copingen som är 

riktade mot omgivningen inkluderar bland annat strategier för att förändra stress från 

omgivningen, hinder, resurser etc. De strategier som är mer inriktade mot individen själv är 

motivations och kognitiva förändringar som att flytta aspirationsnivån, minska egointresset, 

hitta andra sätt för tillfredsställelse, utveckla nya normer för beteende samt lära sig nya 

färdigheter och förfaranden. Både problem- och känslofokuserad coping kan underlätta och 

hindra varandra i coping processen (Lazarus & Folkman, 1984. s.152.). 

 

 

 

4 Resultat 

 
I intervjuerna framkom att privatpersonerna upplevde olika typer av hälsosituationer som 

vuxen, dock framkom en gemensam nämnare i intervjuerna vilket var att privatpersonerna 

upplevde att deras tidigare utsatthet av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld som barn hade 

haft en stor inverkan på vad denne upplevde som en försämrad fysisk och psykisk hälsa som 

vuxen. I intervjuerna framkom även att majoriteten av privatpersonerna hade försökt att dölja 

sin utsatthet av fysisk, psykiskt och/eller sexuellt våld i barndomen genom dennes uppväxt 

och vuxna liv, detta genom olika strategier som informanterna själv hade utformat. 

Privatpersonerna förklarade att deras utveckling av strategier för att hantera sin tidigare 
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utsatthet av fysiskt, psykiskt våld i barndomen var nödvändigt för att kunna hantera sin 

tidigare utsatthet. 

 

 

4.1 Olika typer av våldsutsatthet 

Samtliga privatpersoner uppgav under intervjuerna att de hade blivit utsatta för sexuellt och 

psykiskt våld under sin barndom. Vad som framkom under intervjuerna var även att 

majoriteten av privatpersonerna även hade blivit utsatta för fysiskt våld under sin barndom. 

Det sexuella våldet som privatpersonerna berättade om, som de hade blivit utsatta för, var 

bland annat tvång till naken fotografering, våldtäkt av närstående, våldtäkt av okänd individ 

samt obehaglig och otillåten beröring på kroppen. Det psykiska våldet som privatpersonerna 

upplevde var bland annat glåpord, nedvärdering samt skuldkänslor. Det fysiska våldet som 

framkom som upplevelse av privatpersonerna var bland annat fysiskt slag med olika 

tillhyggen samt att ha blivit hotad med gevär. 

 

Vårdgivaren som deltog vid undersökningen arbetade på en ungdomsmottagning vid tillfället 

för intervjun och kom i kontakt med många ungdomar/unga vuxna genom sitt arbete, 

vårdgivaren hade även tidigare arbetat inom en psykiatrisk mottagning och berättade om sin 

upplevelse av att många av dennes klienter som inkom på ungdoms- och psykiatriska 

mottagningen hade blivit utsatta för fysisk, psykiskt och/eller sexuellt våld både i barndomen 

men även i vuxen ålder. Att sammankoppla klientens försämrade fysiska och psykiska hälsa 

till ett specifikt våld, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt, var svårt att avgöra upplevde 

vårdgivaren, men att det fysiska, psykiska och/eller sexuella våldet hade en stor påverkan på 

den utsatta individens hälsosituation tolkades som självklart. Att utsatta individers 

hälsosituation sedan kunde skilja sig åt gällande omfattning var det inget tvivel om och 

anledningen till detta upplevde vårdgivaren bero på vem som var våldutövaren, personens 

sårbarhet samt vilken stöttning denna individ har haft i sin närhet. 

 

”... tänker jag att det beror på vem som har varit förövaren eller vad man ska säga eller vem 

man har nära sig, som man har en nära relation och tillit till som har gjort någonting så 

upplever jag att det oftast får allvarligare konsekvenser eller om det är någon mer perfier 

person, där tycker jag att det upplevs vara en skillnad och sen har det att göra med personens 

sårbarhet och hur stöttningen ser ut för övrigt ” (Vårdgivare) 

 

”Det är någon som jag har träffat som har varit utsatt av en förälder men som för övrigt hade 

en bra förälder. Hos denna person har konsekvenserna av våldet inte har blivit lika allvarliga 

så jag upplever att det bero på många olika faktorer hur personen mår i efterhand.” 

(Vårdgivare) 

 

Samtliga privatpersoner beskrev deras känslomässiga hälsa efter deras utsatthet av fysiskt, 

psykiskt och/eller sexuellt våld. Någon enstaka privatperson beskrev och upplevde sitt 

känslomässiga mående som sämre när situationerna av utsatthet av fysiskt, psykiskt och/eller 
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sexuellt våld hade skett men förklarade sin hälsosituation som bra vid intervjutillfället samt att 

denne hade funnit strategier för att hantera sina tidigare utsattheter av fysiskt, psykiskt 

och/eller sexuellt våld. Denna privatperson förklarade att hen hade format sitt liv efter dessa 

strategier och att detta vidare hade lett till att privatpersonen sedan hade kunnat börjat må 

bättre i sin hälsosituation.  

 

Resterande privatpersoner hade upplevt att utsattheten av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt 

våld hade resulterat i en försämrad hälsosituation direkt efter händelserna och som 

fortsättningsvis hade blivit försämrad upp till samt genom dennes vuxna liv. privatpersonerna 

beskrev att de tidigare händelser av utsatthet av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld var 

något som de hade tänkt på varje dag och som hade fortsatt att påverka deras hälsosituationer 

vid tiden för intervjuerna genom känslor, tankar och beteenden. Samtliga privatpersoner 

beskrev våldet som en livsavgörande händelse där deras självkänsla och självvärde ersattes 

med blåmärken, fysiska skador, skam och rädsla. 

 

”… jag hatar personen jag ser i spegeln, jag blir äcklad av hen, den här personen jag ser har 

inget värde…” (privatperson) 

 

Enligt privatpersonernas upplevelser och erfarenheter av utsatthet av fysiskt, psykiskt 

och/eller sexuellt våld i barndomen så blev privatpersonerna våldsutsatt i olika situationer. De 

olika sexuella våldssituationerna kunde bland annat innehålla tvång till naken fotografering, 

våldtäkt av närstående, våldtäkt av okänd samt obehaglig och otillåten beröring. I några 

situationer var förövaren en närstående och som fanns med i privatpersonens vardag, i andra 

situationer blev privatpersonen sexuellt våldsutsatt av en okänd. Flertalet privatpersoner hade 

varit med om flera olika sexuella våldssituationer som inte enbart skedde i barndomen utan 

även i tonåren och sedan i vuxenålder.  

 

Någon enstaka privatperson hade inte några klara minnesbilder över våldshändelserna som 

skett i barndomen men berättade att känslan av våldsutsatthet och tvång hade funnits genom 

hela uppväxten samt en känsla av sexuell utnyttjning. Denna privatperson misstänkte att 

våldtäkt skett vid flertalet tillfällen i barndomen, vem förövaren var upplevde privatpersonen 

som oklart men misstänkte att förövaren var en vän till familjen då privatpersonen hade 

upplevt en genomgående rädsla gentemot denna vän till familjen genom uppväxten.  

 

Någon enstaka privatperson beskrev en kraftig rädsla och berättade om hur denna 

privatperson hade räknat minuterna vid den sexuella våldssituationen och fortfarande kunde 

känna lukten och se klara minnesbilder från sin sexuella våldssituation, en annan privatperson 

berättade att det var flera individer som hade blivit sexuellt utsatt vid samma tillfälle och att 

denna privatperson tillsammans med de andra våldsutsatta individerna hade kommit överrens 

om att aldrig nämna situationen igen eller för någon annan individ.  
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Flertalet privatpersoner förklarade att de inte självmant berättade om våldssituationen/erna för 

sina närstående, okända individer eller vänner. privatpersonerna upplevde sig vara ensam med 

sina upplevelser av sexuellt våld och blev därmed lämnade till egen hantering utan stöd från 

närstående, vänner eller rättssystemet.  

 

Privatpersonerna berättade vid intervjutillfällena att de utvecklade olika strategier på egen 

hand för att kunna hantera sina sexuella våldsupplevelser och en av strategierna som 

privatpersonerna använde sig utav var narkotikaklassade preparat samt berusningsmedel i 

hopp om få en bättre hälsosituation där ångest och skam känslor dämpades. En annan strategi 

som framkom var misstänksamhet och tillitssvårigheter emot individer i samhället, den 

önskvärda effekten i denna strategi var att minimera möjligheterna till ny våldsupplevelse 

genom att inte låta människor komma nära privatpersonen. Privatpersonerna berättade även 

om tillfällen där självskadebeteende i form av att skära sig själv med vassa föremål förekom 

vid flertalet tillfällen, detta i hopp om att dämpa känslan av den fysiska och psykiska smärtan 

som privatpersonerna bar på samt hopp om att förbättra sin hälsosituation. Någon enstaka 

privatperson sökte sig till hälso- och sjukvården för stöd i sin hantering av 

våldsupplevelserna, och fick då möjligheten att påbörja en behandling hos en psykolog. 

Privatpersonen blev däremot inte hjälpt utan blev sexuellt utnyttjad av psykologen genom 

våldtäkt vilket ledde till en ny våldssituation. Hur till vida familj och/eller närstående var 

medvetna om den första ursprungliga sexuella våldsutsattheten som ledde till att 

privatpersonen sökte sig till hälso- och sjukvården framkom inte under intervjutillfället.  

 

Någon enstaka privatperson berättade att känslor av sexuell utsatthet och övergripande rädsla 

hade funnits genom uppväxten och livet och därmed skapat en önskan om få svar på om 

våldsutsattheten i form av våldtäkt hade skett i barndomen eller inte. Detta resulterade i att 

någon enstaka privatperson utbildade sig i ämnet sexuellt våld och psykisk ohälsa i hopp om 

att utveckla kunskap om sig själv och sexuella våldsupplevelser och på så vis få svar på sina 

frågor. Någon enstaka privatperson berättade även om en strategi som innebar att ge tillåtelse 

till män som ville ha samlag i hopp om en känsla av kontroll i sexuella sammanhang. 

 

”... en kittlande spänning i de hela som händer. Tänker att det var... fast man avskyr, är 

skräckslagen och så där så fanns de någonting där som också kopplade en till lust som blev 

ännu mer obehagligt för att det blir så otroligt skamfyllt och då tänker man också att ”det 

också var mitt eget fel” att locka den här personen...” (Privatperson) 

 

De psykiska våldssituationerna som privatpersonerna hade upplevt kunde innehålla bland 

annat glåpord, nedvärdering samt skuldkänslor. Flertalet av privatpersonerna berättade om hur 

närstående och familjen hade varit förövarna i de psykiska våldssituationerna. Erfarenheten av 

skuldkänslor kunde upplevas genom att närstående och familjemedlemmar kunde uttrycka att 

det var privatpersonens eget fel att den närstående eller familjemedlemmen var tvungen att 

utöva de psykiska våldssituationerna, om bara privatpersonen hade gjort som den närstående 
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eller familjemedlemmen hade velade så skulle utövandet av de psykiska våldssituationerna 

inte uppstå.  

 

Någon enstaka privatperson berättade att uttrycket ”hora”, ”slampa” och ”du är så jävla ful 

och äcklig” var ett dagligt uttryck mot privatpersonen. Efter många år med samma psykiskt 

nedvärderande glåpord minskades privatpersonens eget värde successivt tills denne till slut 

började identifiera sig med de glåpord som dagligen använts mot hen. Någon enstaka 

privatperson berättade även om hur denne blev tvingad till att avsluta sina relationer med 

vänner för att det psykiska våldet skulle minskas i hemmet. Någon enstaka privatperson 

nämnde även detta som en strategi för att kunna förbättra sin hälsosituation i hopp om att de 

psykiska våldssituationerna skulle upphöra.  

 

Flertalet privatpersoner berättade att närstående och familjemedlemmar var medvetna om att 

de psykiska våldssituationerna som pågick samt att närstående och vänner försökte få 

privatpersonerna att inse att dessa psykiska våldssituationer inte var acceptabla och att 

privatpersonen behövde ta sig ut ur dessa relationer omgående. För några enstaka 

privatpersoner var upplevelsen däremot att dessa närstående accepterade de psykiska 

våldssituationerna som de hade varit medvetna om. De privatpersoner som hade blivit 

erbjudna stöd i sin hantering av de psykiska våldssituationerna av vänner och närstående 

berättade att de var så psykiskt nedbruten att de istället valde bort dessa individer som 

försökte motivera privatpersonerna till en förbättrad hälsosituation. 

Samtliga privatpersoner berättade om känslor som hade uttryckt sig i skuld, skam, och äckel 

samt att dessa känslor hade funnits med i deras vardag vid självreflektion. Någon enstaka 

privatperson upplevde sig även bära på en känsla av sorg i vardagen samt en känsla av att vara 

mer lättkränkt än andra individer som denne privatperson mötte i sin vardag. Vad 

privatpersonerna också upplevde var att det på grund av dennes tidigare våldsutsatta 

situationer hade blivit svårt att tala om sina egna känslor och problem och flertalet 

privatpersoner uppgav därför att de hade utvecklat en strategi som innebar att privatpersonen 

koncentrerade sig på andra individers hälsosituation. Genom denna strategi beskrev flertalet 

privatpersoner att de fick ett eget värde genom att finnas till för andra. Någon enstaka 

privatperson upplevde att det var svårt att veta vad man kände och förklarade att det bara 

upplevdes finnas tre olika känslor, glad, ledsen och arg. 

Även vårdgivaren identifierade problematik med känsloregistret hos sina 

klienter/brukare/patienter som hade varit utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. 

Vårdgivaren förklarade att de individer som tidigare hade blivit våldsutsatta under barndomen 

ofta uppvisade en känsla av hopplöshet samt att de hade svårt att kunna uttrycka och visa sina 

känslor. Vårdgivaren förklarade att detta kunde uttryckas sig som en ambivalens hos 

klienterna/brukarna/patienterna. Vad vårdgivaren även hade identifierat under sina år som 

professionell var att det upplevdes bli en större påverkan på individen vid ett tillitsbrott, d.v.s. 

att när förövaren av våldsbrotten var någon som individen hade haft ett väldigt förtroende för 
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samt att det upplevdes vara svårare att hantera detta tillitsbrott som hade begåtts. Vad som 

ingick inom kategorin allvarligare konsekvenser framkom dock inte under intervjun.  

  

Enligt privatpersonerna kunde de fysiska våldssituationerna innehålla bland annat fysiskt slag 

med olika tillhyggen samt hot med gevär. Någon enstaka privatperson uppgav skärpet från 

byxor som tillhygge samt baseboll trä. Någon annan enstaka privatperson berättade även om 

hur denne hade blivit hotad med gevär vid flertalet tillfällen i hemmet samt slag med 

knytnäve. Samtliga privatpersoner uppgav närstående och familjemedlemmar som förövare i 

de fysiska våldssituationerna. Till exempel vid de psykiska våldssituationerna så uppgav 

några enstaka privatpersoner att närstående och vänner hade varit medvetna om de fysiska 

våldssituationerna som privatpersonen hade genomlidit och att de hade försökt att motivera 

privatpersonerna till en förändring av sin hälsosituation, även här uppgav dessa privatpersoner 

att resultatet blev att de själva tog avstånd från dessa närstående och vänner. Några enstaka 

privatpersoner upplevde att närstående var medvetna om de fysiska våldssituationer som 

pågick men att dessa närstående valde att bortse från detta. Några enstaka privatpersoner 

upplevde att ingen av dennes närstående eller vänner var medvetna om de fysiska 

våldssituationer som privatpersonen hade genomlidit.  

 

Samtliga privatpersoner uppgav att ingen anmälan kring de fysiska våldssituationerna gjordes 

av familjemedlemmar, vänner, närstående eller dom själva, detta resulterade i att 

privatpersonerna stod utan stöd från rättsystemet och att de själva fick arbeta med hanteringen 

av de fysiska våldssituationerna. Någon enstaka privatperson beskrev de fysiska 

våldssituationerna med klara minnesbilder och beskrev känslan som uppstod vid 

våldstillfällena som skräck, rädsla, panik och ångest. Privatpersonen uppgav att rädslan för att 

dö var påtaglig vid tillfällena där privatpersonen hade blivit hotad med gevär av en 

familjemedlem.  

 

Vad flertalet privatpersoner uppgav var däremot att de fysiska våldssituationer som de hade 

genomlidit inte var någonting som de hade glömt, Flertalet privatpersoner uppgav 

minnesbilder och olika känslor från de fysiska våldssituationerna. Hur pass klara 

minnesbilderna var av de fysiska våldssituationerna för privatpersonerna var däremot olika. 

Några enstaka privatpersoner uppgav endast små bildfrekvenser av våldssituationerna, för 

någon annan enstaka privatperson var det de tidigare känslorna i våldssituationen som 

utgjorde deras minnen av händelserna.  

 

Samtliga privatpersoner uppgav en generell tillitssvårighet vilket innebar att privatpersonerna 

upplevde att det var svårt att lita på andra individer. Någon enstaka privatperson förklarade att 

det även var svårt att känna tilltro till sina vänner medan någon annan beskrev hur denne 

kontinuerligt förstörde sina kärleks- och vänskapsrelationer. Någon annan beskrev 

tillitsproblematiken som en viss känslighet inför andra individer samt att denne hade utvecklat 

en känslighet gällande vem denne privatperson släppte in i sitt liv och inte. Generella 

tillitssvårigheter var även något som vårdgivaren hade identifierat hos sina 
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klienter/brukare/patienter som hade varit/misstänktes ha varit utsatt för fysiskt, psykiskt och 

eller sexuellt våld i barndomen. Vårdgivaren hade även identifierat olika beteenden av sina 

klienter/brukare/patienter, vad vårdgivaren hade identifierat i beteenden var att flickor oftast 

vände sig inåt efter våldsutsatta situationer och att framförallt killar och män uppvisade ett 

mer utåtagerande beteende i form av aggressivitet. Vårdgivaren uppgav tankar om att 

könsmönster samt hur individen hade blivit uppfostrad kunde ha en påverkan på de olika 

identifierade beteendena hos flickor och pojkar samt kvinnor och män.  

  

4.2 Olika typer av hälsosituationer 

Privatpersonerna beskrev olika typer av hälsosituationer under tiden för intervjutillfällena. 

Samtliga privatpersoner hade dock upplevt att deras tidigare erfarenheter och upplevelser av 

fysiska, psykiska och/eller sexuella våldssituationer hade haft en påverkan på deras 

hälsosituation i barndomen men även i vuxen ålder. Samtliga privatpersoner berättade om 

olika situationer med självskadebeteende som hade följt dom i deras vardag efter de olika 

våldssituationerna. Någon enstaka privatperson berättade om hur denne hade börjat använda 

berusnings- och narkotikaklassade medel som en strategi för att dämpa de klara 

minnesbilderna och känslorna av ångest, skam och skuld efter de tidigare våldssituationerna.  

 

För någon enstaka privatperson ledde alkoholberoendet till att denne förlorade sina närstående 

och vänner samt att denne blev av med sin bostad vid 17 års ålder vilket resulterade i att 

privatpersonen blev uteliggare och började bosätta sig på gatan. I samband med 

privatpersonens utveckling av berusningsproblematik uppgav privatpersonen även att hen, 

tillsammans med alkohol, började nyttja cigarretter i stor omfattning. Privatpersonen uppgav 

att alkohol och cigarretter var ett behov för att kunna hantera sin tidigare utsatthet av fysiskt, 

psykiskt och/eller sexuellt våld. Privatpersonen fortsatte att berätta att denne, vid vuxen ålder, 

sedan fick en stroke som upplevdes bero på privatpersonens tidigare och pågående destruktiva 

leverne med alkohol och cigaretter efter sin tidigare upplevelse och erfarenheter av 

våldssituationer. 

 

”… Jag mår skit, jag är förstörd och självklart beror det på vad jag har varit med om när jag 

var mindre! Jag började dricka alkohol för att jag mådde så dåligt och det slutade med att jag 

förlorade alla jag hade nära mig och min bostad. Vid 17 års ålder var jag en uteliggare ,,,” 

(Privatperson) 

 

En annan enstaka privatperson hade utvecklat ett utåtagerande beteende i sitt försök att dämpa 

minnebilderna och känslorna efter våldsutsattheten från barndomen. Privatpersonens 

utåtagerande beteende hade resulterat i att privatpersonen tappade fattningen när en individ 

utsatte privatpersonens mamma för fysiskt våld vilket resulterade i att privatpersonen tog 

förövarens liv. Privatpersonen hade på grund av detta fått ett långt fängelsestraff. En annan 

uttryckte en gränslöshet i sitt beteende mot andra individer och medborgare som denne hade 

upplevt försvårade dennes relation med andra individer. Privatpersonen förklarade att denne 

upplevde att gränslösheten i beteendet hade visat sig genom ett oändligt sökande av kickar 
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vilket vidare hade resulterat i att privatpersonen hade upplevt det som svårt att vara trogen och 

respektfull i relationer med andra individer. En annan uttryckte att de sexuella 

våldssituationerna som denne tidigare hade genomlidit hade resulterat i att privatpersonen 

hade börjat känna obehag för sin egen kropp och att detta vidare ledde till en sexuell olust mot 

andra individer då hen upplevde att det uppstod en känsla som gjorde det svårt för denne att 

koppla av inför andra individer. 

 

Vårdgivaren uppgav en identifiering av ett sexuellt riskbeteende hos sina 

klienter/brukare/patienter som tidigare hade varit våldsutsatta. Vårdgivaren förklarade att de 

identifierade riskerna i sexuella sammanhangen bland annat kunde uttrycka sig i att den 

tidigare våldsutsatta individen hade gått in i en relation med en partner som hade upprepat 

våldet som klienten/brukaren/patienten tidigare hade genomlidit.  

 

”... en upplevelse där man tycker att man själv bestämmer och styr och ställer över det ”nu är 

det på mina villkor”... det blir någon känsla av att man tar tillbaka kontrollen fast att det blir 

fel i slutändan, men känsla är på annat sätt då... kan det finnas en egen liten lust i det där som 

blir ännu mer skamfyllt.” (Vårdgivare) 

 

Vårdgivaren hade även kunnat identifiera ett samband mellan utsatthet av fysiskt, psykiskt 

och/eller sexuellt våld och smittspårning. Vårdgivaren förklarade att det förekom att individer 

som hade blivit utsatta för främst sexuellt våld utvecklade en förvriden syn på sexualitet som 

kunde resultera i fler olika sexuella partners, detta upplevde vårdgivaren att det kunde leda till 

en ökad risk för könssjukdomar. Ingen av privatpersonerna uppgav vid intervjutillfällena en 

historik med könssjukdomar. Några enstaka privatpersoner berättade däremot om deras 

upplevelser av att underlivsbesvär uppkom efter deras tidigare utsatthet av sexuella 

våldssituationer i barndomen. 

 

Vårdgivaren hade även identifierat ett självskadebeteende och självdestruktivitet hos sina 

klienter/brukare/patienter som hade blivit/misstänktes ha blivit utsatt för fysisk, psykiskt 

och/eller sexuellt våld i barndomen. Vårdgivaren förklarade att självskadebeteendet och 

självdestruktiviteten kunde uppvisa sig genom egen skuldbeläggning över 

klienten/brukaren/patienten tidigare utsatthet av våldssituationer och att detta kunde utvecklas 

till att klienten/brukaren/patienten utsatte sig för risker när det gällde sexuella sammanhang. 

Vårdgivaren upplevde att självskadebeteendet och självdestruktiviteten förekom som mest hos 

ungdomar som hade blivit utsatta för våldtäkt. Vårdgivaren förklarade att denna 

självdestruktivitet även kunde leda till självmord och självmordstankar hos 

klienterna/brukarna/patienterna.  

 

”... man är självdestruktiv och det här med att man lägger skuld på sig själv och att man 

skadar sig på olika sätt, någonting som inte är ovanligt bland unga människor tycker jag är det 

att man efter våldtäkt eller efter att man har varit utsatt för de här formerna av våld, utsätter 
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sig för risker när det gäller sexuella sammanhang... att man fortsätter med övergreppet på nått 

sätt fast man då tycker att man själv bestämmer. ” (Vårdgivare) 

 

Flertalet privatpersoner uppgav vid intervjutillfällena att deras uppväxt och vuxenliv hade 

innehållit depression, nedstämdhet, manodepressivitet, ångest, dålig självkänsla samt 

upplevelsen av att det var svårt att bestämma över sig själv, sina mål i livet samt deras 

kroppar efter deras tidigare utsatthet av fysiskt, psykiskt och eller sexuella våldssituationer. 

Någon enstaka privatperson beskrev dennes dåliga självkänsla som ett självhat där 

privatpersonens eget värde inte existerade. Någon annan upplevde att dennes depression, efter 

sina tidigare våldssituationer, ledde till en utveckling av epilepsi. Privatpersonen upplevde att 

de epileptiska anfallen började under en djup depression och desto mer deprimerad 

privatpersonen kände sig desto fler epileptiska anfall upplevde privatpersonen att denne fick. 

Någon annan enstaka privatperson upplevde att dennes depression efter tidigare våldsutsatthet 

ledde till att privatpersonen hade börjat utveckla psoriasis med utslag över hela kroppen. 

Privatpersonen berättade att denne hade börjat få psoriasis utslag i samband med att 

våldssituationerna pågick och privatpersonen upplevde även att psoriasisutslagen förvärrades 

desto mer deprimerad privatpersonen kände sig. Någon annan upplevde däremot att denne 

fick yrsel i samband med sina ångestattacker som privatpersonen upplevde började i samband 

med och efter tidigare utsatthet av våldssituationer i barndomen. Flertalet privatpersoner 

berättade att de hade börjat lida av sömnlöshet efter de tidigare våldssituationerna, några 

enstaka privatpersoner berättade att de ofta hade drömt mardrömmar om de tidigare 

våldshändelserna samt att de inte hade upplevt sig trygga nog att kunna somna om nätterna 

medan några andra enstaka privatpersoner uppgav att det var olika tankar som höll de vakna 

om nätterna samt att dessa tankar kunde handla om andra saker än deras tidigare utsatthet av 

våldssituationer. Flertalet privatpersoner uppgav även en sjukdomshistorik med magkatarr. 

 

De hälsosituationer som vårdgivaren upplevde sig identifiera hos sina 

klienter/brukare/patienter var främst psykosomatiska symtom, bland annat huvudvärk, ont i 

magen samt tarmbesvär. Vårdgivaren berättade vidare att det hade förekommit att individer 

hade blivit fel diagnostiserade när de inkommit till hälso- och sjukvården med symtom som 

kunde likna neuropsykiatriska diagnoser bl.a. ADHD och bipoläritet men som i själva verket 

hade utvecklats på grund av en tidigare utsatthet av våldssituationer. Enligt vårdgivaren kunde 

detta dock innebära att individen ändå i många fall hade fått en rätt ställd diagnos men att 

diagnosen kunde ha en grund av trauman efter tidigare våldsutsatthet. Vårdgivaren hade även 

identifierat ångest och panikångest hos sina klienter/brukare/patienter som tidigare hade 

varit/misstänktes ha varit utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Vårdgivaren 

berättade att dennes klienter/brukare/patienter även hade talat om flashbacks.  

 

 

 

5 Analys och diskussion 
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5.1 Analys 

Löpande genom intervjuerna beskrev privatpersonerna att de hade utvecklat olika 

hanteringsstrategier för utsattheten av det fysiska, psykiska och/eller sexuella våldet och dess 

upplevda konsekvenser. Många av dessa strategier som privatpersonerna uppgav kan bland 

annat relateras till den psykologiska termen coping strategin (Lazarus & Folkman, 1984, 

s.150). Coping strategin kan delas upp i två olika typer av strategier vilka är känslofokuserat 

eller problemfokuserat (Lazarus & Folkman, 1984. s.150-152). 

 

De strategier som privatpersonerna uppgav och som kan relateras till den känslofokuserande 

typen av coping strategin är bland annat användandet av narkotikaklassade medel samt 

berusningsmedel (Lazarus & Folkman, 1984. s.150-151). De privatpersoner som använde 

dessa medel använde det som en strategi för att dämpa känslorna av ångest och skam som 

dom annars upplevde som konstanta i deras vardag. Privatpersonerna upplevde att de med 

hjälp av narkotikaklassade medel blev avtrubbade från känslorna och känslorna blev därmed 

lättare att hantera i ett berusat tillstånd. Någon enstaka privatperson använde sig utav 

självskadebeteende i form av att skära sig med vassa föremål som en strategi för att uppnå 

samma resultat som de privatpersoner som nyttjade narkotikaklassade medel samt 

berusningsmedel (Lazarus & Folkman, 1984. s.150-151). Denne privatperson upplevde att 

smärtan blev mer hanterlig när smärtan kunde kopplas till ett fysiskt sår som denne kunde ta 

på.  

 

Någon enstaka privatperson utvecklade ett beteende som innebar misstänksamhet och 

tillitssvårighet emot individer i samhället, detta för att inte släppa in människor inpå livet och 

därmed minimera risken att åter igen utsättas för våld (Lazarus & Folkman, 1984. s.150-151). 

En annan enstaka privatperson uppgav en strategi där denne utvecklade ett beteende där denne 

gav tillåtelse till män som ville ha samlag med hopp om att känna känsla av kontroll över de 

sexuella sammanhangen medan en annan enstaka privatperson utvecklade ett utåtagerande 

beteende (Lazarus & Folkman, 1984. s.150-151). Privatpersonen uppgav att dennes känslor av 

ångest och skam övergick till ett utåtagerande beteende utan att denne var medveten om det 

till en början. Flertalet privatpersoner utvecklade en strategi som innebar att de koncentrerade 

sig på andra individers hälsosituation för att på så vis öka deras eget självvärde (Lazarus & 

Folkman, 1984. s.150-151).   

 

Två strategier som däremot kunde relateras till den problemfokuserade strategi inom coping 

strategin var att någon enstaka privatperson sökte sig till hälso- och sjukvården för stöd i sin 

hantering av våldsupplevelserna för att kunna få en bättre hälsosituation medan en annan 

utbildade sig i ämnet sexuellt våld och psykisk ohälsa (Lazarus & Folkman, 1984. s.152-153). 

Privatpersonen utbildade sig inom detta ämne med förhoppningen om att utveckla kunskap 

om sig själv och sexuella våldsupplevelser och på så vis kunna hjälpa sig själv med sin 

hantering av våldsupplevelserna.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
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Resultatet visar att utsattheten av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld kan ha en stor 

inverkan på den utsatta individen både vid tillfället för utsattheten men även i ett 

långtidsperspektiv.  

 

Samtliga privatpersoner upplevde att det tidigare våldet fortsatte att påverka deras 

hälsosituation i vuxen ålder antingen psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt trots att utsattheten 

skedde i barndomen och/eller i ungdomen. Privatpersonerna relaterade sin hälsosituation till 

det tidigare våldet utifrån att våldet skapade en smärta som upplevdes som svår att hantera 

och därför tillämpade de olika strategier i hopp om att döva sin känslomässiga smärta efter 

utsattheten. Någon enstaka privatperson började nyttja narkotikaklassade medel samt 

berusningsmedel vilket i sin tur kom att påverka dennes förmåga till nykterhet samt 

bibehållandet av arbete och bostad. Privatpersonen upplevde att bristen på förmåga till 

nykterhet resulterade i att denne till slut blev hemlös vilket åter igen skapade ett beroende av 

de narkotikaklassade medlen samt berusningsmedlen. Denna känslomässiga smärta efter 

utsattheten upplevdes även skapa ett självskadebeteende i form av skärsår men även att låta 

sig utnyttjas av män i hopp om att kunna känna att denne kontrollerade den pågående sexuella 

situationen. Privatpersonen uttryckte att den tidigare utsattheten formade dennes framtida 

relationer samt sexuella relationer. 

 

Någon enstaka privatperson ansåg ändå att dennes hälsosituation var bra vid tillfället av 

intervjun men uttryckte att denne har försökt att hjälpa sig själv att komma vidare i livet 

genom att utbilda sig inom ämnet för att kunna finna svar på sina egna frågor efter den 

tidigare våldsutsattheten. Resultatet visar även att ett flertal av hanteringsstrategierna kunde 

relateras till copingens strategier så som känslofokuserade och problemfokuserade strategier 

(Lazarus & Folkman, 1984. s.150-153). 

 

Ett viktigt resultat som blev tydligt under intervjuerna var beskrivningen om att den utsattes 

närmast anhöriga upplevdes blunda alternativt inte visste hur denne skulle gå vidare med 

informationen om den utsattes utsatthet. Detta visar på de kunskapsluckor som behöver fyllas 

samt att våldsutsatthet av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld är viktigt att 

medvetandegöra samt uppmärksamma för att den utsatte ska kunna få samt våga be om hjälp 

utifrån sin utsatthet. Utifrån studiens resultat kan man tolka det till att våldsutsatthet av 

fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld även pågår i ett långtidsperspektiv där det fortsätter att 

påverka individens framtida hälsosituation. Mer kunskap kring detta ämne och fenomen 

behövs för att vi ska kunna möta upp individer som är utsatta för fysiskt, psykiskt och/eller 

sexuellt våld och snabbare kunna erbjuda dom positiva strategier och hjälpmedel för att klara 

av de hinder som uppstår efter en utsatthet. 

 

5.3 Metoddiskussion 

De data som framkommer berör enbart informanternas och vårdgivarens upplevelse av det 

fysiska, psykiska och/eller sexuella våldet samt deras upplevelse av hälsosituation efter att ha 

varit utsatt. Hade det ingått fler intervjupersoner så hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 
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Resultatet hade även kunnat se annorlunda ut om jag hade valt andra intervjupersoner. Utifrån 

detta går resultatet inte att generalisera men studien visar däremot på indikationer om att 

utsatthet efter fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld kan pågå en lång tid efter våldstillfället. 

Upplevelserna från informanterna ovh vårdgivaren är ändå relativt samstämmiga gällande 

hälsosituationerna efter utsattheten. 

 

Resultatet har växt fram samt formats med hjälp av en allmän kvalitativ ansats samt en 

fenomenologisk analysmodell, mina intervjufrågor samt den valda analysmodellen. Man kan 

tänka sig att resultatet skulle ha sett annorlunda ut om andra metoder hade använts, 

exempelvis vid en deduktiv ansats hade data testats mot en given teori vilket kan ha lett till ett 

annat resultat (Bell & Waters, 2016, s.23).  

 

Studien är utförd endast av mig vilket även kan ha påverkat studiens riktning, jag har dock 

gjort allt jag kan vara för att vara saklig och självreflekterande i alla frågor då detta ämne kan 

antas vara väldigt känsligt. 

 

Svårigheter med studien har varit att kunna hitta informanter då informanternas deltagande 

har byggt på att de har blivit informerad om studien via hälso-och sjukvården, genom 

kommunerna samt genom att de på eget bevåg skulle ta sin första kontakt med mig. 

Intervjufrågorna är öppna vilket även innebär att jag har fått styra intervjuerna så att jag har 

kunnat skapa en uppfattning utifrån det jag hade tänkt undersöka.  

 

Svårigheter med studien har även varit att det inte har varit enkelt att hitta relevant forskning 

kring hur våldsutsatthet kan påverka en individ i ett långtidsperspektiv då resultaten även kan 

härledas till bland annat medicinska grunder. 
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7 Bilagor 

7.1 BilagaI 

Informationsblad för undersökning 

 

Hej, 

 

Som student vid socionomprogrammet på Umeå universitet arbetar jag just nu med forskning 

kopplat till det sociala arbetet. Ämnet har varit helt fritt och jag har då valt att forska kring de 

långtidskonsekvenser som män och kvinnor kan uppleva efter att ha blivit/misstänks ha blivit 

utsatta för antingen fysisk, psykisk eller sexuellt våld under barndomen. Man kan även ha 

blivit utsatta för mer än en av dessa grupper, exempelvis både psykisk och sexuellt våld. Idag 

finns en brist på forskning i denna sociala problematik när det kommer till konsekvenser som 

fortsätter att påverka en i vuxen ålder efter att ha blivit utsatta som barn. Jag känner därför att 

detta ämne behöver lyftas för att kunna öka förståelsen av konsekvenserna och möjligheten att 

bland olika aktörer kunna erbjuda mer hjälp till att läka dessa undangömda sår. I denna 

forskning vänder jag mig till er vårdgivare samt till er som har blivit utsatta. 

 

Denna undersökning kommer att utföras via telefon intervjuer, hur lång tid dessa tar beror helt 

på hur mycket ni själva vill dela med er av. Allt deltagande kommer att ske anonymt och man 

får när som helst under undersökningens tid avbryta sitt deltagande om man så önskar. Det 

som framkommer under intervjun kommer enbart att användas i forskningssyfte och kommer 

efter avslutad uppsats att raderas.  

 

I intervjuerna kommer jag ej fråga om namn eller personuppgifter, då detta inte är av intresse 

för uppsatsen. Vad jag däremot skulle vilja få reda på är kön och ålder. Vad gäller ålder så 

behöver man dock inte uppge den exakta åldern då detta kommer vara uppdelat på ett fem års 

intervall. I enlighet med integritetskravet så kommer jag ej att lämna ut några 

kontaktuppgifter om intervjupersonen och detta samt övrigt material kommer efter avslutad 

uppsats att raderas. Uppsatsen kommer däremot, efter godkännande, att publiceras i 

universitetets elektroniska portal DIVA. I och med att detta är en studentuppsats så är jag inte 

heller skyldig att spara allt material efter avslutad uppsats. I uppsatsen kommer intervjuerna 

att avidentifieras och jag kommer mejla tillbaka intervjuerna till personerna när de har 

transkriberats och avidentifierats för att se att jag har uppfattat det intervjupersonen sa, helt 

korrekt. Har man ej svarat tillbaka på detta mejl utifrån den tid som jag har satt upp så 

kommer jag att tolka att intervju personen godkänt transkriberingen. Man ska ej kunna få reda 

på vem som har blivit intervjuad i denna uppsats. 
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Jag kommer även använda mig utav en analys metod vilket går ut på att jag  kommer blanda 

alla svar som jag får på en fråga, tillsammans. Jag vill ge en bild av vilka typer av 

konsekvenser man kan uppleva av att ha varit utsatt som barn, inte vem som har blivit utsatt. 

Citat som kommer finnas med i uppsatsen kommer inte heller kopplas till någon 

intervjuperson utan dessa kommer stå utan någon hänvisning för att skydda informanternas 

integritet. 

 

Det är endast jag själv som är forskningshuvudman så den information som ni delar med er 

till mig kommer inte att spridas vidare då det inte finns några medforskare kring denna 

undersökning. Jag vill göra er medvetna om de följder som kan ske av att delta vid denna 

undersökning. Detta är ett väldigt känsligt ämne och som kräver mycket mod och styrka att 

prata om. Jag kommer inte att be er berätta om de händelser som ni har gått igenom utan 

inriktningen är nuet och på er som vuxen. Detta kan ändock starta processer hos er och 

påverka er både fysisk som psykisk. När jag nu nämner fysisk så menar jag främst till 

exempel magont eller annat av liknande slag. Skulle ni känna att ni blir negativt påverkad av 

denna undersökning uppmanar jag er att ta kontakt med någon samtalsperson som finns inom 

er kommun/landsting för hjälp med detta. Ni får väldigt gärna berätta för mig hur ni känner i 

samband med intervjun så att vi tillsammans kan ta reda på vart ni kan vända er. 

 

Vänligen 

 

Elin Jonsson 

Telefonnummer: xxx-xxx xx xx 

Mailadress: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx 

7.2 Bilaga II 

Informationsblad för intresserade av deltagande i undersökning 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka konsekvenser vuxna beskriver som en 

följd efter utsatthet som barn. Idag uppmärksammas barns utsatthet i större grad än någonsin 

tidigare i den offentliga debatten, men det finns en avsaknad av underlag för den ohälsa 

utsattheten kan uttrycka sig i vuxen ålder för de utsatta barnen. 

 

Intervjuerna i undersökningen kommer att spelas in men kommer sedan raderas efter att 

transkribering har gjorts. Du som deltar i denna undersökning kommer att vara helt anonym 

och du får när som helst avbryta ditt deltagande av undersökningen. I största möjliga mån 

önskar jag att alla frågor besvaras och att dessa besvaras så sanningsenligt som möjligt, 

upplever du dock att en fråga är obekväm eller av någon annan anledning inte vill svara på 

frågan så har du rätt att stå över denna. Uppgifterna som framkommer i denna undersökning 

kommer endast att användas till forskningsändamål. 

mailto:xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
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Intervjuguide vårdgivare 

Frågeställningar 

 

1. Vilka hälsosituationer kan du identifiera hos klienter/brukare/patienter, som har varit 

eller misstänkts ha varit utsatta för fysisk- psykisk- och/eller sexuellt våld i 

barndomen, i vuxen ålder? 

a. Fysiska 

b. Psykiska 

c. sexuella 

2. Kan du beskriva någon hälsosituation som har varit särskilt lätta att uppfatta hos dina 

klienter/patienter/brukare? 

3. Kan du beskriva någon hälsosituation som har varit särskilt svåra att uppfatta hos dina 

klienter/patienter/brukare? 

 

Intervjuguide utsatta informanter 

 

Frågeställningar 

 

1. Kan du beskriva vilka hälsosituation du har i vuxen ålder efter att ha blivit utsatt av 

fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld i barndomen?  

a. Fysiska 

b. Psykiska 

c. Sexuella 

d. Hur länge har din hälsosituation varit på detta sätt? (år/månader/dagar) 

2. Kan du beskriva någon hälsosituation i din vuxna ålder som har varit lätt att själv 

koppla till din utsatthet av fysisk- psykisk- och/eller sexuellt våld i barnaålder? 

3. Kan du beskriva någon hälsosituation i din vuxna ålder som har varit svår att själv 

koppla till din utsatthet av fysisk- psykisk och/eller sexuellt våld i barnaålder? 

7.3 Bilaga III 

Intervjuguide  

Hej, jag heter Elin Jonsson och studerar på socionomprogrammet på Umeå universitet  

 

Jag vill gå igenom lite information med dig först samt be om samtycke till deltagande av 

undersökningen innan denna börjar på riktigt. Dock kommer jag börja spela in detta samtal 

innan jag går igenom informationen och detta för att kunna få informationen samt samtycket 

inspelat.  

 

Jag har valt att forska kring de långtidskonsekvenser som män och kvinnor kan uppleva efter 

att ha blivit/misstänks ha blivit utsatta för antingen fysisk, psykisk eller sexuellt våld under 
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barndomen. Man kan även ha blivit utsatta för mer än en av dessa grupper, exempelvis både 

psykisk och sexuellt våld.  

 

I intervjuerna kommer jag ej fråga om namn eller personuppgifter, då detta inte är av intresse 

för uppsatsen. Vad jag däremot skulle vilja få reda på är kön, ålder, familjesituation, 

boendesituation samt arbete. Vad gäller ålder så kommer jag nämna en cirka ålder i färdig 

resultat, antingen uppåt eller nedåt. Detta för att det inte handlar om att få ut den allra exakta 

ålder utan detta handlar om ett livsstidsperspektiv. 

 

Denna undersökning kommer att utföras via telefon intervjuer, hur lång tid dessa tar beror helt 

på hur mycket du själva vill dela med dig av.  

 

Allt deltagande kommer att ske anonymt och man får när som helst under undersökningens tid 

avbryta sitt deltagande om man så önskar. När materialet har transkriberats kommer jag 

skicka ut den relevanta transkriberingen till dig för att ge dig möjlighet att godkänna denna 

eller komma med andra åsikter och tankar kring undersökningen samt ditt deltagande. När jag 

har skickat ut transkriberingen kommer du ha en vecka på dig att avbryta ditt deltagande i 

undersökningen om du så önskar och får då meddela mig detta via min mail. Återkommer du 

inte innan denna tid är slut utgår jag från att transkriberingen är godkänd samt att du vill 

fortsätta medverka i undersökningen. 

 

Det som framkommer under intervjun kommer enbart att användas i forskningssyfte och 

kommer efter avslutad uppsats att raderas.  

 

I enlighet med integritetskravet så kommer jag ej att lämna ut några kontaktuppgifter om 

intervjupersonen och detta samt övrigt material kommer efter avslutad uppsats att raderas. 

Uppsatsen kommer däremot, efter godkännande, att publiceras i universitetets elektroniska 

portal DIVA. I och med att detta är en studentuppsats så är jag inte heller skyldig att spara allt 

material efter avslutad uppsats.  

 

Jag kommer även använda mig utav en analys metod vilket går ut på att jag  kommer blanda 

alla svar som jag får på en fråga, tillsammans. Jag vill ge en bild av vilka typer av 

konsekvenser man kan uppleva av att ha varit utsatt som barn, inte vem som har blivit utsatt. 

Citat som kommer att finnas med i uppsatsen kommer inte heller kopplas till någon 

intervjuperson utan dessa kommer stå utan någon hänvisning för att skydda informanternas 

integritet. 

 

Det är endast jag själv som är forskningshuvudman så den information som du delar med dig 

till mig kommer inte att spridas vidare då det inte finns några medforskare.  

 

Jag vill även göra dig medvetna om de följder som kan ske av att delta vid denna 

undersökning. Detta är ett väldigt känsligt ämne och som kräver mycket mod och styrka att 



Umeå universitet 

Institutionen för socialt arbete 

Examensarbete 15 hp, Termin 6 

Höstterminen 2017 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för social arbete 

Examensarbete, 15 hp 

Termin 6, HT -17 

Författare: Elin Jonsson 

Handledare: Margaretha Uttjek 

Gömda sår - barns utsatthet av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i ett långtidsperspektiv 

 

38 

prata om. Jag kommer inte att be dig berätta om de händelser som ni har gått igenom utan 

inriktningen är nuet och på dig som vuxen. Detta kan ändock starta processer hos dig och 

påverka dig både fysisk som psykisk. När jag nu nämner fysisk så menar jag främst till 

exempel magont eller annat av liknande slag. Skulle du känna att du blir negativt påverkad av 

denna undersökning uppmanar jag dig att ta kontakt med någon samtalsperson som finns 

inom din kommun/landsting för hjälp med detta. Du får väldigt gärna berätta för mig hur du 

känner i samband med intervjun så att vi tillsammans kan ta reda på vart du kan vända dig. 

 

Vill du delta vid denna undersökning? 
 

 

Bakgrundsfrågor 

 Vad är din ålder? 

 Hur ser din familjesituation ut idag? 

 Hur bor du i dagsläget? 

 Arbetar/studerar du i dagsläget? Om ja, vad? 
 

Intervjuguide vårdgivare 

Frågeställningar 

 

 

1. Vilka hälsosituationer kan du identifiera hos klienter/brukare/patienter, som har varit 

eller misstänkts ha varit utsatta för fysisk- psykisk- och/eller sexuellt våld i 

barndomen, i vuxen ålder? 

a. Fysiska 

b. Psykiska 

c. sexuella 

2. Kan du beskriva någon hälsosituation som har varit särskilt lätta att uppfatta hos dina 

klienter/patienter/brukare? 

3. Kan du beskriva någon hälsosituation som har varit särskilt svåra att uppfatta hos dina 

klienter/patienter/brukare? 

 

 

Intervjuguide privatpersoner 

 

Frågeställningar 

 

1. Kan du beskriva vilka hälsosituation du har i vuxen ålder efter att ha blivit utsatt av 

fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld i barndomen?  

a. Fysiska 

b. Psykiska 



Umeå universitet 

Institutionen för socialt arbete 

Examensarbete 15 hp, Termin 6 

Höstterminen 2017 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för social arbete 

Examensarbete, 15 hp 

Termin 6, HT -17 

Författare: Elin Jonsson 

Handledare: Margaretha Uttjek 

Gömda sår - barns utsatthet av fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i ett långtidsperspektiv 

 

39 

c. Sexuella 

d. Hur länge har din hälsosituation varit på detta sätt? (år/månader/dagar) 

2. Kan du beskriva någon hälsosituation i din vuxna ålder som har varit lätt att själv 

koppla till din utsatthet av fysisk- psykisk- och/eller sexuellt våld i barnaålder? 

3. Kan du beskriva någon hälsosituation i din vuxna ålder som har varit svår att själv 

koppla till din utsatthet av fysisk- psykisk och/eller sexuellt våld i barnaålder? 

 


