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1. Inledning 

Detta är en kvalitativ uppsats med syftet att återge fem mammors upplevelser av hur sexuella 

övergrepp i barndomen påverkat deras uppfattning av sin föräldraroll. I detta avsnitt redogörs 

för bakgrund, syfte och metod samt förklaringar av begrepp som används i uppsatsen. Här kan 

man även läsa om tillförlitligheten i arbetet samt vår egen förförståelse. 

 

1.1 Bakgrund 

I socialt arbete händer det att vi möter människor med olika bakgrund som har påverkats av 

sina upplevelser i barndomen. Sexuella övergrepp mot barn är ett ämne som upprör de flesta 

människor och i media kan vi ofta läsa tidningsrubriker som berättar om offer för dessa 

övergrepp. Det är svårt att hålla sig neutral och oberörd till ämnet sexuella övergrepp. De 

trauman som barnen genomgått berör oss djupt och vi frågar oss ofta vilka konsekvenser 

övergreppen kan leda till. Vi undrar hur det ska gå för dem när de växer upp, bildar familj, 

samtidigt som de måste leva med sina minnen. Under 1990-talet var sexuella övergrepp ett 

flitigt omdebatterat ämne. De senaste decennierna har forskningen kring sexuella övergrepp 

intensifierats men det är fortfarande ett kunskapsfält där mycket saknas (Socialstyrelsen, 

2007). Det är allmänt känt att sexuella övergrepp i barndomen inverkar negativt på individens 

mentala hälsa. Fokus i debatter har kommit att ligga på de utsatta barnen och deras föräldrar. 

Enligt forskning är sannolikheten två till fyra gånger större för dem som varit utsatta för 

övergrepp att på lång sikt utveckla olika psykosociala svårigheter än för icke utsatta. 

Övergreppen kan ge upphov till problem såsom; posttraumatiskt stressyndrom, 

ångestsyndrom, depressiva symtom, antisocialt beteende, ätstörningar, missbruk, 

självmordsbeteenden, sexuella problem med flera (a.a.). På grund av de problem som sexuella 

övergrepp i barndomen kan ge upphov till i vuxen ålder är det möjligt att vi någon gång i vårt 

socionomyrke kommer att stöta på individer med denna bakgrund. Upprepande trauman i 

barndomen leder till stor skada för en individs personlighet. Personlighetsförändringen leder 

till svårigheter att relatera till andra människor. Konsekvenserna av att utsättas för sexuella 

övergrepp i barndomen kan jämställas med dem som kan ses hos överlevare från 

koncentrationsläger och tortyroffer (Herman, 1998).  Det saknas dock mycket forskning och 

kunskap och den erfarenhetsbaserade kunskapen dokumenteras alltför sällan (Socialstyrelsen, 

2007). Det finns mycket forskning kring mammor till barn som utsatts för sexuella övergrepp. 

Man har då studerat mödrars upplevelser av att deras barn utsatts för detta trauma. 

Forskningen kring hur mammor som utsatts för övergrepp i sin barndom upplever sin 
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föräldraroll är mycket bristfällig. Detta har väckt ett intresse hos oss som blivande socionomer 

att ta reda på mer om hur övergrepp i barndomen eventuellt kan påverka utsatta kvinnor när 

de blir mammor. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att beskriva hur kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp som barn, senare 

upplever sin föräldraroll. Hur påverkar sexuella övergrepp den psykiska hälsan? Hur upplever 

kvinnorna närhet och intimitet med sina barn? Hur uppfattar kvinnorna att de klarar av att 

sätta gränser för sina barn? 

 

1.3 Metod 

Genom att intervjua fem mammor med hjälp av ett frågeformulär med öppna frågor har vi fått 

tagit del av hur deras traumatiska erfarenheter har påverkat deras föräldraroll. Mammornas 

berättelser har analyserats med hjälp av meningskoncentrering. Intervjuerna har tolkats för att 

sedan jämföras med vad tidigare forskning samt litteratur i ämnet har att skildra. I 

metodavsnittet redogörs för vårt tillvägagångssätt i genomförandet av undersökningen. 

 

1.3.1 Litteratursökning 

Genom att söka i databaser via Mittuniversitetets bibliotek har vi funnit artiklar om mammor 

som utsatts för övergrepp i barndomen. Vi har använt oss av flertalet databaser såsom 

Academic Search Elite, PubMed, CSA Social Sciences, Google Scholar, Sage Journals 

Online, Science Direct samt LIBRIS. Vi har bara använt oss av artiklar som är granskade av 

seniora forskare det vill säga peer-rewied. En del av våra valda artiklar fann vi genom länkar 

till referenser i andra artiklar. De sökord vi använt oss av är mothers, sexually abused, 

childhood, parenthood och definition. Vi har även funnit böcker som varit relevant för detta 

arbete. Psykoterapeuten Inger Broman på Samtalsbyrån i Östersund (tidigare Psykiatriska 

kliniken på Östersunds sjukhus) har varit oss behjälpliga med litteraturtips i ämnet. Man kan 

dock diskutera om boken Incest och andra sexuella övergrepp. Handbok för överlevare. 

skriven av författarna Bass, E., & Davis, L (1996) är särskilt vetenskaplig då det är en 

handbok. Vi valde dock att använda den då den beskriver ämnet på ett användbart sätt som 
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passar syftet med vår uppsats. Likaså kan sägas om Persson (1998), Relation och trauma. En 

bruksbok om mötet mellan hjälpare och offer för sexuella övergrepp. 

1.3.2 Kontakt med mammorna 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning då vi var intresserade av att höra mammornas 

upplevelse av sina föräldraroller. Denna upplevelseundersökning genomfördes via kvalitativa 

intervjuer med fem mammor som utsatts för sexuella övergrepp i sin barndom. Kontakten 

med kvinnorna fick vi genom ett bekvämlighetsurval då vi intervjuade mammor i vår 

bekantskapskrets som vi vet har utsatts för övergrepp i barndomen. Kontakten med 

mammorna togs per telefon där vi informerade dem om uppsatsens syfte samt frågade om de 

ville ställa upp på en intervju. Därefter skickade vi ett brev till mammorna och förklarade 

även där syftet och informerade om konfidentialitet (bilaga 2). I brevet gav vi även en kort 

beskrivning av vad frågorna skulle komma att handla om. Några dagar senare kontaktades 

kvinnorna återigen och tillfrågades då om de ville delta i denna undersökning. Kvinnorna 

informerades om att de när som helst kunde avstå från att delta. När kvinnorna tackat ja till att 

intervjuas planerade vi in enskilda möten dem.  

 

1.3.3 Intervjufrågorna 

Vi har använt oss av ett frågeformulär bestående av ett antal öppna frågor (bilaga 1). Genom 

att inleda de flesta frågor med ordet ”hur” kunde vi undvika att bara få ja- eller nej-svar på 

våra frågor. Vår tanke med att använda oss av öppna frågor var att tillförsäkra oss om att få så 

utförliga svar som möjligt. Intervjufrågorna kategoriserades i tre områden; bakgrund, 

föräldraroll inkluderande gränssättning, intimitet, att vara konsekvent samt den tredje 

kategorin bestående av frågor kring hur dagsläget ser ut för kvinnorna. Denna kategorisering 

av intervjufrågorna gjordes för att lättare få en helhetsbild av kvinnorna, deras roll som 

mamma samt för att få en mer sammanhängande förståelse av deras upplevelser. 

    

1.3.4 Etik 

Intervjuerna har spelats in på kassettband och sedan skrivits ut. Kassetterna har förvarats i 

våra hem utom räckhåll för obehöriga och raderats efter materialets sammanställande. Det är 

endast vi som har avlyssnat det inspelade materialet. Vi har inte använt oss av namn på 

kvinnorna eller nämnt några orter för att garantera kvinnorna anonymitet gentemot läsare av 
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denna uppsats. Kvinnorna har informerats om intervjuns och c-uppsatsens syfte i förväg, 

konfidentialitet och givit samtycke. Samtliga kvinnor har genomgått behandling för sina 

trauman vilket vi har ansett vara en förutsättning för att inte vålla någon individ ytterligare 

lidande. De har även fått ta del av den färdiga uppsatsen. Det är vanskligt att ställa frågor till 

en mor om hennes roll som mamma utan att kränka eller väcka tankar som gör att hon 

ifrågasätter sig själv som förälder. Intervjuerna inleddes därför med mer neutrala frågor innan 

vi ställde frågorna om intervjupersonernas uppfattning av sin roll som förälder. Vi har därför 

medvetet valt att bara använda delar av intervjumaterialet då vi fokuserat på syftet med denna 

uppsats.  

 

Skademinimeringsprincipen innebär att man inte vill vålla individen något lidande eller någon 

skada (Pettersson, 2000). Vi arbetade länge med våra intervjufrågor med 

skademinimeringsprincipen i åtanke. Dessa kvinnor har redan lidit svårt av sina trauman och 

vår avsikt var att de inte skulle behöva lida ytterligare. Vi valde medvetet att endast intervjua 

kvinnor som genomgått behandling. Detta var ett krav för att genomföra intervjuerna.  

Kvinnorna kan hantera en intervju lättare om de varit i kontakt med sina traumatiska minnen 

under det professionella överseende som en behandlig i terapi ger. Vårdbehovet är ofta stort 

hos kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp. Det är viktigt att dessa kvinnor får 

bearbeta sina upplevelser med hjälp av psykoterapeutisk behandling. Genom att utveckla sina 

förmågor till socialt samspel kan kvinnorna förbättra sin hälsa och lindra sina symtom så att 

de kan arbeta och leva relativt normalt (Broman, 2005). 

I socialt arbete är det viktigt att ge stöd och omsorg till individer som befinner sig i olika 

situationer. Vi ska även skydda individer mot övergrepp och kränkningar inom vårt sociala 

arbete (Pettersson, 2000).  Vi informerade dessa kvinnor om intervjuns samt uppsatsens syfte 

såväl per telefon som per brev. De fick alla flera dagar på sig att fundera på om de ville delta i 

intervju. Samtliga kvinnor gav sitt samtycke. Kvinnorna som vi har intervjuat har även 

informerats om konfidentialitet och informerats om hur intervjumaterialet har förvarats och 

använts. Genom att bemöta dessa kvinnor med vänlighet, respekt och empati hoppas vi att vi 

minimerat eventuella skadeverkningar som vi kanske kan ha åstadkommit med våra frågor. Vi 

har försökt att respektera kvinnornas personliga integritet och deras självbestämmande i valet 

att besvara våra frågor eller inte. Alla uppgifter som kvinnorna lämnat till oss har bevarats 

med stor varsamhet. Vi har medvetet ändrat vissa delar av intervjumaterialet för att skydda 

mammornas identitet. Varje mamma har tilldelats ett nummer istället för ett fingerat namn. 

Kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen har ofta problem med tilliten till 
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andra människor. Det svek som de upplevde under sin barndom ligger till grund för deras 

problem med att lita på personer i sin omgivning (Rathsman, 2000). Vi ville förmedla ett löfte 

till dessa kvinnor angående anonymitet gentemot läsare, så att de kunde känna en trygghet i 

att besvara intervjufrågorna.  

 

1.3.5 Vår egen förförståelse  

Tolkningen av en text är aldrig helt förutsättningslös utan vi vägleds av våra förväntningar 

och vår förförståelse. Det syfte som yttrandena under intervjuerna skulle tjäna till fanns 

således med i vårt medvetande då vi gjorde våra tolkningar. Alla tolkningar förutsätter en 

föregripande förståelse. För vår del handlar vår förförståelse om att vi själva är kvinnor och 

mammor. Det är då lätt att sätta sig in i mammornas tankebanor och tolka deras svar utifrån 

våra egna erfarenheter av att vara kvinna och mamma till ett litet eller stort barn. Detta kan 

nog ha underlättat för kvinnorna att våga berätta för oss om sina erfarenheter under 

intervjuerna då de vet att vi själva är mammor. Vi får heller inte förringa det faktum att vi som 

blivande socionomer har en viss förförståelse för hur sociala problem kan uppstå och därmed 

ser på dessa kvinnor med blivande socionomers ögon. 

 

1.3.6 Analysmetod 

Genom ett fenomenologiskt perspektiv har vi öppet tolkat intervjupersonerna. Vårt 

fenomenologiska perspektiv innebär att vi har försökt att studera individernas perspektiv på 

sina upplevelser på ett så fördomsfritt sätt som möjligt (Kvale, 1997). Med detta menar vi att 

vi försökt förhålla oss så neutrala som möjligt utifrån vår egen förförståelse. Tolkningen av 

intervjusvaren har vi sedan vävt samman med forskningsresultat och annan litteratur. För att 

analysera intervjumaterialet har vi använt oss av meningskoncentrering vilket innebär att vi 

minskat ner intervjusvaren till kortare meningar. Syftet med detta var att få fram det 

väsentliga i uttalandena då inte allt som kvinnorna sa visade sig relevant för denna 

undersökning. Delar av intervjuerna har därför utelämnats. 

 

1.3.7 Metodproblem 

För att undvika att vårt bekvämlighetsurval skulle påverka intervjusvaren så har en av oss 

hanterat intervjuerna då den andre är bekant med mammorna. Båda har dock deltagit under 
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intervjuerna vilket kan ha påverkat intervjusvaren. Vårt bekvämlighetsurval kan ha lett till 

negativa konsekvenser för oss då det kan ha påverkat intervjupersonernas svar. Det kan även 

vara så att det har gynnat oss då de kanske känt sig tryggare eftersom de känner en av oss, 

men om detta kan vi bara spekulera. Tyvärr visade det sig att mammorna berättade mycket 

mer om sig själva och sina upplevelser efter att själva intervjuerna var avslutade och 

bandspelaren hade stängts av. Detta innebär att vi tagit med några av kvinnornas uttalanden 

som skett utanför själva intervjuerna i detta arbete. Valet av att göra så grundar sig i en 

önskan från vår sida att förmedla en tydligare bild av kvinnorna och deras upplevelser. 

Mammorna har informerats och samtyckt till detta. Tolkningen och analysen av intervjuerna 

kan ha påverkats av vår egen förförståelse i egenskaperna av att vara kvinnor, mammor och 

blivande socionomer. Utformandet av intervjufrågorna innebar problem då vi hade svårigheter 

med att formulera oss så neutralt och etiskt korrekt som möjligt samt att försöka undvika att 

låta vår förförståelse styra oss. Vi var även rädda för att skada kvinnorna ytterligare genom att 

ställa frågor som river upp själsliga sår.  

 

1.3.8 Tillförlitlighet 

Syftet med denna uppsats var att beskriva hur kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp som 

barn, senare upplever sin föräldraroll. Genom att studera tidigare forskning i ämnet samt att 

intervjua fem mammor som utsatts för sexuella övergrepp i sin barndom har vi försökt 

besvara syftet med vårt arbete. Användandet av öppna frågor har bidragit till utförliga svar så 

att vi kunnat undersöka det vi ville ha reda på. Kvinnorna har tydligt redogjort för sina 

upplevelser av sina föräldraroller efter att utsatts för sexuella övergrepp i sin barndom. Vi kan 

dock inte garantera att kvinnornas upplevelser av sig själva som föräldrar har påverkats av 

deras traumatiska barndom. Då detta arbete utgörs av en kvalitativ upplevelseundersökning av 

fem mammors uppfattning av sin föräldraroll kan vi inte göra någon generalisering. Det är 

kvinnornas personliga uppfattningar som ligger till grund för vår uppsats och vi kan endast 

relatera dem till vad som åskådliggjorts i tidigare forskning. Intervjuerna har transkriberats 

med stor noggrannhet av oss båda och flertalet av mammornas uttalanden har citerats för att 

ge läsarna av denna uppsats en klar och tydlig bild av kvinnornas egna upplevelser. 

Tillvägagångssättet av intervjugenomförandet har klartgjorts tydligt i vårt metodavsnitt för att 

tillförsäkra en trovärdighet i vårt arbete. Kvinnorna har intervjuats i samma lokal belägen på 

en neutral plats och under så liknande omständigheter som möjligt. Samtliga mammor har 

erhållit och besvarat samma frågor. Tillförlitligheten i kvinnornas utsagor kan anses vara hög 
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då vi ej kan ifrågasätta deras uppfattningar av sina upplevelser. Inspelningarna av intervjuerna 

har genomförts med en kassettbandspelare med inbyggd mikrofon som givit 

inspelningsmaterialet en hög ljudkvalitet. Vi har båda varit närvarande vid intervjutillfällena, 

transkriberat noggrant, tolkat och analyserat materialet tillsammans. Detta är viktiga aspekter 

som vi använt oss av för att tillförskriva detta arbete dess tillförlitlighet (Kvale, 1997).  

 

1.4 Definition av begrepp 

För att öka förståelsen och ge en tydligare förklaring av de begrepp vi använder oss av i vårt 

arbete ger vi nedan förklaringar av begreppen föräldraroll, vad det innebär att bli mamma och 

förklaring av begreppet sexuella övergrepp. 

 

1.4.1 Förklaring av begreppet föräldraroll 

Att vara förälder handlar om att se sitt barn som en egen individ med rättigheter och behov. 

En förälder prioriterar sitt barns behov före sina egna. I föräldrarollen ingår också att sätta 

gränser samt att vara medveten om vad barnet förväntas klara av vid en viss ålder. 

Omsorgsförmågan hos en förälder bestäms inte enbart av bakgrund och personlighet utan 

även av familjens sociala nätverk (Hindberg, 1999).  

 

En välfungerande föräldraroll påverkas av olika faktorer. En faktor som spelar in är om barnet 

har medfödda egenskaper som kan göra det mer svårskött. Olika faktorer kan var för sig 

fungera som riskfaktorer eller som skyddande faktorer. På samhällsnivå kan 

omsorgsförmågan underlättas via en allmänt negativ inställning till våld och övergrepp mot 

barn. Detta kan ske genom att allmänheten inser att barnens bästa är ett allmänt ansvar. Några 

fler viktiga utgångspunkter för en bra omsorgsförmåga är en allmänt negativ inställning till 

våld och övergrepp mot barn samt att barnen respekteras som individer. De centrala 

föräldrafunktioner som ofta ingår för att kunna bedöma omsorgsförmåga är (a.a.): 

 

• Föräldrars bakgrund 

• Föräldrars psykiska och intellektuella mognad 

• Familjens nätverk och socioekonomiska situation 

• Föräldrarnas föreställningar om barn och föräldraskap 

• Förmågan till anknytning 



 11 

• Riskfaktorer 

• Familjekarakteristika 

• Utvecklingspotential och prognos (a.a.). 

 

I England har en grupp forskare studerat faktorer som är gynnsamma för barns utveckling. 

Man har identifierat sju behovsområden som ligger som ligger till grund för att bedöma behov 

och utveckling hos barn. Dessa sju behovsområden bygger på empiriska studier och 

utvecklingspsykologiska teorier bland barn som separerats från sina föräldrar. Oavsett var 

barnen växer upp eller var de bor så är behoven lika för alla barn. Områdena har stor 

betydelse för barns möjligheter att utvecklas till välfungerande individer i vuxen ålder 

(Socialstyrelsen, 2007): 

 

• Hälsa 

• Utbildning 

• Identitet 

• Familj och sociala relationer 

• Socialt uppträdande 

• Känslo- och beteendemässig utveckling 

• Klara sig själv (a.a.). 

 

1.4.2 Vad innebär det att bli mamma? 

På vår resa genom livet utsätts vi för olika förändring i vissa perioder. Dessa förändringar kan 

innebära att vår fysiska kropp förändras eller att våra roller förändras. Vår sociala existens kan 

även ändras genom livet. Exempel på förändringar är att vi börjar skolan, finner en partner 

eller blir förälder till ett barn.  En studie har gjorts om vad det innebär med den dramatiska 

omställningen att bli mamma. Identiteten genomgår en omdefiniering då en kvinna blir 

mamma och hennes existens erhåller en ny innebörd då kvinnan har ett barn att skydda. Första 

barnets födelse innebär en stor omställning för kvinnor och förändrar också ofta deras 

relationer med sin partner och det sociala umgänget de hade innan de blev mamma. De 

förväntningar som kvinnor upplever under graviditeten stämmer ofta inte med den verklighet 

som uppenbaras efter barnets födelse. Omställningen att bli förälder påverkar ofta den 

sexuella lusten och kvinnornas uppfattning av sin personlighet. Inte sällan väcker 

moderskapet tankar och funderingar kring kvinnans egen mamma och om hur hon var mot 
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kvinnan under uppväxten. Kroppsuppfattningen förändras också efter att en kvinna fött barn 

och hennes smärttröskel ökar (Ruble et al, 1990)  

1.4.3 Förklaring av begreppet sexuella övergrepp 

Situationer eller handlingar med sexuell avsikt att tillfredsställa sina egna eller andras behov 

som utförs av vuxen mot ett barn definieras som sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan 

kategoriseras i tre olika varianter.  

Dessa är: 

 

• övergrepp utan fysisk kontakt  

Exempel på detta kan vara sexuella anspelningar, voyeurism, exhibitionism, 

erbjudanden och uttalanden samt exponering för pornografiskt material. 

• övergrepp med fysisk kontakt  

Exempel på detta kan vara beröring av könsorgan, anus, bröst, oralsex, onani, att föra 

in föremål, finger eller penis i anus eller vagina. 

• sexuell exploatering av barn och unga i kommersiella och liknande sammanhang  

Exempel på detta kan vara att få med barnen i aktiviteter för att producera 

barnpornografi eller bedriva barnprostitution (Socialstyrelsen, 2007). 

 

I en Australiensisk forskningsartikel definieras sexuella övergrepp som alla sexuella kontakter 

som barnet upplever före tolv års ålder med en person som är minst fem år äldre. Sexuella 

kontakter definierades i sin tur som beröring eller smekning av barnets kropp som sker i 

avsikt att hetsa upp den äldre personen sexuellt; beröring barnets kropp på ett sexuellt sätt; 

eller att förövaren gnuggar sitt könsorgan mot barnets kropp på ett sexuellt sätt; vidröra 

barnets könsorgan med munnen eller få barnet till att vidröra förövarens könsorgan med 

munnen; försöka genomföra vaginala eller anala samlag med barnet samt att genomföra 

vaginala eller anala samlag (Fleming et al, 1997). 

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi för den forskning som berör mödrar som utsatts för sexuella 

övergrepp i barndomen.  
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2.1 Psykisk ohälsa 

Mammor som utsatts för sexuella övergrepp som barn uppvisar en mycket sämre psykisk 

ohälsa än mammor som inte utsatts för dessa trauman i barndomen (Cohen, 1995). Dessa 

kvinnor lider ofta av ångest och psykisk stress och även om terapi kan vara till stor hjälp för 

dem, så kvarstår mycket av problemen genom deras liv (Fitzgerald et al, 2005). Rädsla och en 

känsla av att sakna kontroll i tillvaron är vanligt bland utsatta mammor som också ofta lider 

av dåligt självförtroende. Osäkerhet och oro är inte sällan deras ständiga följeslagare 

(Douglas, 2000). Utsatta mammor har således problem inom flera olika områden. Ett 

välfungerande samboförhållande och flera vänner gynnar en balanserad tillvaro och genererar 

ett mer tillfredsställande liv för utsatta mammor. Ett välfungerande nätverk och en förstående 

och stöttande omgivning är viktigt för dessa mammor. Även en stöttande sambo har således 

en mycket god inverkan på hur kvinnan fungerar som individ. Kvinnor med starka sociala 

nätverk löper mindre risk att drabbas av depression eller annan psykisk ohälsa som skulle 

kunna ha en negativ inverkan på föräldraskapet. De kvinnor som växer upp i trygga familjer 

då de utsätts för sexuella övergrepp i barndomen utvecklar en motståndskraft och klarar sig 

bättre än de kvinnor som växer upp i problemfyllda familjer (Fisher et al, 2005). 

 

Utsatta mammor drabbas ofta av förlossningspsykoser (Hooper & Koprowska, 2004). 

Kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade i barndomen gifter sig mer sällan än andra kvinnor. 

Skilsmässor och separationer är också vanligare i denna kvinnogrupp. De utsatta kvinnorna är 

oftare låginkomsttagare och oplanerade graviditeter är vanligare bland dem än bland andra 

kvinnogrupper (Halfon et al, 2002).  Psykiska problem såsom, posttraumatisk stress, ångest, 

depression med mera är vanligt bland dessa kvinnor som oftare hamnar i förhållanden med 

inslag av våld än andra kvinnor. En studie visar att kvinnor som utsatts för övergrepp i 

barndomen kommer in i puberteten tidigare än andra kvinnor. De har också fler sexpartners än 

andra och det är tre gånger vanligare att dessa kvinnor föder barn före arton års ålder. 

Kvinnorna skaffar också oftare fler barn än andra kvinnor som inte utsatts för sexuella 

övergrepp som barn. Utsatta kvinnors barn löper högre risk att utsättas för sexuella övergrepp 

än andra barn (DiLillo & Damashek, 2003). Das Eiden och Shuetze, (2005) skriver dock 

tvärtemot DiLillo och Damashek, (2003) att kvinnor som utsatts för övergrepp har en ökad 

benägenhet att undvika att skaffa barn än andra kvinnor.  
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2.2 Närhet och intimitet 

Mödrarna som utsatts för traumatiska övergrepp har ofta svårt för att ge sina barn den värme 

och närhet som de behöver (Cohen, 1995). Likaså visar en skotsk studie att sexuella 

övergrepp i barndomen givit utsatta mödrar en oro för nära kontakter med sina barn. Mödrar 

som har en bakgrund med övergrepp är mycket mer ängsliga i sin föräldraroll över nära 

kontakter med sina barn. Barnets kön har dock ingen påverkan på mammans oro.  Flertalet av 

mammorna i studien berättade att de ofta hade haft svårt för att tvätta sina barn och smörja in 

deras stjärtar med salva. De kände det som om de begick övergrepp på sina barn och 

identifierade sig med sina egna förövare. Mammorna hade svårt att pussa och krama sina barn 

och kände sig ibland som ett offer inför barnet. Denna känsla blev särskilt stark om barnet 

pekade på mammans kön och ställde frågor. Toalett-träning var också ett moment i 

barnuppfostran som många mammor hade svårt med. Att hålla i sin lille sons penis när han 

skulle kissa väckte minnen av övergreppen. Enligt studien leder ofta alla dessa känslor till att 

mödrar som utsatts för övergrepp distanserar sig till sina barn vilket leder dem in i en ond 

cirkel. Den stress mödrarna upplever i sin mammaroll ger dem ofta depressioner. 

Författarinnan till studien förespråkar utbildning redan under graviditeten för dessa mödrar. I 

en sådan utbildning kan de ventilera sina farhågor inför det kommande moderskapet. Detta 

skulle då eliminera mycket av den ängslan och oro som finns och därmed verka för en 

närmare relation mellan mor och barn (Douglas, 2000).  

 

Då utsatta kvinnor ska bada sina barn eller utföra andra intima handlingar med sina barn 

känner de ofta rädsla och obehag. Med denna vetskap är det lätt att tro att amning torde utgöra 

ett moment som kvinnorna kan associera med övergrepp. Enligt en studie visade det sig att 

dessa mödrar är mer angelägna än andra kvinnor att amma sina barn. Siffror för detta visade 

att dessa kvinnor är tre gånger mer benägna att amma sina barn än andra kvinnor. Dock 

ammar de inte sina barn lika länge som andra men skillnaderna var inte signifikant stora i det 

avseendet. Utsatta kvinnor uppvisade dock en benägenhet att oftare trösta sina barn när de 

grät än andra kvinnor (Halfon et al, 2002). Intima vardagliga sysslor med barnen skapar ofta 

en ångest hos mammorna. Blöjbyten, badning och nattning av barnen som är normala inslag i 

föräldrarollen ger ofta upphov till känslor av obehag hos dessa kvinnor och påminner dem om 

övergrepp (DiLillo & Damashek, 2003). 
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2.3 Föräldraroll 

Mammor som utsatts för övergrepp i sin barndom är ofta osäkra i sin mammaroll. De 

överbeskyddar ofta sina barn och låter sällan barnen lösa sina egna problem (Cohen, 1995). 

Mammor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen är mycket mer stressade över sin 

roll som förälder än de mammor som inte utsatts för övergrepp som barn. Mammorna med en 

övergreppsbakgrund är också ofta oroliga för att ifrågasättas som förälder. De är rädda att 

deras normala ”föräldrabeteenden” skulle ses som opassande av människor i deras omgivning. 

(Douglas, 2000). 

Mödrar som utsatts för sexuella övergrepp har ofta svårigheter med att tillhandahålla en bra 

struktur och disciplin för sina barn. De har även svårigheter med att ge sina barn klara regler 

om hur barnet förväntas bete sig i sociala sammanhang. Mödrar som tvingats till sexuella 

handlingar i barndomen hyser en stor rädsla för att vara för sträng och tvinga sina barn till att 

utföra saker mot barnens vilja. Detta medför att dessa mödrar blir väldigt överseende i sin 

barnuppfostran och har svårt att säga emot barnen. Om barnet uppför sig dåligt är mamman 

väldigt försiktig med att kritisera barnet och ignorerar därför ofta barnets bristande 

uppförande. Detta kan i många fall bero på den osäkerhet som dessa mödrar känner inför sin 

föräldraroll (Ruscio, 2001). 

 

En studie undersökte den känslomässiga relationen mellan mödrar som utsatts för sexuella 

övergrepp och deras barn. Känslor av osäkerhet och rädsla för att göra fel är inte ovanligt 

bland sexuellt utsatta mammor. Studien visar dock att barn till sexuellt utsatta mödrar visar 

lika stor tillgivenhet för sina mödrar som barn till icke utsatta mammor. Barnen hyser stort 

förtroende för sina mödrar, litar på dem och känner sig stöttade. Fastän många av mödrarna 

ofta saknade värme och kärlek under sin egen uppväxt lyckas de bryta cirkeln med sina egna 

barn (Fitzgerald et al, 2005). En studie gjord av forskarna Hooper och Koprowska (2004), 

visar att en tredjedel av mammor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen har problem 

i sin föräldraroll. Majoriteten lyckas däremot bryta den negativa cirkeln (a.a.). 

 

2.4 Gränssättning  

En undersökning visar att barn till utsatta kvinnor oftare uppvisar en mognad som andra barn i 

samma ålder saknar. Deras mammor har en tendens att behandla barnen mer som en kompis 

än som de barn de är. Mammorna har även svårt att sätta gränser för sina barn och man kan se 

att det ofta saknas disciplin i barnuppfostran hos dessa mammor. Studien visar att mammorna 
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blir lätt manipulerande av barnen då de gråter för att få sin vilja igenom. Mammorna visar 

även en tendens att överidentifiera sig med barnet om det är olyckligt (DiLillo & Damashek, 

2003). Mammornas inre bild av sig själva som föräldrar är ofta negativ. De kvinnor som 

väljer att skaffa barn är ofta mer toleranta i sin barnuppfostran än mödrar som inte blivit 

utsatta för övergrepp i sin barndom. Kvinnor som själva utsatts för övergrepp som barn har en 

ökad potential risk för att själva begå fysiska övergrepp på barn. Mammor som utsatts för 

övergrepp har ofta besvär med depressioner. Mammor som ofta är deprimerade och har utsatts 

för övergrepp får svårare att uppfostra sina barn och upplever sina barn som jobbiga. 

Mammorna blir osäkra på sin egen föräldraroll och deras barn får ofta läs och skrivsvårigheter 

i skolan. Studien visar att det är oerhört viktigt att hjälpa och stödja dessa mammor (Das 

Eiden & Shuetze, 2005).  

 

Stora skillnader uppvisades även när det gäller beskyddande av barnen. De utsatta mödrarna 

överbeskyddade ofta sina barn och lät sällan barnen lösa sina egna problem. Stora brister i 

gränssättning påvisades också mellan mödrarna i studien då de utsatta mödrarna hade det 

svårare med att sätta gränser för sina barn (Cohen, 1995). Mammor som utsatts för sexuella 

övergrepp i barndomen har ofta problem med dåligt självförtroende och har svårt att vara 

konsekventa i sin barnuppfostran. De har även svårt att anpassa sina förväntningar på barnen 

utifrån barnets ålder. Författarna till denna studie förespråkar mer utbildning om sexuella 

övergrepp för dem som jobbar med barn (Hooper & Koprowska, 2004). 

 

3. Resultat och analys 

Detta avsnitt inleds med en presentation av mammorna som vi intervjuat och avslutas med en 

analys av de erhållna intervjusvaren. Svaren har tolkats och analyserats med hjälp av 

meningskoncentrering.  

 

3.1 Presentation av intervjupersonerna 

Här följer en närmare presentation av de fem mammor som vi har intervjuat. Presentationerna 

utgörs av en kortare beskrivning av deras bakgrund, vilken form av terapi som de genomgått, 

hur de ser på sina föräldraroller samt hur deras liv ser ut i dag. 
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3.1.1 Mamma 1  

Denna kvinna växte upp med två äldre syskon och sin pappa. Hennes mamma dog när hon var 

väldigt liten och hennes syskon flyttade tidigt hemifrån. Kvar i hemmet blev då mamma 1 och 

hennes pappa. Hon utsattes för övergrepp av släktingar. Mamma 1 har endast genomgått fyra 

år i grundskolan eftersom hon rymde hemifrån då hon var elva år och då blev gatubarn. Hon 

upplever att hon saknat stöd genom livet och att det är först de senaste två åren som hon har 

fått hjälp med att gå vidare med sitt liv. I dagsläget går mamma 1 individuell behandling hos 

en psykoterapeut en gång i veckan. Tidigare har hon provat ridterapi och gruppterapi, men 

hon tycker inte att det fungerande. Hon berättar att hon alltid har haft svårt med att delta i 

gruppsammanhang.  

Mamma 1 har fem barn i åldrarna femton, sjutton, nitton, tjugoett och tjugofyra. Hon var 

tjugotvå år då hon fick sitt första barn och på grund av att hon hade svårt att relatera till sig 

själv och sin egen barndom visste hon inte riktigt hur hon skulle bete sig som nybliven 

förälder. Mamma 1 skrattar och berättar att därför gick hon och köpte en bok om 

barnuppfostran och läste den fram tills barnen kom upp i tonåren. Tiden då barnen var små 

upplevde hon som ”avskyvärt, vidrigt och äckligt” och hon känner att hon inte varit 

närvarande i intima situationer eller kunnat ta barnen till sig. Hon upplever det som att hon 

var ganska ”tuff och hård” mot sina barn då de var små men att hon idag börjar känna att hon 

kan ta till sig dem, samt att hon ”försöker att lära sig att ta till sig dom i alla fall”.  

Mamma 1 upplever att hon saknat stöd i sin föräldraroll. Hon berättar att hon nu får stöd via 

terapeuten när det gäller sin roll som förälder. Tillsammans med sina barn har hon i träffar hos 

terapeuten berättat för barnen om övergreppen och om sin barndom. Mamma 1 säger att hon 

upplever det stöd hon får från terapeuten som tillräckligt och att det fungerar bra för henne 

men att hon i dagsläget inte riktigt vet hur hon mår.  

Hon uppger att hon inte klarar av att leva tillsammans med någon partner och att hon har 

väldigt få vänner. Mamma 1 säger att hon ”är jävligt svart/vit… antingen är det si eller så… 

det finns inget mittemellan”. Hon berättar att då barnen var i skolåldern och då det uppstod 

problem så fanns det inget som stoppade henne från att hjälpa dem. Om det ”var något 

jävelskap” var hon snabb att reagera. Mamma 1 tillägger dock att när det gällt klassfester eller 

andra evenemang då man ska ”ha trevligt tillsammans” och ”vara social och trevlig” har hon 

känt sig ”spyfärdig” och helt enkelt inte klarat av att delta.  
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3.1.2 Mamma 2  

Mamma 2 växte upp med tre äldre bröder och sina föräldrar. Hon berättar att hon utsattes för 

övergrepp av en släkting. Hon berättar att hon födde sin son vid tjugoett års ålder. Hon 

upplevde att föräldrarollen var övermäktig och att minnena från övergreppen blev mer och 

mer påtagliga och hon försökte ta sitt liv då sonen var tre år gammal. Hon hamnade efter det 

på psyket där hon påbörjade individuell terapi. Mamma 2 säger att terapin har inneburit att 

”det är lättare att sätta ord på det som hänt”. Mamma 2 lever idag tillsammans med sin 

sambo och sin sextonåriga son. Hon berättar att hon inte visste hur hon skulle förhålla sig då 

hon var småbarnsförälder. Allt var nytt och hon kände hela tiden det som att hon ”gjorde allt 

fel”.  Hon uppger att hon kände sig fruktansvärt ”villrådig” och trodde sig ”inte ens vara 

kapabel att vara förälder… om än mindre till en son”. Under hela sin graviditet hade hon 

mentalt ställt in sig på att föda en dotter och när hon födde en son fick hon en chock. Mamma 

2 upplever att övergreppen har påverkat henne som förälder. Hon säger att hon blivit både 

psykiskt och fysiskt ”avståndstagande” och att övergreppen har påverkat henne mer än vad 

hon varit medveten om.  

Mamma 2 hade ett bra stöd från en ”hemma-hosare” som hon träffade då sonen var liten men 

det stödet kändes inte tillräckligt. Stödet som hon fick från omgivningen var mer centrerat 

kring henne som förälder. Stödet kring henne som person tycker hon har varit otillräckligt. 

Hon berättar vidare att även om det är lättare att vara förälder till en tonåring då det är enklare 

att kommunicera, så känner hon sig fortfarande ”otillräcklig” och har gjort det i alla år. Hon 

upplever att hon har problem att sätta gränser då hon är konstant rädd att sonen inte ska älska 

henne om hon säger ifrån och hon säger att ”det är lätt att ge med sig för att slippa tjafs och 

bråk”. Hon berättar att hon har problem med närhet och intimitet och detta gäller även med 

sin son. Hon säger att ”all typ av närkontakt betyder något… det kan inte bara tas som 

nånting spontant… utan… det kan ofta kännas lite hotfullt… det är svårt för mig att vara 

naturlig i det”. Trots detta anser hon sig ha en ganska öppen kommunikation med sonen och 

hon lärt sig mycket av honom i egenskap av att vara hans mamma. Mamma 2 önskar att hon 

gått terapi innan hon skaffat barn. På så vis tror hon att hon kanske kunnat skona sonen från 

en frånvarande mamma. Hon har ingen terapi idag och anser att hon mår ganska bra.  

 

3.1.3 Mamma 3  

Vår tredje intervjuperson växte upp med en bror och sina föräldrar. Det var en släkting som 

begick övergreppen mot henne. Mamma 3 berättar att hon gått i enskild terapi till tolv olika 
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kuratorer genom årens lopp. Detta har dock inte fungerat något vidare och hon mår 

fortfarande dåligt av övergreppen. Mamma 3 går i dagsläget i kognitiv beteendeterapi. Hon 

har även testat gruppterapi och känner att det är hittills den enda terapin som underlättat lite 

för henne. Hon levde tillsammans med barnets far fram till att sonen var sju år gammal. 

Numera lever hon ensam tillsammans med sonen och säger att hon inte vill ha något 

förhållande. Det är ett medvetet val att hon lever själv och hon inte har så många som hon 

umgås med.  

Mamma 3 upplever sig vara ganska sträng som förälder och berättat att hennes son ”har en 

väldig respekt” för henne. Hon säger att sonen vet att om hon ”säger en sak så är det så… 

ingen mening att tjata”. Hon tycker det är bra att sonen är väldigt självständig och 

självgående.  

Som småbarnsförälder kände sig mamma 3 ”isolerad… ensam… instängd…” Hon uppger att 

hon tyckte det var påfrestande att amma. Hon upplevde det som att hon var ensam med sonen 

och resten av världen hade upphört att existera.  Hon vände sig ofta till BVC och hon fick 

även stöd från en kurator på sjukhusets mödravård. Mamma 3 deltog i en grupp mammor som 

träffades en gång i veckan på en öppen förskola för att få stöd av varandra. Hon berättar att 

hon ändå upplevde det som att hon inte fått tillräckligt med stöd från sin omgivning då sonen 

var liten. Hon känner att övergreppen har påverkat henne som förälder och hon känner att hon 

har problem med närhet. Hon säger att ”det är jobbigt… jobbigt att ha någon nära inpå… det 

kräver så mycket av en hela tiden”. Hon upplever det som att hon var ”pressad hela tiden” då 

sonen var liten och att hon var tvungen att ägna hela sin vakna tid åt att stimulera honom.  

Mamma 3 upplever inte att hon haft problem att sätta tydliga gränser för sin son. Hon säger 

att hon varit ”väldigt hård” och konsekvent. Vad gäller intimitet har det varit mer 

problematiskt för henne. Hon säger att hon vill helst att det ska vara på hennes villkor och att 

krama sin son vill hon göra när hon själv känner för det. Kommer sonen och vill krama henne 

så känner hon sig ”trängd” och hon känner att hon inte har kontroll när det inte är på hennes 

egna villkor. Hon säger att hon trots detta tycker sig ha uppfostrat en bra och trevlig son men 

önskar samtidigt att hon varit mer närvarande i sina känslor. 

 

3.1.4 Mamma 4  

Mamma 4 har växt upp med sina föräldrar och med två bröder. Hon berättar att det var hennes 

far som begick övergreppen mot henne. När hon var tjugofyra år födde hon sitt första barn 

och i samband med det uppdagades vad hon varit med om i sin barndom. Hennes man sökte 
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hjälp åt henne då hon mådde dåligt psykiskt och hon kom i kontakt med en psykolog. 

Samtalen pågick under flera år men gav inte henne så mycket. Då hon var strax över fyrtio år 

gick hon gruppterapi, och säger att den var bra för henne men uppger att hon är besviken på 

att den slutade tvärt. Hon går fortfarande till psykolog varannan vecka och äter anti-

depressiva mediciner. Hon tror inte att hon kommer att kunna sluta med medicinerna.  

Mamma 4 lever tillsammans med sin sambo och har fyra barn. Det yngsta är en dotter på 

tretton år. Hon har även två pojkar på arton och nitton år samt en dotter som är tjugoett år. 

Mamma 4 uppger att hon kände sig ensam med allt då barnen var små. Hon säger att hon ”tog 

på sig allt ansvar” och att hon ”inte litade på någon annan” än sig själv och att hon känner 

lika idag, fastän barnen är stora. Stödet från psykologen kändes inte tillräckligt och hon 

uppger att hon önskat att någon i hennes omgivning kunnat stötta henne i hennes föräldraroll. 

Mamma 4 tycker att övergreppen påverkat henne som mamma och som person. Hon säger att 

hon gjorde många dumma saker när hon var ung som hon ångrar. När hon fick sitt första barn 

var hon ”jätterädd i början… fick ångest över att det skulle hända någonting”. Hon fick en 

depression över att hon hade satt ett barn till världen. Hon hade höga krav på sig själv och hon 

kände att hon måste bli den perfekta mamman och göra allt som hennes egen mor inte gjorde. 

Hon berättar att hon varit rädd för hennes döttrars skulle bli utsatta för samma sak som hon 

själv. Hon hade mycket ångest och depressioner under olika perioder då barnen växte upp och 

hon uppger att hon inte kunnat tala om för dem varför hon mått som hon gjort.  

Mamma 4 känner det som att hon är en dålig person och en sämre mamma än alla andra. 

Detta har lett till att hon har ”försökt kompensera det med andra saker” och därför tycker hon 

sig haft problem med att sätta gränser för barnen. Hennes dåliga samvete har gjort att hon gett 

efter då barnen velat ha något. Hon har haft svårt att vara konsekvent eftersom hon tagit åt sig 

av det barnen sagt till henne då hon sagt ifrån.  

Mamma 4 berättar att när barnen var små så fungerade närhet och intimitet ganska bra. Det 

har dock fungerat sämre för henne med att ta till sig sina flickor då de hamnat i den åldern hon 

själv var då hon blev utsatt för övergrepp. Hon säger att hon ”inte kan ta till sig dom 

naturligt”, och att hon ”får någon slags spärr… 

”( hon lägger ena handen på bröstkorgen)”… och det känns ju jobbigt… för dom märker ju av 

det…” Mamma 4 tycker att hon har varit väldigt förstående gentemot sina barn fast hon 

periodvis varit psykiskt frånvarande. Hon tycker ändå att i dagsläget mår hon förhållandevis 

bra men att hon ”aldrig mår riktigt bra” utan att hon ”kämpar på”.  

Mamma 4 har alltid haft förhållanden där karlarna jobbat borta under veckorna. Hon säger att 

det sexuella samlivet är ”någonting man försöker styra”, att hon ”ställer om hjärnan” inför 
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det. Den man hon lever med i dag är tålmodig och de mer är som syskon för varandra men 

hon känner sig ändå ensam. I relation till väninnor drar hon sig ofta undan och hon ser sig 

själv som ”en smitare.” Relationen till barnen är bättre idag och hon har berättat för de två 

äldsta om vad hon varit med om. Hon säger att det varit bra då hon nu slipper känna att hon 

alltid måste skyla över varför hon mår dåligt. Hon uppger att hon fortfarande mår dåligt över 

att hon blir frånvarande i de perioder när hon mår som sämst och har väldigt dåligt samvete 

för detta gentemot barnen. 

 

3.1.5 Mamma 5 

Mamma 5 växte upp med storebror och sin mamma och pappa. Hon berättar att det var hennes 

morfar som begick övergreppen. Hon berättade för sin mor om övergreppen och uppger att 

hennes mamma trodde på hennes ord och började inse att även hon varit utsatt för övergrepp. 

Hon har fått stöd från kamrater och sin make. Sitt första barn födde hon då hon var tjugofem 

år gammal. Efter det gick hon individuell samtalsterapi under en kortare period och tycker att 

det har fungerat bra. Hon säger att det var ”skönt att berätta för en utomstående” och att ”få 

sätta ord på” det hon varit med om. Hennes familj består av maken, en dotter på elva år, en 

son på nio år och ett fosterbarn som är tre år. Hon berättar att hon tycker att tiden då barnen 

var små varit ansträngande och intensiv eftersom hon fick barnen ganska tätt inpå varandra, 

men tycker ändå att det fungerat bra. Hon uppger att hon inte tycker att hon fått något stöd i 

sin föräldraroll förutom att hon själv kontaktat personalen på förskolan då hon undrat över 

något. Hon tillägger dock att hon inte tycker att hon behövt något stöd, då hon klarat av det 

mesta själv. Det hon säger sig ha saknat är stöd i form av barnvakt, så hon kunnat få mer tid 

tillsammans med sin make. 

Hon säger att övergreppen kan ha påverkat henne som förälder så att hon är lite 

överbeskyddande mot sina barn. Hon är väldigt orolig för sin dotters del då hon till exempel 

ska sova över hos kamrater. Ibland kan hon känna att barnen skulle ha fått mer närhet än vad 

hon gett dem och att hon ”kanske skulle ha haft dom i knäet oftare.” Hon tycker sig kunna 

sätta gränser för sina barn men säger att hon kanske ”satt lite väl hårda gränser.” Hon uppger 

att hon försöker vara så konsekvent som hon kan. I dagsläget säger mamma 5 att hon kan ha 

sämre dagar men i stora hela så mår hon bra. Hon har ingen terapi nu och relationen till 

barnen, maken och de få vänner hon umgås med fungerar bra. 
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3.2 Tillit 

Tilliten till andra människor är ofta ett problem för dessa kvinnor på grund av att den 

skadades i deras barndom. Känslor av skam och skuld har en stark inverkan på tilliten och 

skapar ofta misstro i relationer. Tillitsbristen kan sedan gå i arv i flera generationer på grund 

av att dessa kvinnor har svårt att lära sina barn att lita på andra människor (Rathsman, 2000). 

Mamma 5 uppger att hon har svårt med tillit till andra föräldrar då hennes dotter vill sova över 

hos någon kamrat. De som utsatts för övergrepp tenderar att betrakta tillit som något 

fullständigt, det vill säga antingen litar man fullt och fast på någon eller så gör man det inte 

alls. De vågar ofta inte visa tillit och kastas fram och tillbaka mellan ytterligheter (a.a.). 

Mamma 1 berättar;  

 

”Jag är jävligt svart-vit, antingen är det si eller så. Det finns inget mittemellan.” 

 

Kontaktbehovet kan till sist bli så stort att de i desperation överför all sin tillit på första bästa 

person i sin närhet. En sådan desperation är sällan hanterbar för andra människor vilket leder 

till besvikelse och en känsla av att bli sviken återigen. Därmed får individen bekräftelse på sin 

uppfattning av att människor är opålitliga och att man inte är värd att älskas (Bass & Davis, 

1996). Kvinnor med en bakgrund av övergrepp har även en tendens att oftare hamna i 

förhållanden där de blir misshandlade (DiLillo & Damashek, 2003). Mamma 1 säger i 

intervjun; 

 

”… eftersom jag varit utsatt för misshandel i fyrtiofem år så, det har ju pågått ända sen jag 

var två år tills jag var fyrtiofem… så jag har ju inte fattat att det funnits något annat.” 

 

Utsatta håller ofta distans mellan sig själv och dem de älskar och drar sig undan om de känner 

sig hotad i situationer av närhet (Bass & Davis, 1996). Mamma 4 uppger i intervjun; 

 

”Om jag kramar dom så känns det som om jag har nånting emellan…(lägger ena handen på 

bröstkorgen)… och det känns ju jobbigt för dom märker ju av det…” 

 

Det kan kännas skrämmande att älska igen om förövarna sa att de älskade dem eller 

försummade dem. Flertalet kvinnor som utsatts för övergrepp beskriver intimitet och närhet 

som kvävande och påträngande (a.a.). Mamma 1 svarar på frågan om hur det var att vara 

mamma till ett litet barn;  
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”Ja, jag tyckte det var avskyvärt… jag tyckte det var vidrigt… det var hemskt att behöva bära 

dom… nappflaskan en bit ifrån så här (visar med armen utsträckt)… då gick det ju bra.” 

 

Det är vanligt att de beskriver en känsla av klaustrofobi i situationer av närhet. Intima 

relationer kan verka skrämmande och ovana om man som barn tvingats att ta hand om sig 

själv och handskas med situationer som är traumatiska. Det är en stor utmaning att lära sig 

tolerera trygghet och intimitet vid djupare kontakter med andra individer. Man kan inte skapa 

närhet på egen hand utan det förutsätter en relation. Relationer innebär risktagande då man 

inte kan kontrollera den andra personen (Bass & Davis, 1996). Mamma 1 svarar på frågan om 

hon har någon partner idag;  

 

”Näe (småskrattar) ska aldrig ha nån heller… aldrig nånsin” 

 

Har man blivit sviken kan det göra ont och det tar tid att bygga upp en trygg grund att falla 

tillbaka på. Dessa kvinnor kan inte undvika att återupprepa de mönster som deras föräldrar 

skapade då de var barn förrän de själva aktivt konfronterat sina övergrepp och inlett en 

läkningsprocess (Bass & Davis, 1996). 

 

3.3 Vad kan ett barns födelse innebära? 

Författaren Judith Lewis Herman (1998) menar att överlevare av trauman har i sin barndom 

byggt upp ett försvar i barndomen som bryts ner när de i vuxen ålder försöker hantera sina 

relationer. De som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen har ofta stora svårigheter 

med att hantera intima relationer med en partner (a.a.). Mamma 2 berättar att:  

”Närhet och intimitet har väl inte funkat så himla bra… jag har ju verkligen försökt att… 

fungera som alla andra… men för mig har det alltid varit… besvärligt med närkontakt ifrån 

alla håll och kanter… all typ av närkontakt betyder nånting för mig… det kan ofta kännas lite 

hotfullt… det blir svårt att vara naturlig… i närhet… det är svårt för mig att vara naturlig i 

det…”  

Barndomens upplevelser blir en allt tyngre börda att bära när krav och uppgifter i vuxenlivet 

ska lösas. Till slut brukar försvarsmuren raseras. Utlösande faktorer för raserandet är ofta 

förändringar i de nära relationerna såsom skilsmässor, förälders död eller ett barns födelse 

(a.a.). Mamma 4 berättar: 
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”Det kom fram när jag var tjugofyra… när jag fick första barnet… min man sökte hjälp för 

att jag var sjuk…”   

Försvarsmuren kan inte upprätthållas och fasaden börjar spricka. Detta kan leda till att olika 

symtom kan träda fram. Dessa symtom kan återses i praktiskt taget varje kategori av psykiska 

störningar. Den utsatta tror ofta att de skall dö eller bli vansinniga då de som vuxna ser 

tillbaka på sina barndomsupplevelser som är fyllda av skräck och fasa (a.a.).  

 

3.4 Relation till barnen 

Det är inte ovanligt att kvinnan upplever en ständig skuld gentemot de egna barnen då det är 

svårt för henne att på ett stabilt sätt relatera till dem (Persson, 1998). Mamma 4 berättar;   

”Första barnet… var ju en tjej då… då vart jag jätterädd i början… fick ångest över att det 

skulle hända någonting… då fick jag nån depression över att jag hade satt barn till den här 

hemska världen… och över att hon skulle råka ut för saker och… saker som jag har varit med 

om och… så det var mycket oro… ångest och oro… så det var ju vissa perioder… när dom 

var tolv, tretton… när jag blev utsatt första gången… då blev jag ju extra rädd… det har jag 

ju känt efteråt… för båda tjejerna... har jag varit extra rädd och oroligt i den åldern…”  

Kvinnans förmåga att skapa och hålla kvar relationer är skadad och hon blir lika lätt orolig 

som ilsken på sina barn. Hennes erfarenheter leder till frustration då hon vet av egen 

erfarenhet hur oskyddade barn är, och än värre blir det om hennes egen förövare fortfarande 

är i livet. Kvinnan som har problem i relationen med sina barn och som inte känner till 

ursprunget till sina egna reaktioner, tyder svårigheterna som en brist från sin sida på äkta 

kärlek till sina barn. Denna feltolkning ger upphov till förstärkta skamkänslor och hon känner 

sig som en oduglig mamma. På grund av de efterföljande effekter traumat gett, uppfattar 

kvinnan det som att det är hon som är problemet (Persson, 1998).  

 

Utsatta mammor upplever en stark stress i sin mammaroll och en skotsk studie visar att 

mammorna ofta upplever en oro och ängslan för nära kontakt med sina barn. Som 

småbarnsförälder är det svårt att undvika intima kontakter med barnet. Stunder av närhet kan 

väcka minnen av övergreppen till liv. Dessa känslor kan leda till en ond cirkel och få 

mammorna att distansera sig till sina barn (Douglas, 2000). Mammorna i vår intervju 

upplevde samtliga störst problem med sin föräldraroll då barnen var små.  
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I boken ”Relation och trauma” kan man läsa att utsatta mammors tidigare erfarenheter kan 

vara så väl dolda i det omedvetna att de istället tvingar sina barn till ett umgänge som barnen 

försöker värja sig ifrån. Mamman har i detta fall förlorat kontakten med sitt eget trauma och 

har därmed även förlorat förmågan att bedöma situationens allvar eller förstå barnens 

reaktioner (Persson, 1998).  

Mamman kan uppleva obegriplig vrede över barn som lever ett till synes ”problemfritt” liv. 

Det blir omöjligt för henne att närma sig dessa barn utan att påminnas om sina egna 

övergrepp. I närhet av barnen kan känslor som ångest, rädsla, ilska och sorg kan komma till 

ytan, känslor som inte står inte i förbindelse med det som en gång satte igång dem. Kvinnan 

uppfattar att det är barnen som ger upphov till dem. Det trauma mamman gått igenom som 

barn, kan aktualiseras då hon befinner sig i omsorgsrelationen till sina egna små barn. Hon 

befinner sig i en situation som påminner henne om hur hon själv blev sviken (a.a.). Då en 

kvinna själv blir mamma väcks ofta tankarna till den egna barndomen och om hur hennes 

egen mamma var mot henne under uppväxten (Ruble et al, 1990). Mamma 4 säger i intervjun; 

 

”… jag skulle bli den perfekta mamman och göra allt som min mamma inte gjorde…” 

 

Bland kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen har man funnit vissa 

familjefaktorer samt sociala faktorer som kan associeras med övergreppen. Genom att studera 

vilka riskfaktorer som kan föreligga ökar vi möjligheterna att lättare upptäcka dessa barn och 

kan kanske därmed förebygga flera av dessa övergrepp som dagligen försiggår i vårt 

samhälle. En av dessa faktorer som kan öka risken för att utsättas för sexuella övergrepp är att 

modern dör innan flickan fyllt tolv år (Fleming, 1997). Mamma 1 berättar i intervjun;  

 

”Min mamma dog när jag var jätteliten så det var ju jag och pappa kvar då”. 

 

Flertalet utsatta kvinnor berättar att de hade få nära vänner under grundskoletiden och saknade 

någon att anförtro sig till (Fleming, 1997). Mamma 1 genomgick endast fyra år i grundskolan 

innan hon rymde hemifrån och levde som gatubarn. 

 

3.5 Kvinnornas uppfattning av sin föräldraroll 

En av följderna av sexuella övergrepp i barndomen är att övergreppen påverkar uppfattningen 

av den egna föräldrarollen. Kliniska studier visar på flera svårigheter i föräldrarollen efter att 
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ha utsatts för övergrepp i barndomen. Det är vanligt med svårigheter att upprätta dagliga 

rutiner för barnen och att vara disciplinerad (Flemming, 1997). Mamma 2 beskriver hur hon 

är rädd att sonen inte ska älska henne om hon säger ifrån och Mamma 4 svarar på frågan om 

hur hennes upplevelse av att vara konsekvent ut mot sina barn ser ut att; 

”… jag har haft svårt för det där… på grund av att jag tyckte att jag var dåligare än alla 

andra…” 

Mammor som utsatts för sexuella övergrepp känner ett stort ansvar för sina barn och är 

väldigt vaksamma på sina barn (a.a.). Mamma 1 säger; 

 

”ha ögonen på dom… så det liksom inte händer dom nå´nting… men ändå är man ju väldigt 

vaksam… man vill dom ju liksom… att dom ska ha det bra… så man är ju oerhört vaksam”. 

 

De är dock mindre benägna att använda sig av de stödsystem som samhället kan tillhandahålla 

(a.a.). Mamma 1 säger i intervjun;  

 

”-Jag har ju aldrig baxnat för om dom haft problem… om dom blivit mobbad eller liksom 

så´na saker... då har jag ju hejdlöst kastat mig in i så´na saker… det har ju inte funnits några 

hämningar alls… alltså jag har ju slagits med skolor å… myndigheter å… ta mej fan 

allting…” 

 

Omställningen i livet är stor då en kvinna får sitt första barn. Det sociala umgänget och 

relationen med eventuell partner blir sig inte längre likt då barnet kräver en stor del av 

mammans uppmärksamhet och tid (Ruble et al, 1990). Mamma 3 och Mamma 4 beskriver 

båda hur de kände sig ”isolerad, ensam och instängd” då de blev mammor. Mamma 3 säger:  

 

”Det tyckte jag var jobbigt… mycket för att jag kände mig så isolerad… Jag kände mig 

ensam… instängd… det var jag och min son i vår lilla värld… och så tyckte jag det var 

jobbigt och hålla på att amma och… ja, det kändes som det var bara vi och resten av världen 

fanns inte…” 
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3.6 Slutsats 

Flertalet av mammorna i vår intervju upplever att de saknat adekvat stöd genom livet. Barn 

till kvinnor som utsatts för övergrepp får en ökad trygghet i sin uppväxt om mamman mår bra 

och är trygg. En förstående och stöttande omgivning är viktig för att mamman skall kunna 

vara trygg själv och förmedla detta till sitt barn (Hooper & Koprowska, 2004). En utsatt 

kvinna kan fungera mycket bättre som mamma om hon har ett fungerande samboförhållande 

med en stöttande partner. Vänner har en gynnsam inverkan på en balanserad tillvaro för 

mamman och kan leda till att mammans risk för att drabbas av psykisk ohälsa minskar 

dramatiskt (Fisher et al, 2005). Två av de mammor vi intervjuat uppger att deras vänner varit 

ett stöd för dem genom deras liv.  

 

Sexuella övergrepp i barndomen medför multipla konsekvenser för individens psykiska hälsa 

och traumat kan liknas vid det som tortyroffer och de som suttit i koncentrationsläger varit 

med om (Herman, 1998). Terapi kan vara till stor hjälp men tyvärr så kvarstår mycket av 

problemen genom livet för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Detta  

beror främst på att psykiska stressen har en mycket stark inverkan på den psykiska hälsan 

(Fitzgerald et al, 2005). Tre av mammorna som vi intervjuat går fortfarande kontinuerligt i 

samtalsterapi för sina psykiska besvär. 

 

Det är ofta svårt för mammor som utsatts för övergrepp att vara strukturerade och 

disciplinerade i sin barnuppfostran. Regler om hur barnet skall bete sig i sociala sammanhang 

blir ofta flytande. Rädslan för att tvinga sina barn till något samt att vara för sträng är stor. 

Detta medför att de får svårt att säga emot barnen och blir överseende i sin barnuppfostran 

(Ruscio, 2001). Mamma 2 säger; 

 

”Det är väldigt svårt, väldigt, väldigt svårt. Jag tycker det är… alltså jag försöker ju 

verkligen att vara konsekvent men… jag tycker det är jättesvårt… för att jag går ju hela tiden 

och balanserar i det här att jag är rädd att han inte ska tycka om mig… det är väl det typiska 

för mig…” 

 

Mamma 2 och 4 beskriver att de upplever att de har svårt att sätta gränser för sina barn. 

Kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i sin barndom har i sin föräldraroll ofta svårare 

med gränssättning än andra mammor (Cohen, 1995).  
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Studier visar att kvinnans självbild ofta är negativ. Kvinnor som har blivit utsatta för sexuella 

övergrepp i barndomen har en benägenhet att vara mer tolerant i sin barnuppfostran. Dessa 

mödrar har även en större tendens att drabbas av depressioner (Das Eiden & Shuetze, 2005). 

Mamma 4 berättar;  

 

”jag har ju medicin… antidepressivt… som jag försökt sluta med flera gånger… och det 

funkar ju inget bra… så jag räknar väl med att jag måste ta dom… hela livet…” 

 

Det har visat sig att skilsmässor och separationer är vanligare i denna kvinnogrupp (Halfon et 

al, 2002). Tre av mammorna i vår undersökning lever i dagsläget med en partner, två av dessa 

tre har separationer bakom sig. Fyra av de fem mammorna upplever att de har haft problem i 

sina förhållanden. Två av mammorna har separerat från sina barns fäder och väljer i dag att 

leva ensamma. 

 

4. Diskussion 

I avsnittet nedan redogörs för vår diskussion och våra reflektioner kring vårt resultat. Vi 

lämnar också våra personliga förslag på framtida forskning i ämnet samt skildrar 

granskningen av vår undersökning och den metod vi valt att använda. 

 

4.1 Konsekvenser av övergrepp 

Det går inte att förringa våra intervjupersoners uppfattning om att övergreppen som de 

utsattes för som barn har påverkat dem i deras föräldraroll. Att utsättas för sexuella övergrepp 

i barndomen kan jämföras med den psykiska påfrestning som överlevare efter tortyr och 

koncentrationsläger upplever (Herman, 1998). Med detta i tankarna är det inte svårt att förstå 

att dessa tidiga traumatiska barndomsupplevelser leder till framtida konsekvenser. Samtliga 

intervjupersoner har haft svårigheter med sin psykiska hälsa under olika perioder av sina liv. 

Då vårdbehovet är ofta stort hos kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp är det viktigt 

att dessa kvinnor får bearbeta sina upplevelser med hjälp av psykoterapeutisk behandling 

(Broman, 2005). En sådan behandling kan leda till ett ökat välbefinnande för kvinnorna och 

gynnar därmed deras barn i såväl uppfostran som utveckling. Bass och Davis, (1996) menar 

att dessa kvinnor inte kan undvika att återupprepa de mönster som deras föräldrar skapade då 

de var barn förrän de själva aktivt konfronterat sina övergrepp och inlett en läkningsprocess. 
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De svårigheter som de intervjuade mammorna upplever i sin föräldraroll är dock individuella 

och kan inte generaliseras. Vi kan dock se vissa likheter i mammornas upplevelser av sina 

föräldraroller.  

 

4.2 Starka kvinnor 

De intervjuade mammorna upplevde störst svårigheter med barnen när de var små. Det kan 

bero på att när barnet är litet kräver det oerhört mycket uppmärksamhet. De allra flesta 

mammor anser nog att småbarnstiden är en jobbig period och de intervjuade mammornas 

upplevelser behöver således ej enbart ha sin grund i deras upplevda övergrepp. Omställningen 

till att bli förälder är påfrestande för alla oavsett bakgrund.  Vi tycker att de kvinnor vi 

intervjuat uppvisar en inre styrka som många andra individer saknar. Den stress och psykiska 

påfrestning som de upplevt liknar dem som tortyroffer och överlevande från 

koncentrationsläger har upplevt (Herman, 1998). Judith Herman (1998) definierar inte i sin 

bok vilken typ av tortyr som avses, men vi anser att någon närmare förklaring inte är relevant 

då vi vill belysa konsekvenserna av sexuella övergrepp. Herman (1998) förklarar det starka 

trauma som övergreppen leder till, på ett enligt oss överensstämmande sätt. Att dessa kvinnor 

efter ett sådant trauma ändå har styrkan att fortsätta leva, bilda familj och uppfostra ett barn är 

en oerhört stark prestation enligt vår uppfattning. 

 

4.3 Rädsla i mammarollen 

De ständiga minnena av övergreppen gör dessa mammor medvetna om hur deras uppträdande 

mot barnen påverkar barnens känsloliv vilket leder till att de ständigt ifrågasätter sig själva i 

sin föräldraroll. Känslan av att inte riktigt räcka till tycks vara en ständig följeslagare genom 

livet för dessa mammor. Flera av mammorna i våra intervjuer upplever att de har gett sina 

barn för lite närhet och kramar. Ofta brottas de med dåligt samvete för att de inte kan ta sina 

barn till sig på ett naturligt sätt. Men man kan här inte låta bli att spekulera om det inte är så 

att de allra flesta mödrar också ofta rannsakar sig själva i sin mammaroll och undrar vad de 

kan ha gjort fel. Genomgående bland de intervjuade mammorna finns en känsla av att ha varit 

känslomässigt frånvarande under sina barns uppväxt. Upplevelsen av att inte räcka till och att 

brottas med dåligt samvete hör till vardagen för mammorna. Kvinnor som utsatts för sexuella 

övergrepp i barndomen drabbas ofta av psykisk ohälsa och depressioner är inte ovanligt. Då 

de varit deprimerade har de inte haft förmågan att finnas till för sina barn i den utsträckning 
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som de hade önskat vilket ökat deras skuldkänslor ytterligare. Då de själva saknat en stabil 

grund att stå på och inte har de ”rätta” referensramarna från sin egen barndom vet de inte 

riktigt hur de skall förhålla sig till sina barn och blir därmed osäkra i sin föräldraroll. Mamma 

1 var dock företagsam som insåg sitt tillkortakommande och köpte en bok om barnuppfostran. 

Det blir svårt för dessa mödrar att förmedla en trygghet till sina egna barn då de själva saknat 

det och vacklar i sin tillvaro. 

 

4.4 Stöd till unga mammor 

Alla mammor var mellan tjugo och tjugofem år när de blev mamma för första gången. Vi kan 

inte låta bli att spekulera i om det kan ha någon betydelse för de erhållna svaren i vår 

undersökning. Kanske hade vi fått andra svar om vi intervjuat kvinnor som fått sitt första barn 

när de närmar sig fyrtioårsåldern. Det kanske finns en större möjlighet att de som skaffat barn 

senare i livet har hunnit genomgå behandling för sina traumatiska minnen innan de bildat 

familj. Tyvärr är det ju så att för många av dessa kvinnor uppdagas inte vad de varit med om 

som barn förrän de själva blir mammor. Forskning visar dock att dessa kvinnor är mer 

benägna att skaffa barn i tidigare ålder än andra kvinnor (DiLillo & Damashek, 2003). 

Avsaknaden av stöd under den tiden då deras barn var små är något som de flesta av 

mammorna nämner i intervjuerna. Som blivande socionomer bör vi vara medvetna om vilka 

konsekvenser sexuella övergrepp i barndomen kan leda till. En av mammorna uttrycker 

utanför intervjun att hon skulle ha önskat att socialtjänsten kunnat hjälpa henne under denna 

period. Frågan är dock hur man skall finna dessa kvinnor då ämnet sexuella övergrepp 

fortfarande är tabubelagt i vårt samhälle. Det vore önskvärt att kunna fånga upp dessa 

mammor redan under graviditeten och ge dem stöd genom exempelvis 

mödravårdscentralerna. Barn som utsätts för sexuella övergrepp och som kommer till 

socialtjänstens kännedom borde följas upp genom livet och erbjudas stöd då de själva skall till 

att bilda familj. Forskarna Hooper och Koprowska, (2004) förespråkar mer utbildning om 

sexuella övergrepp för dem som jobbar med barn. 

 

4.5 Tillit och närhet 

Tre av mammorna har aldrig upplevt svårigheter med att sätta gränser och att vara konsekvent 

i sin barnuppfostran medan två av dem uppger att de har haft problem med detta. Vad dessa 

ytterligheter grundar sig på vet vi inte. Tilliten och osäkerheten på människor i omgivningen 
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är något som är genomgående för våra fem mödrar. De har en tendens att ta på sig allt ansvar i 

uppfostrandet av sina barn trots att känslan av otillräcklighet. Fastän några av dem hade en 

partner då deras barn var små så var känslan av att vara ensam som förälder stark. De hade 

svårt med att kunna lita på någon annan. Enligt en studie som forskaren Cohen (1995) gjort, 

visar det sig att mammor som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen givit dem en 

oro för intimitet med sina barn. Cohen menar att barnets kön inte spelar roll för denna oro 

som mammorna känner. Detta stämmer dock inte in på en av de mammor vi intervjuat. 

Mamma 4 berättade i intervjun att hon hade svårare att ta till sig sina döttrar då de hamnade i 

den ålder hon själv var när hon blev utsatt för övergreppen. 

 

4.6 Motsägelsefulla forskningsresultat 

Motsägelsefulla forskningsresultat innebar ett dilemma i analysarbetet av intervjuerna. Som vi 

tidigare nämnt i vårt arbete finns två forskningsresultat varav den ena beskriver att kvinnor 

som varit utsatta för sexuella övergrepp i sin barndom skaffar fler barn än de kvinnor som inte 

varit utsatta (DiLillo & Damashek, 2003). Däremot menar Das Eiden och Shuetze (2005), att 

mammor som varit utsatta för sexuella övergrepp avhåller sig ifrån att skaffa barn i större 

omfattning än mammor som inte varit utsatta. Andra resultat av vår undersökning av tidigare 

forskningsresultat påvisade klart lika resultat när det gäller problem med gränssättning och att 

vara konsekvent i barnuppfostran. Detta visade sig vara motsägelsefullt i jämförelse med de 

resultat vi fick fram i intervjuerna med mammorna. Tre av mammorna tyckte sig inte ha några 

problem att säga ifrån till sina barn. Forskare menar dock att mödrar som utsatts för sexuella 

övergrepp i sin barndom har mer överseende med sina barn gällande uppfostran. I vårt arbete 

framkommer att forskaren Ruscio (2001) menar att detta beror på att de är osäkra i sin 

föräldraroll och har svårt med disciplin. Ruscio menar att mamman har svårt att säga emot 

sina barn. Även forskaren Cohen (1995) menar att dessa mammor har svårare än andra 

mammor att sätta gränser för sina barn. Således skiljer sig tre av våra mammor från de 

uppvisade forskningsresultaten. Vad denna skillnad beror på kan vi ej ge svar på. 

 

4.7 Granskning av vår undersökning och metod 

Man kan diskutera om vi hade fått ett annat resultat i vår undersökning om vi använt oss av ett 

annat urval av utsatta kvinnor än ett bekvämlighetsurval av intervjupersoner. Vi skulle kanske 

ha intervjuat fler mammor då det möjligen skulle ha kunnat ge oss ett bredare resultat. Vi kan 
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aldrig säkerställa vilka eventuella konsekvenser det kan ha lett till då en utav oss är ytligt 

bekant med mammorna. Kanske skulle vi ha annonserat efter mammor som utsatts för 

övergrepp i stället för att använda oss mammor som vi känner till. Intervjufrågorna arbetades 

fram under stor noggrannhet men om vi formulerat dem annorlunda hade vi kanske fått 

utförligare svar. Vi funderar även om vår rädsla för att såra kvinnorna gjorde oss lite för 

försiktiga i utformandet av intervjufrågorna. En mer rättfram frågeställning skulle kanske ha 

givit oss tydligare svar. Analys och tolkning av materialet kan ha påverkats av förförståelse då 

vi omedvetet förväntat oss vissa svar och då tolkat materialet utifrån våra förväntningar.  

 

4.8 Förslag på framtida forskning 

Det skulle ha varit intressant att ha undersökt huruvida det psykiska välbefinnandet bland 

dessa mödrar hade påverkats om de fått sina övergrepp bekräftade i barndomen. Kanske är det 

lättare att gå vidare i livet om någon bekräftar och tror på det man varit med om. Tyvärr är det 

nog så att de skamkänslor som barnen känner efter att utsatts för sexuella övergrepp hindrar 

dem från att berätta om traumat. Kanske skulle man även ha undersökt vilken terapiform som 

kan ge dessa mödrar bäst hjälp med sina traumatiska barndomsupplevelser och om det är 

någon skillnad om man genomgått terapi före eller efter man fått barn. Vi valde dock av 

utrymmesskäl att fokusera på föräldrarollen i denna uppsats. Samtliga mammor i våra 

intervjuer har utsatts för övergrepp av släktingar. Vi frågar oss även om det skulle ha varit 

någon skillnad om de utsatts för sexuella övergrepp av någon utanför släkten men det är något 

vi endast kan spekulera kring. Framtida forskning kring hur sexuella övergrepp i barndomen 

kan påverka föräldrarollen bör enligt vår åsikt intensifieras då den i dagsläget lämnar mycket 

övrigt att önska. Man vet redan att tidiga övergrepp leder till multipla psykosociala besvär 

men vilka konsekvenserna blir för föräldraskapet bör klargöras genom forskning. På så vis 

kan man kanske erbjuda dessa personer adekvat hjälp och den bästa terapiformen för att 

underlätta ett tillfredsställande liv och föräldraskap. Det skulle ha varit intressant att ta del av 

en undersökning som visar på vilket form av stöd som kan vara verksam för 

småbarnsföräldrar som utsatts för övergrepp i sin barndom. 
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Bilaga 1 Frågeformulär 

 

Bakgrund 

1. Har du några frågor om undersökningen? 

2. Vill du berätta lite kort om din uppväxt och hur din familj såg ut? 

            Vilken relation hade du till den eller de som begick övergreppen, var det någon    

            utomstående eller släkt? 

3. Vad har du fått för stöd från omgivningen i olika perioder i livet? 

            Hur har det fungerat? 

4. Vilken terapi har du genomgått? Beskriv hur det har fungerat för dig. 

5. Anser du att den behandling du genomgått för övergreppen, har varit underlättande för 

din läkningsprocess?  

6. Genomgick du behandlingen före eller efter du fick barn? 

 

Föräldrarollen 

1. Hur gammal var du när du blev mamma? 

2. Hur ser din familj ut idag?  

            Hur många barn har du och vilken ålder har de? 

3. Hur upplever du din föräldraroll? 

Som småbarnsförälder? 

Som förälder idag? 

4. Har du fått något stöd i din föräldraroll? 

Om ja, -upplever du att det varit tillräckligt? 

            Vilken form av stöd hade du velat ha?  

            Hur såg stödet ut från omgivningen då du blev förälder? 

5. Känner du att övergreppen har påverkat dig som förälder?  

            Om ja, -på vilket vis?  

            Hur var det att vara mamma till ett litet barn? 

            Hur var det att vara mamma till ett något större barn? 

6. Hur har det fungerat med att sätta gränser för ditt/dina barn? 

            Hur ser din upplevelse av att vara konsekvent mot ditt/dina barn ut? 

7. Hur har din upplevelse av närhet och intimitet med ditt/dina barn varit? 

8. Vad har fungerat bra respektive mindre bra under barnets/barnens uppväxt? 
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Dagsläget 

1. Hur skulle du säga att du mår i dagsläget, på en skala från ett till tio? 

2. Har du någon form av stöd eller behandling i dag? 

3. Hur är dina relationer idag? 

Relation med eventuell partner? 

Relation med andra vuxna? 

Relation till ditt/dina barn? 

4. Finns det något som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar? 
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Bilaga 2 Informationsbrev till intervjupersonerna 

 

Vi är två socionomstuderande som går sjunde terminen på socionomprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Vi har för avsikt att göra en c-uppsats om kvinnor som utsatts 

för övergrepp i barndomen och hur det eventuellt har påverkat föräldrarollen. Det är allmänt 

känt att det finns ett samband mellan sexuella övergrepp under uppväxten och psykisk och 

fysisk hälsa. Sexuella övergrepp i barndomen sätter djupa spår i individen. De senaste 

decennierna har forskningen kring sexuella övergrepp intensifierats men det är fortfarande ett 

kunskapsfält där mycket saknas. Väldigt lite har dokumenterats om hur en bakgrund med 

övergrepp påverkar den egna föräldrarollen. Då detta är ett kunskapsområde som det finns lite 

forskning kring har det väckt ett intresse hos oss. Vi vill veta hur du har upplevt din 

föräldraroll och skulle därför vara väldigt tacksamma om du skulle kunna ställa upp och svara 

på några frågor. De frågor vi skulle vilja ställa handlar om din föräldraroll samt lite grann om 

bakgrund och dagsläget. Vi tänker inte ställa frågor angående dina traumatiska minnen utan vi 

vill endast veta hur ditt liv ser ut idag och hur du ser på din föräldraroll. Du behöver inte svara 

på alla frågor vi ställer till dig och känns det obehagligt vill vi naturligtvis att du säger ifrån. 

Intervjuerna kommer att spelas in på kassettband. Kassetterna kommer att förvaras i våra hem 

utom räckhåll för obehöriga och raderas efter materialets sammanställande. Det är endast vi 

som kommer att lyssna till det inspelade materialet och vi kommer att använda påhittade 

namn och orter för att kunna garantera dig största anonymitet. Du kommer att få ta del av 

intervjun innan vår c-uppsats färdigställs.  

 

Med vänlig hälsning  

Malin Bergman och Mona Dahlin 

Soc 7:2 Mittuniversitet Östersund 


