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Abstract 

The aim of this phenomenological study was to broaden the understanding 

about what people who have been subjected to rape experience as helpful for 

survival of the rape. Two women who have been subjected to genocidal rape 

and one woman who has been subjected to childhood rape were interviewed 

with an open interview approach. The transcribed interviews were analyzed 

using Giorgi’s phenomenological-psychological perspective. Eleven common 

themes about what was experienced as helpful for survival emerged in the 

analysis. These were spirituality, significant others, a positive self-image, the 

way they look at the rape, not being the only one who has been subjected to 

this, a positive view on life, “fighting spirit”, acceptance, being good at 

something, mastering a situation with the rapist and believing in the goodness 

of humanity. Some of these themes have sub-themes. Six themes particular to 

individuals were also identified. These consist of working with the self, 

regaining one’s sexuality, focus on the present, activities, medicine and self-

destructive behavior. The emerged themes were discussed in relations to 

previous research. The participant’s stories can contribute to an increased 

understanding among professionals working with helping raped women. Other 

survivors of rape can also benefit from reading about what the participants have 

experienced as helpful for survival of rape.  

 

Keywords: genocidal rape, childhood rape, survival, helpful, phenomenological 

approach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna fenomenologiska studie var att bredda förståelsen för vad 

våldtäktsutsatta upplever hjälpsamt vid överlevnad av våldtäkten. Två kvinnor 

som har blivit utsatta för genocidvåldtäkt och en kvinna som har blivit utsatt för 

barnvåldtäkt intervjuades genom öppna intervjuer. De transkriberade 

intervjuerna analyserades ur Giorgis fenomenologiskt-psykologiska perspektiv. 

Elva gemensamma teman om det som upplevdes hjälpsamt för överlevnad 

framkom i analysen. Dessa var andlighet, betydelsefulla personer, god självbild, 

synen på våldtäkten, att inte vara ensam om att ha blivit utsatt, positiv livssyn, 

”kämparanda”, acceptans, att vara bra på något, att bemästra en situation med 

våldtäktsmannen samt att tro på människans godhet. Somliga av dessa hade 

underteman. Även sex teman som förekom hos enskilda deltagare 

identifierades. I dessa inkluderades att arbeta med sig själv, att återfå sin 

sexualitet, fokus på nuet, aktiviteter, medicin och destruktivt beteende. De 

framtagna temana diskuterades i relation till resultat från tidigare forskning. 

Deltagarnas berättelser kan bidra med ökad förståelse hos yrkesgrupper som 

arbetar med att hjälpa våldtagna kvinnor. Andra våldtäktsöverlevare kan även 

ha nytta av att läsa om vad som har upplevts hjälpsamt för överlevnad av 

våldtäkt.  

 

Nyckelord: genocidvåldtäkt, barnvåldtäkt, överlevnad, hjälpsamt, 

fenomenologisk ansats. 
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Tänk dig att du är på väg hem en sen kväll efter ett trevligt umgänge. På håll ser du att en 

främling närmar sig och du inser att det inte finns någon annan än ni två på gatan. Vad tänker 

du? För många kvinnor blir svaret ”tänk om jag blir våldtagen nu”.  

Rädslan för att bli våldtagen påverkar många kvinnors vardag. Det är en rädsla som 

begränsar deras rörelse och val. Det kan till och med gå så långt att kvinnan planerar och 

förbereder sig för hur hon skulle agera vid en eventuell våldtäkt (Niarchos, 1996).  

För många är våldtäkt en mardröm och bland värsta en människa kan tänka sig att bli 

utsatt för. För andra är denna mardröm verklighet och för ännu fler kommer det att bli 

verklighet i framtiden. En femtedel av alla världens kvinnor kommer under sitt liv att utsättas 

för våldtäkt eller försök till våldtäkt enligt Förenta Nationerna (2009). Bara i Sverige skattas 

cirka 36 000 våldtäkter ha ägt rum under 2012. Det var huvudsakligen kvinnor som utsattes 

(Brottsförebyggande rådet [Brå], 2014). Då det finns ett mörkertal vad gäller våldtäkt i såväl 

kriminalstatistik som i brottsundersökningar (Brå, 2012; Brå, 2014) kan vi inte säkert veta hur 

många som har utsatts för våldtäkt. Det enda som är säkert är att det är alltför många.  

Våldtäkt är en global och tidlös företeelse som sker både i fredstid och i krigstid. 

Övergreppet återfinns i olika kulturer, religioner och tider och medför stora följder för de 

drabbade. Bland dessa kan nämnas negativa effekter på hälsa, självförtroende, relationer, 

arbets- och sexualliv samt på det sociala livet (Perilloux, Duntley & Buss, 2012). Våldtäkt kan 

även ge fysiska skador som följd och kan medföra könssjukdomar, infertilitet och onönskad 

graviditet. Bland de psykologiska följderna finns ångest, depression, posttraumatiskt 

stressyndrom, fobier, sömnproblem samt självskadebeteenden och självmordstendenser. De 

dödliga effekterna av våldtäkt yttrar sig i självmord, mord, förlossningsdöd samt aidsrelaterad 

död (Lončar, Medved, Jovanović & Hotujac, 2006; Jina & Thomas, 2013; Elklit, 

Christiansen, Palic, Karsberg & Eriksen, 2014). Forskning har även visat att negativa följder 

av sexuellt våld såsom posttraumatiskt stressyndrom, depression och fobier är varaktiga och 

kvarstår decennier efter gärningen (Leuger-Schuster, Glück, Tran & Zeilinger, 2012). Då 

våldtäkt har så förödande effekter på den drabbade och människor i dennes omgivning 

används det även som medveten krigsstrategi. Våld mot kvinnor är ett fenomen som har ägt 

rum i samtliga krigszoner världen över. Det berör miljontals människor (Förenta Nationerna 

[FN], 2009). I före detta Jugoslavien beräknas cirka 60 000 människor ha våldtagits under 

kriget 1992-1995. Antalet våldtagna i den Demokratiska republiken Kongo uppgår till minst 

200 000 sedan 1998 och i Rwanda våldtogs mellan 100 000 och 250 000 kvinnor under tre 

månader 1994 (FN, u.å.). Det är endast några exempel på våldtäkt som har använts som 

krigsstrategi. 
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Världshälsoorganisationen (2002) menar att sexuellt våld är ett stort 

folkhälsoproblem. Det medför följder för såväl individ som samhälle och är ett stort och 

kostsamt samhällsproblem. Även om ekonomiska kostnader inte kan jämföras med det 

lidande som de våldtäktsdrabbade uthärdar kan nämnas att de ekonomiska kostnaderna som 

våldtäkt medför samhället är betydande. En undersökning visar på att kostnaden av sexuellt 

våld i en stat i USA är stor. Den största kostnaden i form av brottsofferersättning uppgick till 

3,7 miljarder dollar. Därutöver tillkom kostnader som könssjukdomar och andra medicinska 

tillstånd förde med sig. Den våldtäktsdrabbades arbetsförlust, medicinsk och psykologisk vård 

och straffrättssystemet utgjorde en, om en än mindre, del av kostnaderna (Jingzhen, Miller, 

Ni, LeHew & Peek-Asa, 2014). Liknande studier gjorda i Sverige har inte funnits. 

Våldtäkt har skett i alla tider och trots enorma effekter utsätts människor fortfarande 

för det. Då jag kommer från ett land där våldtäkt har använts som krigsstrategi har jag sett 

vilka hemska konsekvenser det får för de utsatta. Därutöver har jag under mitt liv fått höra om 

och från kvinnor som överlevt olika slags våldtäkter.  

Det som jag under lång tid har förundrats över är inte det hemska som har hänt dessa 

människor utan deras kraft att leva vidare. Deras styrka och förmåga till överlevnad är något 

som har berört mig och jag har frågat mig var det kommer ifrån. Frågan har lett till en önskan 

om att träffa och prata med människor som har överlevt dessa gärningar och att få höra om 

överlevnaden från dem själva, då det är de som besitter denna styrka. Jag har velat låta min 

förståelse för fenomenet växa fram ur deras egna berättelser och i närheten med dem. Denna 

önskan har mynnat ut i denna studie. Ambitionen med den är att på ett djupt och genuint plan 

förstå hur människor fortsätter att leva efter våldtäkt utifrån just deras beskrivning av deras 

upplevelse av det samt vad som har verkat främjande vid överlevnaden. Målet är att genom 

det öka kunskapen om överlevnad av våldtäkt hos såväl andra utsatta som hos de som arbetar 

med att hjälpa våldtäktsdrabbade och ge en indikation om vad som kan vara hjälpsamt för att 

överleva en våldtäkt. Förhoppningen är att sådan kunskap ska minska de negativa 

konsekvenserna hos våldtäktsutsatta samt gynna samhället i stort då deras lidande även 

medför behandlingskostnader för samhället. Att ta del av erfarenheter av överlevnad av svåra 

händelser och det som verkat främjande kan vara stärkande för alla människor. Ett mer 

övergripande mål med studien är att synliggöra våldtäktsöverlevare och det som de har utsatts 

för och därigenom sätta dem på agendan i politiska och samhälleliga debatter. 
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Syfte 

Syftet med studien är som följer: 

Att bredda förståelsen för vad våldtäktsutsatta upplever hjälpsamt vid överlevnad av våldtäkt. 

Sekundärt syfte är att utforska vad det finns för likheter och skillnader mellan deltagarnas 

upplevelser av hjälpsamma faktorer. 

 

Våldtäkt 

Även om huvudsakligen kvinnor utsätts för våldtäkt blir även andra könsgrupper 

utsatta för gärningen (Brå, 2012). Emellertid är samtliga deltagare i studien kvinnor, varför 

litteraturen som refereras till i denna uppsats också berör kvinnliga våldtäktsöverlevare. 

Nedan redogörs för våldtäktsbegreppet, effekterna av våldtäkt samt två specifika typer av 

våldtäkt som är relevanta för denna studie. 

Definitionen av våldtäkt skiljer sig i olika sammanhang. Den juridiska definitionen av 

våldtäkt är ”att en man genom våld eller hot om våld tvingar en kvinna, mot hennes vilja, till 

samlag eller andra former av sexuellt umgänge” (Eliasson, 2000, s. 52). Gemensamt för all 

form av våldtäkt är att den drabbades samtycke inte finns. Det finns emellertid olika typer av 

våldtäkt. Exempel på en sådan är främlingsvåldtäkt, där gärningsmannen och den som utsätts 

för våldtäkten inte känner varandra. Detta skiljer sig från bekantskapsvåldtäkt där den 

våldtäktsutsatta och gärningsmannen känner varandra i varierande utsträckning. En annan typ 

av våldtäkt är gruppvåldtäkt som utförs av flera gärningsmän. Våldtäkter sker även inom 

äktenskap. En av kvinnorna i studien har blivit utsatt för bekantskapsvåldtäkt av en vuxen 

man när hon var barn.  

En i vårt samhälle mindre förekommande typ av våldtäkt är den som benämns 

genocidvåldtäkt. Denna används som medveten krigsstrategi och är därmed en kontrollerad 

form av våldtäkt (Stiglmayer, 1994). Två av kvinnorna i studien har blivit utsatta för den 

typen av våldtäkt under kriget i Bosnien-Hercegovina 1992-1995. Dessa våldtäkter utfördes 

av serbiska soldater på huvudsakligen bosniakiska (bosnisk-muslimska) men också kroatiska 

kvinnor som en del av folkmordet och den etniska rensningen. Det var således ingen 

biprodukt av kriget utan en medveten strategi där kvinnorna våldtogs på grund av deras 

etniska tillhörighet. Ofta kände gärningsmännen de våldtagna exempelvis genom att de var 

grannar. Kvinnorna hölls antingen under husarrest eller fördes till platser som 

koncentrationsläger och våldtäktsläger eller offentliga platser som gjorts om till bordeller där 

de hölls fångatagna och dagligen våldtogs. Våldtäkterna kunde spelas in och göras till 

pornografi. Ofta rörde det sig om gängvåldtäkter som utfördes framför de våldtagnas barn, 
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partners och släktingar (Stiglmayer, 1994). Ibland tvingades familjemedlemmar till kvinnorna 

utföra våldtäkterna och de skulle i många fall vara uppseendeväckande. De flesta kvinnor 

dödades efter att de hade våldtagits (Niarchos, 1995). I samtliga fall var syftet bland annat 

sexuell nedvärdering. Målet var att förnedra och förgöra kvinnan, hennes familj samt hela 

folkslaget och samhället. Betoningen på folkslaget gör det till genocidvåldtäkt (Stiglmayer, 

1994). 

 

Effekterna av våldtäkt. För att förstå vad det innebär att leva vidare efter en våldtäkt 

är det viktigt att först få en uppfattning om vad våldtäkten innebär och har för effekter på 

kvinnan som utsätts för det. Utöver de effekter som nämnts i inledningen har gärningen även 

en negativ påverkan på självbild och självförmåga bland annat till följd av skuldkänslor och 

självanklagande (Ligezinska et al., 1996). Dissociativa symtom är också vanliga (Kisiel et al., 

2014). Kvinnor som har blivit sexuellt utnyttjade tenderar att vara mindre nöjda med sin 

boendesituation då de hade låg socioekonomisk status (Flett et al., 2012). Det dagliga livet 

efter våldtäkten kan bli svårt att hantera på grund av bland annat oro, sorg och 

värdelöshetskänslor (Dossa, Hatem, Zunzunegui & Fraser, 2014). Våldtäkt innebär även ett 

våldsamt inträngande i den drabbades kropp. Det är den största möjliga attacken på en 

människas själv och värdighet. Resultatet blir såväl fysisk smärta som förlorad värdighet och 

självbestämmande över den egna kroppen. Kvinnan blir kuvad, utnyttjad, vanärad, 

nedvärderad och förstörd. Det är även en attack på hela identiteten eftersom denna är nära 

kopplad till sexuell identitet. Sexuellt våld berör på så sätt självet (Feldmann, 1992, refererat i 

Stiglmayer, 1994). Självet upplevs ofta som förstört eller stulet. För den våldtagna kan det 

verka som om hon hädanefter tillhör förövaren istället för att tillhöra sig själv, människorna 

hon identifierar sig med eller den hon själv väljer att vara intim med. Den del genom vilken 

kvinnan identifieras som kvinna inkräktas på och denna del är väsentlig för identiteten och 

självuppfattningen (Stiglmayer, 1994). Vidare upplever de våldtäktsdrabbade ofta inte 

våldtäkten som en sexuell handling utan som en förnedrande våldsam sådan (Feldmann, 1992, 

refererat i Stiglmayer, 1994).  

Bekantskapsvåldtäkt. Våldtäkt av en bekant resulterar ofta i att kvinnan ifrågasätter 

det som hon dittills har tagit för sanning. Hon litar inte längre på sin egen 

bedömningsförmåga eller på att världen är en bra plats (Salter, 2003, refererat i Mason & 

Lodrick, 2013). Särskilt svåra reaktioner kan det bli hos våldtäktsutsatta vars upplevelse 

ignoreras eller inte blir trodd på samt hos dem som fortsätter att utsättas för olika typer av 

våld (Mason & Lodrick, 2013).  
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Genocidvåldtäkt. Denna typ av våldtäkt lägger till andra dimensioner till 

våldtäktseffekterna då även folkslaget som kvinnorna tillhör skadas. Detta betyder att de 

utöver att ta skada av våldtäkten i egenskap av egenperson även gör det i egenskap av 

tillhörare till folkslaget. Folkslagets identifikation med värdighet, säkerhet och 

självbestämmande förgörs. Istället förknippas det med självhat, förnedrad identitet och rädsla. 

Individerna inom gruppen blir medvetna om att våldtäkten är något som de kan utsättas för 

när som helst, skäms för att vara de som de är och vill lämna platsen för våldtäkten. 

(Stiglmayer, 1994).  

 

Överlevnad  

Studien ämnar undersöka en särskild sida av våldtäkten, närmare bestämt 

överlevnaden av den. Överlevnad av svåra händelser som våldtäkt är ett begrepp som 

förefaller svårdefinierat. För att läsaren ska få en uppfattning om vad överlevnad kan 

inbegripa beskrivs det i det följande utifrån flera aspekter.  

Överlevnad består till stor del av viljan till livet enligt Goldman (1986). Denna 

livsvilja innebär att bestämma sig för att och orka leva vidare samt att ha hopp. Goldman 

menar att människan har ett motstånd mot det som vill förgöra henne och har en inbyggd drift 

att kämpa mot detta. Människor har en förmåga ta fram krafter som de inte vetat att de har 

haft om de anser att det finns något att leva för. Vid överlevnad har aggressivitet funktionen 

att stärka viljan till fortsatt levande. Även självrespekt, självförtroende och identitet är viktiga 

för överlevnad (Goldman, 1986). 

Frankl (1967) skriver ifråga om överlevnad om viljan till mening. Han menar att 

människor har en strävan efter att hitta ett syfte och en mening i livet. Denna mening kan 

hjälpa människan att läka. Den återfinns i alla situationer som individen kan uppleva. Med rätt 

attityd kan även negativa upplevelser såsom lidande och död omvandlas till något positivt. 

Därmed kan mening finnas i det lidande som en utsätts för.    

Topor (2004) beskriver överlevnad av svåra händelser som ett resultat av det som 

individen gör. Hopp om ett nytt liv behöver väckas vilket ofta möjliggör för personen att hitta 

nya sätt att hantera svårigheterna. I bästa fall upplever individen förbättringar som införlivs i 

hens självbild och smärtan får en mindre betydelse. Processen handlar om att fatta ett beslut 

att förändra sitt liv samt att hitta sätt att genomföra det.  

En känd traumaforskare som har forskat specifikt på överlevnad hos personer som har 

blivit utsatta för sexuellt våld är Herman (1998). Hon menar att den utsatta personen efter den 

svåra händelsen behöver återfå självbestämmande och makt över sitt liv. Även skapande av 
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trygghet är en viktig del i processen. Den negativa upplevelsen ska införlivas i det övriga 

livet. Individen måste skapa en samhörighet med andra och skapa ett nytt själv. Ofta uppstår 

då nya relationer och en ny mening. Om individen lyckas hantera sin situation väl kan 

relationer med familj, vänner och partner fördjupas och blir mer intima. De som inte har en 

partner kan börja fundera över det. Överlevarna kan även börja intressera sig mer för barn och 

kan vilja ha ett eget. Ett tecken på att en person har lyckats hantera sin situation väl är att hen 

kan njuta av livet igen och helhjärtat ha relationer till andra. Den negativa erfarenheten 

innebär att hen värdesätter det goda i livet. 

Antonovsky (1987/2005) har diskuterat sättet att hantera svåra händelser och deras 

påverkan på livet efteråt. Genom att genom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

göra tillvaron sammanhängande hanteras svårigheter på ett sundare sätt. Individen får då en 

känsla av sammanhang. Denna känsla möjliggör för individen i svårigheten att välja det bästa 

sättet att hantera situationen. Den innebär också en vilja att handskas med svårigheter och ett 

engagemang för det. Personer med denna känsla av sammanhang har tilltro till att problemen 

kan lösa sig och kan skapa en ordning i kaosartade situationer. När svårigheter inte går att lösa 

kan dessa personer leva vidare med dem på ett mindre plågsamt sätt. De som upplever en 

stark känsla av sammanhang kan oftare förstå och reglera sina känslor. Negativa händelser 

upplevs av de mindre smärtsamma. Smärta och sorg upplevs exempelvis, men de känslorna 

har inte övertaget i deras liv.   

 

Tidigare forskning om vad som har varit hjälpsamt vid överlevnad av våldtäkt 

I detta avsnitt presenteras resultat från tidigare forskning om vad som har varit 

hjälpsamt för att överleva barn- och genocidvåldtäkt. 

 

Barnvåldtäkt. Vad gäller överlevnad av barnvåldtäkt betonar Vilenica, Shakespeare-

Finch och Obst (2013) betydelsen av meningsskapande för att acceptera händelsen och 

fortsätta utvecklas. I deras studie har även undvikande och dissociation visat sig vara ett sätt 

att hantera händelsen som barn. Den känslomässiga frånkopplingen från händelsen 

möjliggjorde ett normalt fungerande innan deltagarna var redo att acceptera det. När 

undvikande inte längre var möjligt tog de tag i sina rädslor för att arbeta med sig själva och 

händelsen. När de återfick en känslomässig koppling till sig själva och våldtäkten började 

deras läkande. En förståelse för till exempel destruktiva beteenden och dissociationens 

funktion erhölls. Övertygelser förknippade med skam ersattes med övertygelser om sin egen 

godhet. För en djupare bearbetning av våldtäkterna vände deltagarna i studien sig till 
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terapeuter. I terapin kunde de förstå den påverkan som negativa tankar hade på deras liv samt 

förändra dessa. Förståelse för hur våldtäkten påverkat kvinnornas syn på resten av tillvaron 

upplevdes läkande. Detta medvetna arbete med traumat ledde till att kvinnorna kunde se sig 

själva som hela personer. Traumat var inte en lika viktig del i deras liv utan integrerades i 

resten av självet och hela självet sågs på med en accepterande attityd. Att prata med andra om 

händelsen hade även en läkande kraft.  

Även Phanichrat och Townshend (2010) har undersökt överlevnad av barnvåldtäkt 

och funnit att undvikande till en början och problemfokuserande strategier i ett senare skede 

har använts. De undvikande strategierna upplevdes ha en ohälsosam effekt. Det kunde röra sig 

om bortträngning av tankar och känslor genom att till exempel hålla sig aktiv, alkohol- och 

drogmissbruk och självskadebeteende. Mer medvetna flyktbeteenden inkluderade att gömma 

sig och försöka ta sitt liv. Även omedveten dissociation användes. De problemfokuserade 

beteendena visade sig vara mer hälsosamma. I det inkluderades meningssökande till exempel 

genom att hjälpa andra människor. Även acceptans av såväl sig själv som våldtäkten var en 

använd strategi. Att tankemässigt arbeta med traumat var en annan hälsosam strategi. I det 

ingick bland annat självreflektion, positivt tänkande samt att lägga ansvaret för våldtäkten på 

rätt person. Deltagarna sökte även stöd hos bland annat stödgrupper, forum på internet samt 

spirituellt stöd. Ännu en studie (Bogar & Hulse-Killacky, 2006) visade att överlevnad 

främjades av social kompetens, olika förmågor, gott självförtroende, spiritualitet samt 

livsomständigheter som upplevdes hjälpsamma. Vad gäller den sociala förmågan var förmåga 

till intimitet, självsäkerhet och en positiv syn på förhållanden och livet i helhet av betydelse. 

Det medförde meningsfulla relationer och karriärutveckling. Kreativitet i form av exempelvis 

målande och sjungande upplevdes som en främjande förmåga. Självreflektion hade en 

betydelse för utvecklingen av ett gott självförtroende och att ändra sin självbild till det bättre 

var ofta ett medvetet beslut. Kvinnorna hade en tro på att de kunde förändra sitt liv och hade 

kontroll över känslor och handlingar. Spiritualitet och religion var även av vikt. Somliga hade 

alltid trott på Gud medan andra började göra det senare. Tron gav en känsla av skydd och 

acceptans. Den innebar även att rättvisa skulle skipas i livet efter döden. Ilska släpptes lättare 

tack vare tron. Tidigare svåra upplevelser upplevdes hjälpsamma på så sätt att det gjorde 

kvinnorna starka. Även ett par copingstrategier upplevdes hjälpsamma av studiens deltagare. 

Det var till exempel skrivande, böner, aktiviteter som höll kvinnorna sysselsatta och 

gränssättning. Dessa beskrevs som hälsosamma. Även ohälsosamma strategier som missbruk, 

självmordsförsök, sexuellt utagerande och överätande användes. Dessa gav lättnad från fysisk 

och psykisk smärta men hindrade framsteg i återhämtningen. Kvinnorna fokuserade även 
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mycket på annat än våldtäkten. Karriär, familj, spiritualitet och utbildning utgjorde viktigt 

fokus och gav mening till livet. Att ta avstånd av från offerrollen och medvetet arbeta för 

återhämtning var en hjälpsam strategi. Detta gjordes genom grupp- och individuell terapi. Att 

införliva våldtäkten i sitt övriga liv innebar att få ett avslut. Våldtäkten styrde då inte längre 

deras liv. Att ge mening till och få förståelse för våldtäkten och konfrontera gärningsman eller 

andra gav också ett avslut.  

 

Genocidvåldtäkt. Till författarens kännedom finns det få publicerade studier om 

överlevnad av våldtäkt i krig med fokus på det som har varit hjälpsamt vid överlevnaden. 

Några forskare som emellertid har undersökt detta är Bryant-Davis, Cooper, Marks, Smith 

och Tillman (2011). De har undersökt upplevelsen hos liberiska kvinnor. Även här användes 

undvikande för att hantera traumat. Kvinnorna fann stöd och fick möjlighet att uttrycka sig i 

kyrkor, hos familj och på andra informella sammankomster samt traumaworkshops för 

kvinnor. 

Zraly och Nyirazinyoye (2010) utförde en etnografisk studie med kvinnor som har 

överlevt genocidvåldtäkt i Rwanda. Överlevnad visade sig vara format av kulturspecifika 

begrepp om uthärdande, återlevande samt fortsatt liv och hälsa. Uthärdande handlade för 

kvinnorna om att stärka sig själva genom lidandet. Tålamod uppmuntrades genom uthärdande. 

Kvinnorna försökte skynda sig igenom lidandet och inte låta det ta över deras liv. Genom att 

dela sina problem med andra insåg de att de inte var de enda som led. Återlevnad syftade på 

återgången till livet som det var innan våldtäkten. Kvinnorna upplevde frid och hade resurser 

att utveckla sig själva och leva vidare. Det fortsatta livet gav dem också en känsla av att vilja, 

försöka och delta i sitt liv. Kvinnorna fann motivation att leva vidare och försöka skapa ett bra 

liv. Studien visade även att acceptans av problemen som dök upp samt tro på att man förde sig 

framåt var viktigt. Lyckan över att fortfarande vara vid liv och känslan av att vara tvungen att 

kämpa för överlevnad präglade tillvaron och medförde en strävan att arbeta hårt för ett 

livsuppehälle. Meningsskapande, normalitet och uthärdande av lidande realiserades genom 

umgänge med andra med samma erfarenheter. Detta styrdes av sociokulturella processer. 

Kvinnorna använde en del strategier för att hantera effekterna av våldtäkt. Några sådana var 

att försöka skapa en inre ro, gråta för att få emotionell lättnad, be, vila, reflektera över livet, 

kontrollera tankar för att inte låta dem få en stor påverkan, vara till hjälp för andra, vara med 

andra, prata om sina problem med bland annat andra utsatta, skämta och skratta med andra, 

försöka skapa mening av erfarenheter samt få material och andra resurser. Att vara stolt över 
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sin identitet, kämpa för att leva och förändra sitt liv samt uppskatta livet upplevdes också 

hjälpsamt.  

En studie som är gjord med kvinnor som blivit utsatta för genocidvåldtäkt i Kongo har 

undersökt vad som har hjälpt kvinnorna att leva vidare efter våldtäkten (Dossa, Hatem, 

Zunzunegui & Fraser, 2014). Många uppgav att psykosocialt stöd med kvinnor med samma 

erfarenheter hade hjälpt dem att komma tillbaka till samhället. Även individuella sessioner 

ingick och upplevdes vara till hjälp. Stöd från familjen underlättade kvinnornas situation. De 

kvinnor som fick lära sig att läsa och skriva eller fick ekonomiskt stöd för att vidareutveckla 

försörjningsmöjligheter upplevde detta stärkande. De fick tack vare det ett arbete och kunde 

uppfylla sina dagsbehov. Det innebar också att de hade annat att tänka på. Samtliga deltagare 

upplevde att en säker inkomstkälla hade uppfyllt deras och familjens behov och minskat deras 

oro. Det psykosociala stödet upplevdes hjälpa kvinnorna till acceptans och hantering av 

konsekvenserna. Att få dela sina erfarenheter och problem med kvinnor med samma 

erfarenheter gjorde kvinnorna medvetna om att de inte var ensamma. De kvinnor som hade 

flytt från sina byar ansåg att ett hem för dem och deras familj skulle underlätta 

återhämtningen (Dossa et al., 2014). 

Slutligen kan nämnas att den kvalitativa forskningen om våldtäktöverlevares 

upplevelser av vad som varit hjälpsamt för att leva vidare är sparsam (Phanichrat & 

Townshend, 2010). Det tyder på ett behov av mer sådan forskning för att bredda förståelsen 

på området. 

 

Utvärdering av litteratur och artiklar 

I detta avsnitt granskas litteraturen som har referats i denna studie kritiskt med 

utgångspunkt i exempelvis metod, deltagarurval och resultat. Böckerna som har använts i 

litteraturgenomgången (Niarchos, 1995; Stiglmayer, 1994; Antonovsky, 2005; Herman, 1998; 

Topor, 2004) är svåra att utvärdera då de inte redovisar ingående hur studierna som de baseras 

på har genomförts. Från dessa har mestadels definitioner och beskrivningar av historiska 

händelser hämtats. Gemensamt för samtliga artiklar är att de inte redogör för de 

vetenskapsteoretiska utgångslägen som de utgick från när de bedrev studierna. En del av 

studierna är kvantitativa (Lončar et al., 2006; Ligezinska et al., 1996; Kisiel et al., 2014; Elklit 

et al., 2014). Då ingen av dessa är longitudinella kan kausalitet inte fastställas. Samtliga har 

även använt enkäter och då forskarnas hypotes har styrt valet av enkät har resultatet påverkats 

av det. Ligezinska et al. (1996) är den enda studie som har undersökt barnvåldtäkt utförd av 

person utanför familjen, vilket är relevant för denna uppsats. Ålderspannet för deltagarna som 
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har blivit utsatta för barnvåldtäkt (till exempel Ligezinska et al., 1996, Kisiel et al., 2014; 

Elklit et al., 2014) är stort eller presenteras inte åldern på barnen vid tiden av våldtäkten.  Det 

kan vara av betydelse. Att de sistnämnda studierna inkluderar jämförelsegrupper kan ses som 

en styrka. Vad gäller de kvalitativa studierna gjorda av Phanichrat och Townshend (2010) och 

Bogar och Hulse-Killacky (2006) saknas information om metoden och definition av 

fenomenen som undersöks. Bryant-Davis et al. (2011) saknar förutom information om 

metoden även information om samplet. Kvinnorna i studien utförd av Dossa et al. (2014) 

studie blev gravida med sina gärningsmän vilket kvinnorna som presenteras i denna uppsats i 

de flesta fall inte har blivit. Upplevelserna kan på så sätt skilja sig.  

Samtliga studier som använts i den teoretiska genomgången är utförda i USA, Kanada, 

Nya Zealand, England, Kongo, Liberia eller Rwanda. Till författarens kännedom har inga 

liknande studier genomförts med deltagare från Sverige och Bosnien. Däremot har Elklit et al. 

(2014) undersökt upplevelsen av hjälpsamma faktorer vid överlevnad av våldtäkt hos personer 

från Danmark vilket också är ett nordiskt land och deras kultur kan möjligen vara snarlik den 

svenska.  

 

Metod 

För att förstå vilka kunskapsanspråk som kan göras utifrån studien redogörs 

inledningsvis för den vetenskapsteoretiska grunden som den vilar på. Denna studie baseras på 

kvalitativ forskning. Vidare styrs datainsamlingen av syftet. Forskaren har i början inget klart 

fokus eller hypoteser som hen utgår ifrån utan all kunskap växer fram ur den aktuella studien. 

Datan som framkommer får sedan tala för sig själv. För datainsamling och analys används 

människan som instrument (Maykut & Morehouse, 1994). Detta motiveras med att människan 

är det enda instrument som är komplext nog att fånga det komplexa i en mänsklig upplevelse. 

En människa kan närma sig deltagarnas individspecifika beskrivningar på vis som instrument 

som tagits fram innan mötet med personerna inte kan (Lincoln & Guba, 1985).   

 

Fenomenologisk ansats 

Denna uppsats kommer att utgå från en fenonomenologisk ansats. Förståelse för 

ansatsen är särskilt viktigt då denna genomsyrar forskningsförfarandet samt möjliggör för en 

djupare förståelse för resultatens innebörd (Maykut & Morehouse, 1994). Endast på det sättet 

kan läsaren få en grundlig förståelse för vad resultaten innebär.  

En fenomenologisk studie syftar att beskriva själva fenomenet istället för att förklara 

varför det är som det är. Fenomenologer menar på att yttre faktorer inte kan förklara en 
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individs upplevelse (Karlsson, 1995). Istället gås tillbaka till upplevelsen för att få en grundlig 

beskrivning av denna (Moustakas, 1994). Tanken med den deskriptiva metoden är att 

fenomenet får ”tala för sig själv” (Giorgi (Red.), 1985). Faktan i de beskrivna upplevelserna 

är inte av intresse för fenomenologen, istället är det den subjektiva meningen av faktan som 

studeras (Karlsson, 1995). Datainsamling- och analys utgår från olika koncept och processer 

för att undersöka fenomenet ur ett fenomenologiskt perspektiv. Dessa beskrivs närmare 

nedan. 

 

Fenomenologiska koncept och processer. Fenomenologin undersöker fenomen 

genom människors beskrivning av deras upplevelse av det. Upplevelser studeras därmed 

utifrån deltagarnas medvetande eftersom deltagarna uppfattar och berättar om allt genom 

deras medvetande. Både det som uppfattas och hur det uppfattas är av intresse att studera. 

Deltagarna får beskriva upplevelsen utifrån sin livsvärld. Livsvärlden benämns även för den 

subjektiva ”upplevelsevärlden” och innefattar sättet som en person förhåller sig till och 

upplever och världen. Det tas för givet att denna livsvärld ”existerar” precis som den uppfattas 

och beskrivs av personen själv (Husserl, 1913/1962; Karlsson, 1995; Giorgi, 2009; Sages, 

2014).  

För att lyfta fram en genuin beskrivning av deltagarnas upplevelse försöker forskaren 

åsidosätta tidigare kunskap och förförståelse om fenomenet ifråga. Denna process kallas för 

”epoché” (Moustakas, 1994; Giorgi, 2009). Detta görs i syfte att vara så öppen och mottaglig 

som möjligt för deltagarnas beskrivningar och inte låta sin tidigare erhållna kunskap eller sina 

fördomar om och erfarenheter av fenomenet påverka studien. För att utföra epochén måste 

forskaren först granska vad hen tänker och känner gällande fenomenet för att sedan kunna 

åsidosätta detta. Epochén blir sällan fulländad. Emellertid kan den påverkan som förförståelse 

och fördomar har i bästa fall minskas en del (Moustakas, 1994; Giorgi, 2009).  

Syftet i en studie med en fenomenologisk ansats är att beskriva essensen av ett 

fenomen. Denna essens benämns i uppsatsen för struktur, i enlighet med Giorgis benämning 

av det (Giorgi, 2009). I första hand måste meningen av varje del av upplevelsen erhållas. 

Denna process inleds med att forskaren undersöker enskilda människors beskrivningar av 

upplevelsen av fenomenet. Därmed nås en uppfattning om hur fenomenet upplevs av personen 

på ett djupt plan genom hens rika beskrivningar. Målet är att fånga meningsinnebörden av 

varje moment som personen beskriver. Eftersom deltagarna uppfattar och beskriver 

fenomenet utifrån sitt medvetandes perspektiv är deras upplevelse av fenomenet specifik för 

just dem. Denna specificitet kallas på fenomenologiskt språk för mening. Meningen är 



 

12 
 

därmed det specifika sättet som deltagaren upplever något. Meningen fångas genom att varje 

del av en deltagares beskrivning omarbetas till en generell mening vari innebörden av varje 

moment består. Denna process kallas för reduktion. Den benämns för reduktion eftersom 

beskrivningarna reduceras till fenomen som består av meningen bakom dem (Schmitt, 1959; 

Karlsson, 1995; Giorgi, 2009; Sages & Lundsten, 2003).  

Därefter läggs meningar från samtliga deltagare ihop för att ge en beskrivning av 

helhetsstrukturen av en upplevelse. I denna helhetsbeskrivning ingår variationen av de olika 

meningarna men den sammanfattas till en gemensam mening av fenomenet, det vill säga en 

struktur. Detta sker genom en process som betecknas ”fri imaginär variation” (Karlsson, 

1995; Giorgi, 2009; Moustakas, 1994). Processen utförs på så sätt att forskaren mentalt tar 

bort del för del av fenomenet för att se om borttagningen av just den delen ändrar 

uppfattningen av fenomenet. Om den gör det är det en essentiell del av fenomenet och ingår 

därför i dess struktur. Slutligen erhålls därmed det som måste ingå i fenomenet för att det ska 

vara det som det är. Bakom detta ligger tanken att det i varje enskilt beskriven situation ingår 

delar som inte är essentiella för att förstå vad som är karakteristiskt för den typen av 

situationer. En mängd exempel granskas för att undersöka vilka fakta som är utmärkande för 

upplevelsen. Den erhållna strukturen ska korrelera med deltagarnas konkreta beskrivningar 

samt klargöra dem på ett djupare plan eller i detta fall på ett psykologiskt sätt.  Strukturen 

beskrivs utan att tolkas med hjälp av exempelvis teorier. Fenomenet ska presenteras så som 

deltagarna har beskrivit det (Karlsson, 1995; Giorgi, 2009; Moustakas, 1994).  

 

Fenomenologisk ansats i denna studie. Ambitionen med denna studie att komma så 

nära upplevelsen av överlevnad som möjligt och låta deltagarnas utsagor skapa förståelse för 

fenomenet. Förståelsen som strävas efter är en djup och rik sådan. Den ska komma från deras 

livsvärld och genom deras specifika narrativ. En fenomenologisk ansats har därför valts då 

denna möjliggör en djup analys av den individspecifika meningen av upplevelsen. Författaren 

får även komma så nära en annan människas upplevelse som denna tillåter och som det går att 

komma genom narrativ. Individernas berättelser kan lysa igenom i studien och forma 

uppsatsen. Resultaten kan således presenteras i form av rika beskrivningar av fenomenet som 

kommer från varje persons enskilda perspektiv. Med till exempel kvantitativ forskning där 

resultaten presenteras statistiskt och gruppvis förloras den djupare meningen av upplevelsen 

som enbart kan nås genom de enskilda individernas berättelser (Maykut & Morehouse, 1994).  
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Deltagare  

Samplet består av tre kvinnliga deltagare vilka är ungefär mellan femtio och sextio år 

gamla. En kvinna kommer från Sverige och har blivit utsatt för barnvåldtäkt av en bekant. De 

andra två kommer från Bosnien och har vid upprepade tillfällen blivit utsatta för våldtäkt som 

har använts som krigsstrategi under kriget i Bosnien. 

 

Urvalsprocedur 

Ett trettiotal organisationer som arbetar med kvinnor samt trauma- eller brottsoffer i 

Skåne och Stockholm har kontaktats i syfte att värva deltagare till studien. Ett tjugotal 

organisationer som arbetar med krigs- och våldtäktsöverlevare i Bosnien har också kontaktats. 

Samtliga har tillfrågats huruvida de vill sätta upp en affisch i vilken deltagare till studien 

efterlyses, alternativt fråga om någon i organisationen är intresserad av att delta i studien. 

Majoriteten av dessa har tackat nej till. Slutligen har en affisch skickats till två kvinnokliniker 

och en organisation som arbetar med att hjälpa utsatta människor i södra Sverige samt fem 

organisationer som arbetar med kvinnor som har blivit våldtagna i kriget i Bosnien. 

Därigenom har deltagare värvats. Deltagarna har antingen själva anmält sitt intresse eller har 

deras intresse förmedlats av personal som arbetar på organisationen. 

Målet har varit att ha så många olika deltagare som möjligt då detta bidrar till en ökad 

variation i deltagarurvalet. Detta förfarande används vid ett ändamålsenligt deltagarurval. 

Detta har eftersträvats då ett varierande deltagarurval bidrar till data som är representativ för 

variationen i fenomenet (Maykut & Morehouse, 1994; Hartman, 2004). Urvalsstorleken har 

därmed inte varit bestämd på förhand i enlighet med studiens design som beskrivs framöver. 

Då det har varit svårt att få tag i deltagare har det ovan nämnda målet inte uppfyllts i 

den utsträckning som har varit önskvärd. Istället har tillgänglighetsurval använts och de 

personer som har tackat ja till ett deltagande har inkluderats i studien (Langemar, 2008). 

Våldtäktsbegreppet för studien har även breddats såtillvida att olika typer av våldtäkt har 

inkluderats för att öka antalet deltagare som slutligen blev tre personer.  

 

Intervjumetod 

I denna studie har öppen intervju använts för datainsamling då detta ansetts vara den 

lämpligaste metoden för att fånga individernas specifika upplevelser i enlighet med den 

fenomenologiska ansatsen. Öppna intervjuer är särskilt lämpliga att använda för att tillåta 

deltagarna själva välja vad de vill berätta samt få en så genuin beskrivning som möjligt av 

deras erfarenheter. Det fångar deras specifika sätt att uppfatta och berätta om upplevelsen 
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(Giorgi, 2009; Maykut & Morehouse, 1994). I den intervjutypen är forskaren ständigt 

medveten om fokusen för studien och hen lyssnar aktivt. Frågor kan ställas för att klargöra 

och förstå det som är viktigt i upplevelsen. Frågorna bestäms inte i förväg utan ställs när 

situationen tillåter det eller när behov uppstår (Maykut & Morehouse, 1994). 

Intervjuerna har inletts med en social konversation för att skapa en avslappnande 

stämning i enlighet med hur Maykut och Morehouse (1994) beskriver att fenomenologiska 

intervjuer brukas inledas. Därefter har deltagarna tackats för sitt deltagande. Sedan har 

författarens intresse för vad som gjort att de överlevt våldtäkten och orkat leva vidare och 

fortfarande gör det presenterats. Deltagarna har fått veta att det är just deras upplevelser, 

tankar och känslor som är viktiga och att de ska berätta om dem precis som de vill samt hur 

mycket och vad de vill. Vidare informerades dem om att följdfrågor kunde komma att ställa i 

klargörande syfte. De upplystes även om att de kunde avsluta när de ville och att intervjun 

spelades in, transkriberades och sedan raderades. Innan intervjun började gavs dem möjlighet 

att ställa frågor eller tala om något som de ville att författaren skulle veta innan intervjun 

genomfördes. 

Målet har hela tiden varit att skapa ett klimat där deltagarna känner sig bekväma att 

prata om sin upplevelse, även det i enlighet med det som Maykut och Morehouse (1994) 

skriver. Intervjuerna har varit mellan en timme och en och en halv timme långa. De har som 

nämnt spelats in, varefter ljudinspelningen har transkriberats.  

 

Design 

Studien bygger på en emergent design. I en sådan design kan datainsamlings- och 

analysförfarande utvecklas och ändras under studiens gång i samband med att nya lärdomar 

erhålls. Även syfte och frågeställning samt deltagarurval kan ändras därefter. När forskaren 

använder denna design är hen öppen för att hen inte i förväg kan veta vad som kan upptäckas i 

studien (Morgan, 2008). Detta förhållningssätt stämmer överens med den öppna och 

explorativa inställningen som en fenomenologisk ansats innebär. Designen för med sig ett 

flexibelt tillvägagångssätt där förändringar möjliggörs. Det har för denna studie inneburit att 

det studerade fenomenet har kunnat breddas under studiens gång och deltagare som varit 

utsatta för olika typer av våldtäkt har kunnat inkluderas.  

I takt som datan samlas in kan den analyseras, vilket kan komma att påverka den 

kommande proceduren. I början har forskaren emellertid alltid en preliminär idé om vad som 

ska undersökas och hur. Hen är därmed inte helt blank i början av forskningsprocessen utan är 

snarare öppen för förändringar gällande förfarandet. Vad gäller datainsamling behöver 
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forskaren inledningsvis därför bestämma vilket deltagarurval hen ska använda samt vilken 

metod som ska användas, även om detta kan komma att förändras. Ämnet som studeras kan 

komma att ändras och fokusen kan till exempel breddas för att på så sätt inkludera nya ämnen. 

Nya saker som inte ämnades studeras från början kan tillkomma (Morgan, 2008). Detta 

skedde som nämnt i denna studie då våldtäkt som använts som krigsstrategi kom att 

inkluderas i våldtäktskonceptet.  

Det kan slutligen nämnas att utsträckningen i vilken designen appliceras kan variera 

mellan olika studier (Morgan, 2008). Därmed är det upp till forskaren att bestämma hur 

flexibel hen vill vara.  

 

Procedur  

Urvalsproceduren har beskrivits ovan. Deltagarna har själva fått välja var intervjuerna 

ska äga rum. En genomfördes på deltagarens arbetsplats i Sverige och de andra två 

genomfördes på en organisation som arbetar med före detta koncentrationslägerfångar i 

Bosnien. Den förstnämnda intervjun genomfördes på svenska och de andra två på bosniska, 

vilket är författarens modersmål. Innan intervjuerna har författaren sysselsatt sig med den 

tidigare beskrivna epochéprocessen där förförståelse och fördomar har ämnats åsidosättas för 

att inte påverka intervjun. Meditativa övningar har gjorts för att försöka rensa tankarna och 

vara fokuserad på den aktuella intervjupersonen. Författaren har reflekterat kring sin 

förförståelse och under hela processen försökt vara medveten om varifrån de funderingar som 

dyker upp kommer ifrån. Av samma anledning har heller ingen litteratur om fenomenet lästs 

innan intervjuerna.  

 

Dataanalys 

Materialet har analyserats ur Giorgis fenomenologiskt-psykologiska perspektiv 

(2009). Först lästes intervjuerna för att få en helhetsbild. Detta utfördes endast för att få en 

känsla av vad beskrivningen handlar om och vad som ingår i deltagarens beskrivning av 

livsvärlden. Det kan göra det lättare att se specifika uttalanden i deras kontext. 

Därefter delades varje intervju in i delar som kallas för meningsenheter för att göra 

materialet hanterbart. Meningsenheterna bestod av deltagarnas originalutsagor. Varje gång 

texten skiftar ämne och beskriver något annat delas den i en ny meningsenhet. Författaren har 

under indelningen av meningsenheter utgått från fenomenet som undersöks. Det finns inget 

objektivt sätt att dela in meningsenheter på utan det är beroende av såväl forskarens 

fenomenologiska som psykologiska perspektiv (Giorgi, 2009).  
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Genom reduktion har meningsenheterna sedan omarbetats så att de har tilldelats en 

fenomenologisk-psykologisk innebörd, det vill säga mening. Detta för att fånga den 

psykologiska dimensionen av meningsenheterna och därmed upplevelsen. Denna 

psykologiska dimension är en allmän snarare än teoretisk sådan. För att illustrera hur denna 

omarbetning har gått till ges här ett exempel. Följande textstycke uppgör en meningsenhet:  

Där var en jättevändpunkt för mig. Både som kvinna och som, på alla sätt och vis. Att 

jag… och jag hade aldrig onanerat innan. Och han visade mig det. Och sen så just 

den biten blev väldigt stor.  

Det har tolkats som att den handlar om att återta sin sexualitet. Därmed är den 

fenomenologisk-psykologiska meningen av denna meningsenhet ”att återta sin sexualitet”. 

Samtliga deltagares meningsenheter har på detta sätt tilldelats en mening.  

Därefter tillämpades ”fri imaginär variation” vilket tidigare har nämnts. Samtliga 

deltagares meningar lades ihop så att de meningar som återfinns hos flera deltagare har lagts 

ihop till en gemensam mening, det vill säga en struktur. På så sätt har variationen av 

meningarna sammanfattats i strukturer. För att bestämma vilka meningar som ska ingå i 

strukturen har författaren tagit bort en mening i taget för att undersöka om avlägsnandet av 

denna förändrar strukturens helhetsmening. Om helhetsmeningen förändras är just den 

meningen en essentiell del som måste ingå i strukturen. Slutligen erhölls därmed det som 

måste ingå i fenomenet för att det ska vara det som det är. De konkreta beskrivningarna som 

inbegreps i strukturerna skilde sig en aning men den psykologiska meningen av dem var i 

dessa fall densamma (Giorgi, 2009).  

Även meningar som har varit specifika för enstaka deltagare har behandlats. Dessa har 

lagts fram som strukturer som endast inbegriper meningar från en deltagare. De huvudsakliga 

anledningarna till att även enskilda deltagares strukturer togs med i resultaten är antal 

deltagare samt de olika våldtäktstyperna. Deltagarurvalet består endast av tre personer där en 

deltagare representerar upplevelsen av barnvåldtäkt och två representerar genocidvåldtäkt. 

Om något tema förekommer endast hos till exempel deltagaren som har upplevt barnvåldtäkt 

ska detta inte åsidosättas för att det inte återfinns hos de andra två deltagarna. För att belysa 

skillnader och likheter i enlighet med det sekundära syftet behöver även teman som 

förekommer hos enskilda kvinnor presenteras. Även om ett tema förekommer hos endast en 

av kvinnorna som har erfarit genocidvåldtäkt är det svårt att utesluta att det inte hade 

förekommit hos fler om deltagarurvalet hade varit större.  
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Etiska överväganden 

Målet har varit att ingen deltagare ska komma till skada under undersökningen. 

Studien bygger på frivilligt deltagande. Skriftligt informerat samtycke har inhämtats från 

samtliga deltagare där de godkänner syftet och förfarandet samt samtycker till medverkan och 

inspelning av intervjun. Intervjuerna är sekretessbelagda och deltagarna anonyma och 

avidentifierade i resultaten. Namnen är således fingerade.  

Författaren har särskilt resonerat kring effekten av intervjuerna på deltagarna och det 

att dessa skulle kunna medföra negativa konsekvenser. Risken för negativ påverkan på 

deltagarna har sökts minimeras genom att de själva har bestämt vad de vill berätta om samt 

hur ingående de vill berätta om det. De få följdfrågor som ställts har endast varit av 

förtydligande karaktär. På så sätt frågades inte efter information som deltagarna inte själva tog 

upp och som de möjligen skulle vara obekväma att dela med sig av. Deltagarna har även 

informerats om att de kan avbryta såväl intervju som studiedeltagande närhelst de vill. 

Författaren har ämnat ha en ödmjuk attityd under intervjuerna och har försökt anpassa dem 

efter personerna för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Vidare har en 

”beredskapsperson” tagits fram på institutionen vid universitetet. De deltagare som ansetts 

behöva något eller några stödsamtal till följd av intervjun har kunnat hänvisas till denna. Detta 

har emellertid endast varit en möjlighet för kvinnan som intervjuats i Sverige.  

Kvinnan som intervjuades i Sverige har getts möjlighet att ta del av resultat innan 

publicering för att göra processen så demokratisk som möjligt. Hon är den enda som har getts 

den möjligheten då endast hon kan svenska. Tidsramen har inte möjliggjort en 

sammanfattning av studien på bosniska. 

 

Resultat 

Deltagarna 

Inledningsvis ges en kort presentation av deltagarna för att läsaren ska få en större 

förståelse för den kontext som de befinner sig i när hen läser deras uttalanden. 

 

Maria. Maria är i femtioårsåldern och arbetar med att hjälpa utsatta människor. Hon 

har en sambo och ett vuxet barn. Hennes våldtäkt ägde rum i början på tonåren av en vän till 

familjen. Efter våldtäkten trodde familjen inte på henne och tyckte att hon fick skylla sig 

själv. Maria började därefter agera destruktivt vad gäller bland annat partnerrelationer, 

självskada och drogintag. Senare i livet har hon blivit utsatt för ytterligare två våldtäktsförsök. 

Maria kommer från och bor i Sverige. 
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Medina. Medina är bosniska och bor i Bosnien och är i femtioårsåldern. Hon är 

ensamstående och har som följd av kriget endast kvar sin mamma från den närmaste familjen. 

Medina arbetar inte och har inga barn men skulle gärna vilja ha ett med hjälp av 

konstbefruktning. Hon har utsatts för flertalet våldtäkter i samband med kriget. Under cirka 

fyra år våldtogs hon av serbiska soldater som var bekanta för henne. Antingen tvingades hon 

följa med dem eller kom de hem till henne. Även vänners släktingar, grannar och 

myndigherspersoner våldtog henne. Ibland rörde det sig om gruppvåldtäkter och under en tid 

tvingades hon bo med en av våldtäktsmännen för att överleva kriget. Hon har även varit 

fången i ett koncentrationsläger. I slutet av kriget när Medina hade flytt till ett annat land blev 

hon flertalet gånger våldtagen av en man som ville hämnas då han hade till uppgift att döda 

henne under kriget men inte lyckades. Hon blev gravid två gånger till följd av dessa våldtäkter 

och blev tvingad att göra abort av våldtäktsmannen.  

 

Alma. Även Alma kommer från och är bosatt i Bosnien. Hon är i sextionårsåldern och 

är skild och sjukpensionerad. Hon har två döttrar och barnbarn. Alma har under sitt liv bland 

annat arbetat som modeskapare och har instruerat kvinnor med samma krigserfarenheter som 

hon i en del kreativa arbeten. Idag syr och målar hon som fritidsintresse. Under kriget var hon 

fängslad i koncentrationsläger sjutton månader med en av döttrarna, hennes bror, hans fru 

samt deras barn. Både hon och dottern blev våldtagna. 

 

De strukturer som har tagits fram i analysen kan presenteras på olika sätt. I det 

följande presenteras resultatet i form av teman. Vissa teman är mer komplexa och innehåller 

fler aspekter. För överskådlighetens skull redovisas dessa aspekter i form av underteman. Det 

är emellertid viktigt att poängtera att teman och underteman är likställda och att båda består 

av strukturer.  

Först följer en sammanfattning av teman som har identifierats vilka presenteras i tabell 

1. Till att börja med presenteras teman som har varit gemensamma för två eller flera 

deltagare. Därefter följer teman som har varit specifika för enskilda deltagare. Såväl tabellen 

som resterande text disponeras på detta sätt. Temana i texten består av deltagarnas i viss mån 

sammanfattade berättelser om vad som har varit hjälpsamt vid överlevnaden av våldtäkt. De 

belyses även med lämpliga citat. I vissa fall har mindre ändringar gjorts i citaten för att 

skydda deltagarnas anonymitet. 
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Tabell 1  

Sammanställning av huvudteman och underteman. 

 

 
 

 

 

Huvudteman Underteman 

Gemensamma teman 

Andlighet  

Betydelsefulla personer Familj och vänner 

Bekanta 

God självbild  

Synen på våldtäkten Att inte skuldbelägga sig själv 

Att inte tillskriva den stor betydelse 

Att avdramatisera  

Att se erfarenheten som en tillgång för att 

hjälpa andra 
 

Att inte vara ensam om att ha blivit utsatt  

Positiv livssyn Framtidstro 

Att uppskatta det man har 

Att tro att allt går att lösa  

Att tänka optimistiskt 

”Kämparanda” Inställning 

Att ha egenmakt 

Acceptans  

Att vara bra på något  

Att bemästra en situation med 

Våldtäktsmannen 

 

Att tro på människans godhet  

Endskilda deltagares teman 

Att arbeta med sig själv Terapi 

Medvetenhet om sig själv 

Självomhändertagande 

Bättre val 

Att återfå sin sexualitet   

Fokus på nuet   

Aktiviteteter  

Medicin  

Destruktivt beteende  
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Gemensamma teman 

 

Andlighet. Samtliga deltagare uttryckte en tro på en större makt av något slag som 

agerar hjälpande för människor. Maria talade om detta i termer av ”karma eller det är livet 

eller vad man nu vill kalla det för”. Hon hade inte en tydlig definition på det men denna makt 

tycktes styra livet i en viss riktning och hade räddat henne vid flera självmordsförsök till 

exempel. En bekant dök bland annat upp oväntat och ville äta middag med henne precis när 

hon hade ställt sig på balkongräcket tänkte hoppa. Marias förklaring till detta är att hon ”har 

väl haft nån, nån här vid sidan om som har tyckt att [hon] ska trava på här nu av någon 

anledning”.  

Medina beskrev också en situation där hon skulle följa med en väninna hem men i 

sista stund bestämde sig för att hämta något hemifrån först. Senare blev denna väninna och 

flera andra kvinnor dödade i väninnans hus. Hon förklarade händelsen med att det var ödet att 

hon skulle vända och gå hem istället. Det var meningen att hon skulle leva vidare. Hon 

uttryckte en tro på Gud och sa att hon bad honom om det hon vill ha i livet. Till exempel sa 

hon att ”det jag mest önskar av Gud är att han bara ska ge mig ett barn”.  

Även Alma uttryckte en tro på Gud och tillskrev till exempel honom anledningen till 

att dottern fick ett fast arbete. Genom att låta bra saker ske hjälpte Gud dem.  Hon trodde även 

att Gud skapade balans och gav människor vad de förtjänar. Hon berättade:  

Jag tror på Gud. Jag är inte en praktiserande troende men jag tror på något som 

skapar balans mellan människor. De som är goda får hjälp och de andra, onda, de 

slutar det dåligt för. Av de våldsmännen som gjorde mig ont är det bara en som 

fortfarande är vid liv. De har dödat varandra sinsemellan allihopa.  

 

Betydelsefulla personer. Andra människor spelade en viktig roll vid överlevnaden av 

våldtäkterna. 

Familj och partners. Familjen var ett tema som återkom i samtliga kvinnors 

berättelser. För Alma var dottern viktig och hon ansträngde sig för att dottern skulle må bra. 

När dottern inte mådde bra sökte hon till exempel upp hennes väninnor och ordnade så att de 

besökte henne. Hon uttryckte uppskattning för dottern och hennes två barn och eftersom de 

bodde nära henne fick hon spendera mycket tid med barnbarnen. Hon hade tidigare även 

arbetat hårt för att kunna försörja sig själv och dottern. Hon berättade också om innebörden av 

den hjälp hon får från dotterns familj och sa till exempel att ”om inte min dotter och svärson 

hade tagit mig till på solsemester hade jag aldrig fått varken någon semester eller sett havet”. 
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Vidare sa hon ”samtidigt så hjälper jag dottern och svärsonen eftersom de också hjälper mig, 

det är ömsesidigt. Det är tur att jag har en sådan svärson, och hans föräldrar är underbara. 

De är en riktigt fin familj och vi kommer bra överens och umgås”. Därmed är hela dotterns 

familj viktig i hennes liv. 

Maria talade om innebörden av att ha sin sambo vid sin sida och beskrev honom som 

fantastisk. Att sova med honom innebar en trygghet för henne. Hon förklarade även att hon 

både uppskattade honom och det att han hade accepterat hennes värderingar och de effekter 

som hennes livsvärderingar hade på honom:  

Så jag är väldigt lyckligt lottad över att liksom min sambo kom på min stig liksom. 

Och att han tyckte att jag var en trevlig prick. Och att jag tyckte att han var en trevlig 

prick. Och att det funkar. Att han också kan leva i den här sanningsfilosofin. Och står 

ut med att… ja. Så det är jag jättetacksam för.  

Sambon accepterade henne och hennes sätt att leva och i och med det kunde de leva 

tillsammans. En tidigare partner till Maria var även viktig då han återväckte hennes sexualitet 

efter våldtäkten och hjälpte henne att återskapa hennes bild av sex. Detta förklaras närmare 

under temat ”att återfå sin sexualitet”. 

Medina uttryckte att hon levde för sin mamma och inte skulle kunna lämna henne. 

Mamman var den sista nära familjemedlemmen som hon hade kvar och hon menade att ”när 

jag förlorar min mamma har jag förlorat hela min familj”. Det bekräftar den betydelse som 

mamman har för henne. Medina beskrev även att hennes största önskan i livet var att få barn 

genom konstbefruktning. Detta var något som drev henne och hade gett henne en mening i 

livet. Ett barn skulle innebära att hon fick något att engagera sig i, smälte in i resten av 

samhället och att hennes gener fick leva vidare. Ibland tänkte hon på de aborterade fostren 

som kunde ha varit vid liv.  

Bekanta. För Alma och Medina spelade bekanta en roll under kriget eftersom dessa 

erbjöd de boende och skydd då de till exempel fick gömma sig från soldaterna hos dem. De 

hjälpte dem även att fly från landet. Marias lärare på utbildningen såg de kvaliteter som hon 

hade och sa till henne ”jag tror du kommer bli en fantastisk [yrkeskvinna] men du måste ta 

hand om din skit först”. Han övertygade henne på så sätt att börja gå i terapi varigenom hon 

började arbeta med sig själv.  

 

God självbild. Ännu en aspekt som tycktes vara till fördel för kvinnorna var att de 

föreföll ha en god självbild. Maria gav intryck av att tycka att hon själv duger som hon är när 

hon berättade hur hon såg på sig själv: ”Ingen är perfekt (...) Men jag är så jävla perfekt som 
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man bara kan bli på att vara mig själv”. Medina fick bekräftelse från andra på att hon hade 

genomlidit en hel del och var en stark person. Vid ett tillfälle när en soldat höll ett vapen mot 

hennes huvud lyckades hon utan något redskap skrämma bort honom så att han flydde från 

lägenheten. I samband med händelsen berättade hon ”jag hade ett sådant mod att jag med 

bara händer lyckades göra det”. Hon insåg vilken kraft hon hade. I sitt jobb som 

modeskapare såg Alma sig som framgångsrik. Hon ingav en bild av att uppfatta sig som 

kompetent bland annat då hon beskrev sig själv som kreativ och besittande en del förmågor. 

Att hon inte lyckades ta sig längre tillskriver hon yttre omständigheter som till exempel 

avsaknad av ekonomiska resurser. Hon tycktes även se sig som en god person då hon beskrev 

att ”vi var bara vanliga goda människor, om vi kan hjälpa till så gör vi det, vi tillför ingen 

skada”. Eftersom hon genom sitt kreativa arbete lyckades tjäna tillräckligt med pengar för att 

renovera sin lägenhet själv återgav hon: ”jag är stolt i viss mån för att jag lyckades göra allt 

det själv. Jag har inga lån eller … jag har till och med skänkt till andra”. Hon tycktes ha en 

positiv bild av de bedrifter hon hade åstadkommit. 

 

Synen på våldtäkten. Hur deltagarna såg på våldtäkten lyftes även fram som ett 

tema. 

Att inte skuldbelägga sig själv. Ett tema som framträdde hos två av deltagarnas var att 

inte ta på sig skulden för våldtäkten. Maria förstod att människor inte fick göra henne illa 

oavsett vad hon gjorde samt att pappan hade fel när han la skulden för våldtäkten på henne. 

Hon sa ”pappa tyckte att jag fick skylla mig lite själv för att jag hade legat och solat på 

balkongen i bikini. Vilket också är fullständigt idiotiskt”. I samband med hur hon såg på 

våldtäkten nu i efterhand sa hon: 

Det är inget konstigt, det är inget jag skäms för. Jag lägger inte skuld på mig själv att 

jag har gjort fel eller jag har gjort hit eller dit eller så att… för jag vet att det inte är 

så.  

Hon hade därmed en förståelse för att hon inte hade skulden till våldtäkten.  

Medina förstod att hon inte kunde göra motstånd när våldtäktsmännen var beväpnade 

och att ett motstånd troligen hade lett till att hon hade blivit dödad. Utifrån de 

förutsättningarna tyckte hon att hon gjorde rätt när hon inte gjorde motstånd och skuldbelade 

därför inte sig själv. I vissa fall hade hon försökt att göra motstånd utan att lyckas undkomma 

våldtäkten, vilket visade att det likväl inte hade någon effekt. Den sista våldtäktsmannen 

anmälde hon.  
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Att inte tillskriva våldtäkten stor betydelse. Vid tillbakablickar på våldtäkternas effekt 

på kvinnornas liv tillskrevs dessa inte stor vikt. Alma tillskrev den dåliga samhällssituationen 

orsaken till sin dåliga livssituation. Våldtäkten tycktes inte vara av stor betydelse för hennes 

situation. Maria trodde att hennes livssituation hade sett likadan ut även om hon inte hade 

blivit utsatt för våldtäkt. Våldtäkten var inte avgörande. Hon förklarade: 

Jag kommer ju från en dysfunktionell familj så även utan detta så hade ju mitt liv varit 

rätt så fucked up. (…) jag hade nog ändå gått samma bana för jag kommer från en 

familj där jag har en pappa som är misshandlare. Både kvinnomisshandlare och 

barnmisshandlare (...) och jag är uppvuxen i det så jag hade nog ändå i vilket fall som 

helst utsatt mig själv för fara tror jag. Med eller utan våldtäkt. 

Att avdramatisera. Medina förklarade lättsamt att det under kriget var en självklarhet 

att alla som ville ha sex med kvinnorna kunde ha det särskilt om kvinnan befann sig ute när 

det var mörkt. Soldaterna som våldtog henne menade att de även var intresserade av henne 

innan kriget och att det var bättre att hon hade sex med dem än med någon annan. Dessutom 

skulle de erbjuda henne skydd från andra. Hon gav intrycket av att det inte var märkvärdigt 

och verkade avdramatisera våldtäkterna när sa att ”det vara bara så, du vet, du kör, du 

uthärdar”.  

Att se erfarenheten som en tillgång för att hjälpa andra. För Maria hade den 

negativa upplevelsen medfört en kunskap. På så sätt medförde den även något användbart. 

Hon förstod de utsatta människorna på sitt jobb utifrån den och uppgav att hon inte var rädd 

för att höra om deras negativa erfarenheter. Vidare beskrev hon att hennes erfarenhet kunde 

användas i arbetet med utsatta människor för att hon hade bearbetat den. Maria sa: 

Jag tror att det kan vara en tillgång om du är färdig med dig själv. Men är du inte det 

så är det en fara. Är du färdig så är det en tillgång för tror jag att du kan ge mer 

bekräftelse av känslan som man kan ha när man är så här pyttepytteliten”.  

Att inte vara ensam om att ha blivit utsatt. Känslan av att inte vara ensam tycktes 

vara gemensam för deltagarna. Alma uttryckte att det inte fanns någon familj som inte hade 

blivit utsatt på något sätt under kriget. Hennes familj var inte den enda. Även Medina nämnde 

att flera av hennes kvinnliga kusiner hade blivit utsatta för våldtäkt. Maria trodde att alla som 

arbetade med hjälpande yrken hade något problem och att det var mänskligt att ha det. 

Därmed var hon inte den enda som hade upplevt något negativt. 

 

Positiv livssyn. Samtliga kvinnor redogjorde för en positiv livssyn som upplevdes 

främjande. 
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Framtidstro. Maria uttryckte den i form av framtidstro och beskrev sin framtidsbild: 

”förhoppningsvis blir jag en jättegammal tant med solhatt och gummistövlar som sitter och 

dricker vin och röker cigarr. Cigarr tycker jag inte om men nånting annat. Nånstans. I en 

gungstol. Och berättar en massa lögner om hur fantastiskt livet var”.  

Att uppskatta det man har. Kvinnorna tycktes ha en förmåga att uppskatta det som de 

hade i livet. Maria kände exempelvis att hon var nöjd med sitt arbete och att hon kunde finna 

njutning i enkla saker. Hon tyckte att hon var ”duktig på att njuta av små detaljer. Av att, 

[hon] kan tycka att det är skönt att höra [sambon] andas. Det ger [henne] en skön känsla i 

[hennes] hjärta, av kärlek”. Även Alma uppskattade enkla saker i livet och beskrev sina 

känslor för familjen i samband med det. Hon uppgav: ”jag är lycklig för att jag har dem för 

när du ser deras leende så kan du inte låta bli att le själv, man kan inte vara arg. Det är den 

största lyckan. Jag upplever glädje i det lilla”. Både Alma och Medina uttryckte även 

uppskattning för att de hade lyckats överleva kriget.  

Att tro att allt går att lösa. Maria hade tilltro till att alla problemsituationer gick att 

komma tillrätta med, oavsett vad de handlade om. Hon ansåg att det bästa sättet att handskas 

med problem var att agera för att lösa dem.  

Att tänka optimistiskt. Alma ansåg att människan skulle tro på det som hen önskar sig 

och att det då kommer att uppfyllas. Hon upplevde att den tron i högsta grad hjälpte henne att 

överleva. Hon beskrev i samband med det tiden i koncentrationslägret: 

Medan jag var där hade jag hela tiden tilltro till att vi skulle klara oss levande 

därifrån, att vi skulle ta oss ut, och det sa jag. Men jag vet inte var jag fick det ifrån, 

det var som en vision jag hade. Och jag sa att vi kommer att ta oss härifrån men det 

drog ut på tiden. Och till slut blev det så.  

Alma tyckte även att människan skulle sträva efter att tänka positivt: 

Mitt lilla barnbarn sa till mig ”mormor kommer du leva när jag tar examen och gifter 

mig?”. ”Det kommer jag”, sa jag. Det kommer jag. Och det är så man ska tänka, 

eller hur? Positivt. Och så blir det bra.  

Medina beskrev sig själv som en optimist med en stor levnadslust. Vid tillbakablickar 

på den svåra krigsperioden angav hon att ”jag kunde inte föreställa mig en dag som skulle gry 

och att jag inte skulle finnas den dagen”. Maria var av meningen att livet kunde bli bättre och 

att människan kunde få hjälp av andra för att underlätta sin situation. 

 

”Kämparanda”. Vikten av att kämpa för att överkomma svåra situationer 

förmedlades i samtliga berättelser.  
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Inställning. Inställningen var en viktig del av denna ”kämparanda”. Maria berättade 

att hon inte lät rädsla styra henne. Hon försökte aktivt bli av med sina rädslor och utmanade 

dem eftersom hon inte ville vara rädd. Hon förstod att det skulle ta hela livet och menade att 

hon hade tolerans för det. Alma uttryckte att människan måste vara stark och ta sig vidare 

oavsett vad som händer. Under svåra förutsättningar kämpade hon för att försörja familjen. 

Hennes motto var ”var ihärdig, i livet, vad gäller allt. Och du kommer att förverkliga allt du 

önskar”. Vid ett tillfälle fick hon en hjärtinfarkt utan att veta om det. Hon var under 

sjukhusvistelsen kopplad till flera apparater och hade en kateter men försökte ändå gå upp för 

att på toaletten själv. När hon hade svåra ryggproblem och inte kunde röra sig kämpade hon 

för att gå upp och gå på toaletten själv. Alma har alltid en strävan ”att resa sig”.  

Medina uppvisade i sin berättelse samma överlevarinställning som de andra 

deltagarna. Under kriget gjorde hon allt hon kunde för att överleva och bodde till exempel hos 

en serbisk soldat för att undvika att bli dödad av andra soldater och höll sig på det sätt vid liv. 

När hon blev utslängd därifrån sökte hon upp en bekant som hon sedan gömde sig hos. 

Därefter togs hon till två koncentrationsläger varpå hon frisläpptes och flydde till ett annat 

land. Hon gav aldrig upp utan gjorde allt i sin makt för att överleva. För henne handlade 

våldtäktsupplevelserna om uthärdande.  

Att ha egenmakt. Tron att själv kunna påverka en negativ situation delades av två 

deltagare. Enligt Maria hade människan alltid ett val när hen utsattes för något och kunde 

därmed påverka situationen. Detta val beskrev hon närmare:  

Beroende på om du vill göra den (negativa erfarenheten) till kunskap eller du vill 

förtränga det och göra det till en fara för dig. Du kan välja liksom. Du har ju ett val. 

Hur dåligt du än mår så har du alltid ett val. 

Således inverkade hanteringen av situationen på effekten som händelsen hade på människan. 

Maria menade även att måendet gick att påverka samt att det gick att välja var 

tankeverksamheten skulle förläggas och sa ”då kan jag ju välja liksom, hur ska mitt huvud 

må. Ska det vara i den bajshögen eller bland solrosorna. Amen då väljer jag ju hellre 

solrosorna”. För att inte låta negativa tankar styra henne var hon själv tvungen att kämpa för 

att ändra dem.  

Alma delade uppfattningen att människan hjälpte sig själv i den mån det gick när hen 

inte hade någon annan som kunde hjälpa hen. Hon lyckades till exempel själv tjäna tillräckligt 

med pengar för att renovera sin lägenhet utan att låna pengar.  
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Acceptans. Två av deltagarna lyfte vikten av acceptans i sina berättelser. Maria 

förstod att hon ”aldrig kommer att vara hundraprocentigt icke-destruktiv” och att hon ”hela 

tiden måste tänka på att det är en sida [hon] har”. Att acceptera det som hade hänt och leva 

med det var en den del av överlevnaden som hon beskrev närmare: 

Jag tror aldrig man blir hundraprocentigt hel. Man måste lära sig att leva med (…) 

liksom allting. Vissa saker läker inte … de finns där. Du måste lära dig att leva med 

att de finns där. Och hur de påverkar dig. (...) Det bara är så. Det finns där och 

ibland är det mer plågsamt och ibland mindre plågsamt. Men det finns där hela tiden. 

Så är det bara. 

Acceptans handlade därmed om effekterna som våldtäkten hade medfört. Acceptansen 

innebar även öppenhet för en nyanserad syn på livet där hon förstod att livet både hade ljusa 

och mörka sidor. Maria försökte förklara detta genom att det var ”precis som natt och dag, 

som allt som har en baksida och framsida” och uttryckte vidare att ”livet i sig är en jävla 

bajsuppfinning och samtidigt så är det när det är fantastiskt så är det fantastiskt”.  

Även Alma ansåg att de negativa känslorna som var en effekt av våldtäkten alltid 

skulle vara kvar hos henne och att hon fick leva med det. Hon uttryckte att ”det är de där 

känslorna. De förändras inte och de kommer aldrig att kunna förändras. Man kan glömma 

allt men inte det”.   

 

Att vara bra på något. Alma och Maria delade upplevelsen av att vara bra på något. 

För Alma medförde det en del goda effekter. Hon uttryckte att hon var kreativ och kunde 

måla, sy, och skapa kläder. Dessa förmågor såg hon som en gåva. För henne hade målandet 

verkat terapeutiskt. Talangen hade även varit en inkomstkälla då hon tidigare hade kunnat 

sälja sina tavlor och på så sätt försörja familjen. Den hade också skapat möjligheter att arbeta 

som modeskapare och även på så sätt förbättra sin ekonomiska situation. Hennes kreativitet 

och syförmåga innebar att hon kunde omvandla gamla kläder till nya och på så sätt själv 

skapa det som hon inte hade råd att köpa. När hon sydde lyckades hon dessutom genom det 

avleda tankarna från våldtäkten. 

Maria var bra på det hon arbetade med. Hon beskrev att hon ”är rätt person på rätt 

plats”. Det trodde hon att människorna som hon arbetade med att hjälpa kände. Hon skapade 

snabbt en förståelse för deras utsatta situation och var inte rädd för att höra om deras hemska 

upplevelser.  
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Att bemästra en situation med våldtäktsmannen. Känslan av att ha klarat av att 

hantera sin våldtäktsman efteråt och i något avseende ha övervunnit honom delades av två 

deltagare. Maria träffade sin våldtäktsman på bussen då han körde den och tilltalade honom 

först. Hon satt kvar ett tag innan hon kände att hon inte hade något mer att säga honom och 

gick därifrån. Träffen med honom gav henne insikten att han inte hade någon makt över 

henne. Hon tyckte att det kändes bra att träffa honom för då ”visste [hon] i alla fall hur [hon] 

skulle reagera, hur [hon] skulle känna, då behövde [hon] inte tänka på det mer”. 

Även Medina lyckades ta kontrollen över en situation med sin våldtäktsman. Efter 

våldtäkten höll han en pistol mot hennes huvud. Hon lyckades då slänga ut honom hemifrån 

med sådan kraft att han sprang därifrån. I den situationen kände hon att hon var modig och 

bemästrade situationen då hon till skillnad från honom inte hade något vapen. Detta tycktes 

vara en viktig erfarenhet för henne. 

 

Att tro på människans godhet. De bosniska kvinnorna förmedlade en tro på 

människans godhet oberoende av vilken nationalitet hen har trots deras negativa erfarenheter 

med serbiska soldater. Medina berättade om serber som hade varit ”goda” och hjälpsamma 

mot henne under kriget. En sa till exempel att han skämdes för vad hans landsmän gjorde och 

tog avstånd från det. Även Alma vittnade om serber som försökte rädda dem och skyddade 

dem. Hon framhävde att alla människor inte är likadana samt att nationalitet är oviktigt för 

huruvida en person är god eller ond.  

 

Enskilda deltagares teman  

 

Att arbeta med sig själv. En del av Marias berättelse handlade om det arbete hon 

hade gjort med sig själv. 

Terapi. Maria framhävde betydelsen av terapi i sin berättelse. Hon hade erfarenhet av 

olika typer av terapier. Betydelsen av terapin för överlevnaden bekräftades när hon sa ”man 

måste gå i terapi om man ska helt enkelt bara överleva”. Terapin medförde en förståelse för 

hur hennes erfarenheter påverkade henne vilket underlättade acceptansen för det. Bearbetning 

i terapi var för Maria anledningen till att hon hade tagit sig så långt.  

Medvetenhet om sig själv. Även medvetenhet om sig själv tycktes främja 

överlevnaden. Maria menade att det var viktigt att ständigt ”uppdatera sig själv” angående 

vem man var och vad som hände inuti en själv i takt som livet förändrades. Hon menade att 

”då måste du ju också ärligt titta på vad är dina begränsningar, vad är dina resurser och vad 
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är dina icke-resurser”. Maria nämnde även att hon var ständigt medveten om att hon hade lätt 

för att hamna i ”tungsinthet” samt om riskerna för att hamna i ett destruktivt beteende 

eftersom hon hade erfarenhet av det. Hon tycktes även veta hur hon skulle agera för att 

undvika att hamna i destruktivitet. En insikt om vad hon kunde ha för arbete med hänsyn till 

hur långt hon hade kommit i bearbetningen framfördes. 

Självomhändertagande. Maria upplevde att det var viktigt att lyssna på sig själv och 

placera sig själv först. Hon insåg vikten av ta hand om sig själv och yttrade: 

För att du överhuvudtaget ska funka. För att mitt liv ska funka måste jag vara högst 

upp. För att mitt liv ska vara bra så måste jag först ta hand om mig själv innan jag tar 

hand om mitt barn, eller min partner, eller nån annan. Överhuvudtaget. Det är bara 

så. Och utan mig så har jag inget liv. 

Som ett skydd mot ångest hade Maria ett ”filter” som stängde ute ”elände och sorg och 

hemskheter”. Att inte ta in allt negativt som hände hjälpte att hålla ångesten under kontroll. I 

självomhändertagandet ingick även att tillåta sig att må dåligt och tycka synd om sig själv när 

det behovet fanns.  

Bättre val. Bearbetning hade lett till ett nytt synsätt och därmed bättre valmöjligheter 

bland annat vad gäller partner. Maria sa att ”jag tror att ju helare du blir ju bättre val kan du 

göra. Och då ändras också bilden. För vad du ser och vad du upplever och du… när du slutar 

vara destruktiv så ändras också bilden”. Nu hade hon en partner som hon trodde att hon innan 

bearbetningen inte hade varit intresserad av.  

 

Att återfå sin sexualitet. För Maria var även att få tillbaka sin sexualitet en viktig 

upplevelse. Upplevelsen beskrev hon som att det ”var en jättevändpunkt för mig. Både som 

kvinna och som, på alla sätt och vis”. Det var en pojkvän som återväckte sexualiteten många 

år efter våldtäkten. Han var trygg och tillsammans med honom upplevde hon sin första 

orgasm samt onanerade för första gången. Sexet upplevdes som ”fantastiskt och helande”. 

Hon fick en ny bild av sex och en erfarenhet av att hennes njutning var viktig. Maria berättade 

hur hon tog tillbaka kontrollen över sin sexualitet: ”då bestämde jag mig för att aldrig mer 

ska någon ta bort den från mig. Eller min kropp överhuvudtaget är inte någon annan 

människas egendom”.  

 

Fokus på nuet. För att hantera sin ångest fokuserade Maria på nuet. Att tänka på 

framtid eller det förflutna medförde ångest till skillnad från att vara i nuet. Maria arbetade 
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aktivt med att vara i nuet och när hon började tänka på framtid eller det förflutna fick hon 

anstränga sig för att återfokusera:  

Och så får jag ta tillbaka: ja, men just nu, just nu så är det så här. Just det. Och det är 

det enda jag har: just nu. Och just nu är den den känslan jag vet. Så får jag prata med 

mig själv. För det är ju så, just nu är det så. Och ingenting annat liksom.  

 

Aktiviteter. För Alma innebar syverksamheten en avledning från tankarna på 

våldtäktsupplevelsen. Hon uppgav att aktiviteterna undertryckte den psykiska påfrestningen. 

Att ta hand om barnbarnen tog upp en stor del av vardagen och värdesattes. Blomodling var 

en annan aktivitet som gav njutning. 

 

Medicin. Alma hade tagit lugnande medicin ett längre tag. Hon tog den till exempel i 

förväg när hon trodde att hon skulle bli upprörd över något.   

 

Destruktivt beteende. Innan Maria lärde sig att hantera sin ångest på sundare sätt 

hanterade hon den destruktivt. Hon var anorektisk, hade destruktiva relationer, tog droger, 

självskadade och försökte begå självmord liv flera gånger. Hon beskrev att självskadandet gav 

effekten att hon kände något samt att ångesten då minskade. Vidare redogjorde hon för 

känslan och menade att ”det är en skön känsla. Livsfarlig men skön känsla. När man inte vet 

hur man ska hantera sin ångest”.    

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kritisk diskussion förs här kring olika metodologiska aspekter av uppsatsen. 

Styrkor och svagheter som tillvägagångssättet har medfört belyses. De metodologiska 

aspekternas påverkan på resultatet diskuteras. 

 

Procedur. Att litteratur och tidigare forskning inte har lästs innan intervjuerna har 

utförts ses som en styrka med studien då detta har underlättat den öppenhet som 

fenomenologin kräver för att låta de specifika deltagarnas upplevelser komma fram och prägla 

studien. För datainsamling har öppna intervjuer använts för att komma så nära deltagarnas 

upplevelser som möjligt och låta dem forma resultatet istället för att på förhand bestämma 

frågor som styr forskningen i en viss riktning. Det är den främsta styrkan med studien. Detta 

förfarande har möjliggjort att den deskriptiva metodens mål att ”låta fenomenet tala för sig 
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själv” har uppfyllts. Vidare har deltagarna själva bestämt vad de vill berätta. Därför har 

författaren i minsta möjliga mån påverkat datan som framkommer i intervjuerna. Datan 

kommer från deltagarnas verklighet. Studien anses därmed ha god ekologisk validitet (Sages 

& Lundsten, 2003; Sages, 2014). Samtliga intervjuer har transkriberats vilket ses som en 

styrka med studien då allt material därmed har tagits i beaktning vid analys.  

Giorgis fenomenologiskt-psykologiska perspektiv för dataanalys innebär att meningen 

såsom den presenterar sig i texten analyseras. Ett vidare steg hade varit att analysera den 

bakomliggande meningen på ett djupare plan. Detta hade fångat en ytterligare aspekt av 

meningen, närmare bestämt hur den skapas av deltagarna. Genom att till exempel med en 

metod som benämns ”meaning constitution analysis” undersöka deltagarnas sätt att uttrycka 

sig skulle en djupare förståelse om meningen nås (Sages & Lundsten, 2003; Sages, 2014). 

Med en bredare tidsram hade detta förfarande kunnat användas.  

 

Urval. Målet har varit att använda ett ändamålsenligt urval i studien och därmed öka 

variationen i deltagarurvalet för att datan ska vara representativ för variationen i fenomenet 

(Maykut & Morehouse, 1994; Hartman, 2004). Av praktiska skäl har detta inte varit möjligt 

och ett tillgänglighetsurval har istället använts. Att datan därmed möjligen inte är 

representativ för variationen i fenomenet ses som en brist med studien. Våldtäktsbegreppet 

har även breddats och flera typer av våldtäkt har inkluderats av samma anledning. Det har 

bidragit till att urvalet består av kvinnor med olika bakgrund och erfarenhet och på så sätt 

skapas en variation vad gäller den aspekten. Studien undersöker därför inte endast 

upplevelsen ur en specifik kontext eller våldtäktstyp. För att inte förlora den specifika 

våldtäktstypens betydelse och de teman som framkommer för en våldtäktstyp har enskildas 

teman också inkluderats i resultatet. Detta diskuteras närmare framöver.  

 

Författarens inverkan på forskningen. Eftersom intervjusituationen innebär ett 

samspel mellan två människor kan det tänkas att författaren har påverkat intervjupersonerna 

och tvärtom. I helhet kan det tänkas att det faktum att författaren också är kvinna har påverkat 

deltagarna och deras berättelser. Till exempel är det möjligt att deltagarna tog för givet att 

författaren som kvinna förstår vissa delar av deras erfarenheter och därför kände att de inte 

behövde förklara detta närmare. Om forskaren hade varit en man skulle dessa delar kanske 

förklaras mer ingående. Att författaren är kvinna kan även ha varit till fördel då deltagarna 

skulle kunna ha känt sig mer bekväma med än kvinna än med en man eftersom våldtäkterna 

har begåtts av män. Maykut och Morehouse (1994) skriver att det krävs tid för att bygga tillit i 
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kvalitativ forskning. Mycket tid har inte spenderats med deltagarna men denna tillit kan som 

nämnt ha underlättats av att författaren är kvinna. För de bosniska kvinnorna kan det faktum 

att författaren också kommer från Bosnien ha medfört att de har tagit för givet att författaren 

är bekant med vissa händelser och förhållanden och därmed låtit bli att beskriva dessa 

ingående. Samtidigt kan det ha bidragit till att deltagarna har känt sig mer bekväma med en 

forskare från samma land. Eventuellt kan det faktum att författaren är av bosnisk härkomst 

men bor i ett annat land å andra sidan ha haft till följd att de bosniska kvinnorna har anpassat 

sina berättelser därefter och till exempel förklarat vissa delar mer.  

 

Epoché. Vad gäller epochén och dess åsidosättande av förkunskaper om ämnet kan 

det tänkas att detta har lyckats i olika stor utsträckning vad gäller de olika våldtäktstyperna. 

Då författaren har mer förförståelse om genocidvåldtäkt än om barnvåldtäkt kan epoché ha 

varit svårare att utföra för genocidvåldtäkt och därmed heller inte gjorts i lika stor 

utsträckning. Samtidigt har kan denna förförståelse medfört ett underlättande att se fenomenet 

i dess kontext. Vad gäller förförståelsen om fenomenet i helhet har författaren sökt åsidosätta 

den i högsta mån. Det är svårt att bedöma hur väl detta har lyckats vilket kan ses som en 

begräsning med denna typ av studie. Moustakas (1994) menar emellertid att det inte är möjligt 

att helt åsidosätta sin förförståelse men att det likväl finns ett värde av att applicera epochén i 

den mån som det är möjligt. 

 

Presentation av resultat. Enligt det fenomenologiska förfarandet som har beskrivits i 

metodavsnittet ska endast gemensamma teman presenteras. Att teman från enskilda deltagare 

har presenterats i denna studie anses motiverat eftersom deltagarurvalet endast består av tre 

personer. Eftersom deltagarurvalet är litet skulle det kunna vara på så sätt att ett tema som 

förekommer hos en deltagare skulle kunna förekomma hos fler om deltagarurvalet hade varit 

större. Att presentera de enskilda beskrivningarna och inte endast gemensamma teman ligger i 

linje med användandet av det ändamålsenliga deltagarurvalet. Målet med detta är att 

presentera variationen i fenomenet och därför bör även de enskilda deltagarnas teman 

presenteras. Detta gör mest rättvisa åt resultatet. Dessutom har en av deltagarna blivit utsatt 

för barnvåldtäkt medan de andra två har utsatts för genocidvåldtäkt. Därför kan deras 

berättelser skilja sig. För att inte missa det som har varit specifikt för upplevelsen av 

överlevnad av en viss typ av våldtäkt har teman som har varit specifika på det sättet 

presenterats. Till exempel var ”att återta sin sexualitet” ett individuellt tema hos kvinnan som 

har upplevt barnvåldtäkt. Detta tema har heller inte påträffats i refererad forskning. Det anses 
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därmed värdefullt och att inte presentera detta tema hade inneburit att intressanta 

forskningsresultat går till spillo. Vidare kan dessa forskningsresultat vara viktiga för framtida 

forskning att utforska mer. 

I resultatet presenteras inledningsvis varje deltagares livssituation och därefter är det 

tydligt vilken deltagare som de olika beskrivningarna kommer från. Detta underlättar för 

läsaren att förstå utifrån vilken kontext de olika utsagorna kommer från. Det ökar också 

transparensen och medför att läsaren har en större insyn i de ursprungliga beskrivningarna. 

För att resultatet ska vara så likt som möjligt upplevelserna såsom de har beskrivits av 

deltagarna har citat sökts användas i den mån det har varit lämpligt. Språket i resultatavsnittet 

har försökts behållas så nära deltagarnas språk som möjligt för att innebörden inte ska 

förloras. 

Vad gäller genocidvåldtäkt var överlevnad av det starkt kopplat till överlevnad av 

kriget i helhet i berättelserna. Genocidvåldtäkt kan här tänkas vara en del av en övergripande 

krigsöverlevnad och det har varit omöjligt för författaren att separera dessa i resultatet. Det 

som har upplevts hjälpsamt för våldtäktsöverlevnad kan således till stor del innefatta det som 

har upplevts hjälpsamt vid överlevnad av kriget. Det kan ses som en brist i studien men då 

detta är den kontext som kvinnorna befinner sig i ska deras upplevelse presenteras just såsom 

de berättar om den. Det är även viktigt att fånga hela komplexiteten i en människas upplevelse 

för att presentera rika beskrivningar.  

 Vidare menar Maykut och Morehouse (1994) att resultat från kvalitativ forskning ska 

presenteras så att deltagarna förstår dem. Det bör finnas ett samförstånd mellan forskarens och 

deltagarens upplevelser av deltagandet samt hur resultaten presenteras. Endast den svenska 

kvinnan har möjlighet att läsa uppsatsen och granska resultatet då den är skriven på svenska. 

Att samtliga deltagare inte kan granska resultatet är utifrån det som Maykut och Morehouse 

(1994) skriver till nackdel för studien.  

Slutligen bör resultatet i kvalitativ forskning enligt Langemar (2008) vara 

meningsfullt och användbart. Denna studie har bidragit med ny kunskap samt breddat 

förståelsen kring vad som upplevs hjälpsamt vid våldtäktsöverlevnad och anses därmed 

meningsfull. Studiens användbarhet diskuteras under ”implikationer” framöver. 

 

Resultatdiskussion 

I studien framkommer flera gemensamma och enskilda teman. Dessa diskuteras i detta 

avsnitt i relation till deras kontext samt tidigare forskning. Syftet med studien var att bredda 

förståelsen för vad som upplevs hjälpsamt vid överlevnad av våldtäkt. Detta resulterade i 
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gemensamma teman om överlevnad som inkluderar andlighet, betydelsefulla personer, god 

självbild, att inte vara ensam om att ha blivit utsatt, positiv livssyn, ”kämparanda”, acceptans, 

att vara bra på något, att bemästra en situation med våldtäktsmannen samt att tro på 

människans godhet. Enskilda teman som framkommer är att arbeta med sig själv, att återfå sin 

sexualitet, fokus på nuet, aktiviteter, medicin och destruktivt beteende. Eftersom resultatet 

består av varierande teman diskuteras dem var för sig. Även likheter och skillnader mellan 

deltagarnas upplevelser avhandlas. Detta eftersom sekundärt syfte är att utforska vad det finns 

för likheter och skillnader mellan deltagarnas upplevelser av hjälpsamma faktorer.  

 

Andlighet. Tro på en större makt utmärker samtliga berättelser. För Maria är den 

något odefinierbar medan Alma och Medina uttrycker att de tror på Gud. Denna makt har 

gjort att bra saker har hänt deltagarna samt ger dem hopp att bra saker kan hända dem i 

framtiden. Tro kan tänkas inge hopp i svåra stunder vilket främjar överlevnad av svåra 

händelser. Enligt Goldman (1986) ingår att ha hopp i hennes definition av livsvilja. Tidigare 

forskning har också visat på betydelsen av andlighet för överlevnad (Bogar & Hulse-Killacky, 

2006). I den studien har tro visats ge en känsla av skydd och av att rättvisa kommer att skipas. 

I likhet med det anser Maria sig ha blivit räddad från självmord av en större makt och därmed 

har denna skyddat henne. Även Medina menade att det var ödet att hon skulle räddas från 

mord och att det var meningen att hon skulle leva vidare. Alma uttrycker i linje med tidigare 

forskning en tro på att rättvisa kommer att skipas och att människor får vad de förtjänar 

(Bogar & Hulse-Killacky, 2006). Enligt Bogar och Hulse-Killacky (2006) och Topor (2004) 

ger tro en mening i livet. Det kan enligt Topor (2004) även ge en känsla av att kunna påverka 

sin situation genom till exempel böner. Medina uppger i likhet med det att hon ber Gud om ett 

barn.  

 

Betydelsefulla personer. Vikten av andra personer i kvinnornas närhet är ett 

gemensamt tema. Alma lyfter här betydelsen av sin dotter och hennes familj. Maria talar 

huvudsakligen om sin sambo. För Medina är mamman den viktigaste personen i hennes liv. 

Utifrån deltagarnas berättelser tycks nära och kära innebära en trygghet, ett stöd, att de har 

någon som hjälper dem med det som de själva inte kan göra samt att de har någon att umgås 

med. Herman (1998) betonar också vikten av familj och partner och skriver att relationer med 

familj och partner kan fördjupas efter överlevnad av en svår upplevelse. Även Bogar och 

Hulse-Killacky (2006) har i sin forskning visat att familj är ett viktigt fokus för överlevarna 

och ger dem en mening i livet. De talar även om livsomständigheter som upplevs hjälpsamma. 
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Att ha betydelsefulla personer i sitt liv skulle kunna vara en sådan omständighet från 

berättelserna i denna studie att bedöma. Bryant-Davis et al. (2011) och Dossa et al. (2014) har 

därtill funnit att familj utgör ett stöd för överlevare av genocidvåldtäkt och underlättar deras 

situation. För Alma medför relationen till dottern ett ömsesidigt hjälpande. Utöver att hon får 

hjälp från dottern har hon själv tagit hand om henne, arbetat hårt för att försörja henne och 

hjälper henne fortfarande. Att ha ansvar för en annan människa har i tidigare forskning visats 

ge ett syfte i livet till personen som ansvarar för en annan. Att bli värdesatt av barn och familj 

är viktigt (Montgomery, Tompkins, Forchuk & French, 2006).  

Att Medina talar om en medlem från ursprungsfamiljen skulle till exempel kunna bero 

på hennes livssituation, det vill säga att hon inte har en ny familj, eller vara ett resultat av 

kulturen som hon befinner sig i. Utan någon vidare information är detta svårt att veta.   

Barn nämns även under detta tema. Maria och Alma har barn medan Medina inte har 

det. Medinas största önskan är att få barn och det är hennes drivkraft i livet. Herman (1998) 

menar att överlevarna efter en tid kan visa ökat intresse för barn och vilja ha ett eget. För 

Medina tycks idén om att få ett barn betyda mycket. Hennes liv skulle på så sätt få en mening. 

Det är både viktigt då hon skulle få något att engagera sig i samt att hennes gener skulle få 

leva vidare. Hon skulle även smälta in i resten av samhället och andra som har barn. Tidigare 

forskning på mödrar med svåra erfarenheter har visat på den positiva betydelsen av 

moderskapet. I denna forskning har påvisats att mödrar med svåra erfarenheter upplever 

moderrollen som högt värderad i samhället. Barn ger även ett syfte och en mening till deras 

liv samt uppges vara anledningen till att de vill leva under svåra omständigheter. Att få barn 

kan även öka kvinnors självförtroende. Att ha ansvar för ett barn upplevs viktigt och ger 

styrka, glädje, hopp och mod. Moderskap främjar överlevnadshandlingar. Kärlek som barn 

ger föräldrar har under svåra omständigheter upplevts ha en terapeutisk verkan (Montgomery 

et al., 2006; Diaz-Caneja & Johnson, 2004; Blegen, Hummelvoll & Severinsson, 2012). 

 

God självbild. Sammanfattningsvis ser kvinnorna sig som starka, modiga, 

framgångsrika, kompetenta och goda samt tycker att de duger som de är och är stolta över sig 

själva. De tycks även bekräfta sina bedrifter när de pratar om det som de har lyckats 

åstadkomma. Att en sådan självbild är viktig för överlevnad bekräftas av Goldman (1986) 

som skriver om vikten av självrespekt och självförtroende för överlevnad. Självförtroende och 

självsäkerhet som hjälpsam faktor vid överlevnad benämns även av Bogar och Hulse-Killacky 

(2006). En av deltagarna ser sig själv som en god person vilket Vilenica et al. (2013) 

framhåller som läkande.  
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Synen på våldtäkten. Under detta tema talar kvinnorna om att inte skuldbelägga sig 

själva, att inte tillskriva våldtäkten stor betydelse, att avdramatisera, att se den som en tillgång 

för att hjälpa andra samt att inte vara ensam om att ha blivit utsatt. Vad gäller 

skuldbeläggande Maria förstår att det inte var hennes fel att hon blev våldtagen och Medina 

skuldbelägger inte sig själv för att hon inte gjorde motstånd. Att inte ta på sig ansvaret för 

våldtäkten utan lägga det på rätt person har Phanichrat och Townshend (2010) visat vara en 

hälsosam strategi vid överlevnad.  

Att inte tillskriva våldtäkten stor betydelse för sin nuvarande situation faller också 

under detta tema. Alma menar att den dåliga samhällssituationen är anledningen till hennes 

aktuella situation och Maria tror att andra negativa händelser i hennes liv hade resulterat i att 

hennes liv hade sett ungefär likadant ut även om hon inte hade blivit våldtagen. Våldtäkten 

kan på så sätt tänkas förlora inflytande över deras liv och våldtäktsmannen fråntas makt över 

dem. Denna aspekt av synen på våldtäkt har inte nämnts i genomgången tidigare forskning 

och är således till författarens vetskap ny kunskap.  

Medina verkar avdramatisera våldtäkten och se den som en vanlig företeelse under 

kriget. Att avdramatisera benämns inte som en hjälpsam faktor i tidigare forskning. En studie 

gjord på sexuellt utnyttjade kvinnors upplevelse av terapi har emellertid visat att det finns ett 

behov hos kvinnorna av att avdramatisera skräcken som det sexuella utnyttjandet har medfört. 

Det underlättar integration av utnyttjandet i sin historia (Croll, 2002). Därmed kan det finnas 

positiva effekter av avdramatisering.  

Ytterligare ett sätt att se på våldtäkten är att se den som en resurs som kan användas 

för att hjälpa andra. Maria använder sin erfarenhet för att hjälpa andra människor som 

befinner sig i svåra situationer. Utifrån sin erfarenhet förstår hon andra som har det svårt. Hon 

finner därmed något användbart i våldtäktserfarenheten. Även Zraly och Nyirazinyoye (2010) 

och Phanichrat och Townshend (2010) lyfter att hjälpa andra människor som en hjälpsam 

faktor. Genom det kan en mening finnas med våldtäkten. Det bekräftas av Frankl (1967) som 

skriver att människan med rätt attityd kan omvandla negativa upplevelser till något positivt 

och därmed se en mening i det lidande som hen har utsatts för. Att använda sin traumatiska 

upplevelse som en tillgång kan enligt Topor (2004) upplevas stärkande. Herman (1998) menar 

att användandet av sin negativa erfarenhet för att hjälpa andra kan innebära att traumat 

omvandlas till en livsuppgift vilket kan vara befriande. Vidare nämner hon att en känsla av 

samhörighet och ordning på så sätt kan skapas.  

Känslan av att inte vara den enda som har upplevt något svårt delas av samtliga 

deltagare. Tidigare forskning har också påpekat denna känsla som en hjälpsam komponent vid 
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överlevnad som ger insikt om att kvinnan inte är den enda som lider (Zraly och Nyirazinyoye, 

2010; Dossa et al., 2014). 

 

Positiv livssyn. Samtliga kvinnor berättar att de har en positiv livssyn. I denna 

inbegrips framtidstro, att uppskatta det som man har, att tro att allt går att lösa samt att tänka 

optimistiskt. Maria beskriver en levande framtidsbild i samband med framtidstro. Vad gäller 

att uppskatta det som de har delar två av deltagarna glädjen för enkla saker i livet såsom att 

höra partnern andas bredvid henne och familjemedlemmars leenden. Det överensstämmer 

med det som Herman (1998) skriver om att den negativa erfarenheten innebär att den 

överlevande värdesätter det goda i livet. Kvinnorna som har blivit utsatta för genocidvåldtäkt 

uttrycker uppskattning för att de har överlevt kriget. Det stämmer överens med tidigare 

forskning som framhåller att kvinnor som har överlevt genocidvåldtäkt är lyckliga över att 

fortfarande vara vid liv (Zraly & Nyirazinyoye, 2010). Att ha blivit hotad till livet i krig och 

överlevt skulle möjligen kunna innebära en ny erfarenhet som resulterar i ett värdesättande av 

livet och att överlevaren inte tar livet för givet.   

Maria tror även att alla problem går att lösa och att människan bör försöka reda ut sina 

problem. Alma och Medina delade en tro på att livet kan förändras till det bättre samt ett 

positivt tänkande. Tilltro till att problem kan lösas ingår i Antonovskys (1987/2005) känsla av 

sammanhang som verkar främjande för hantering av svåra händelser. Deltagarnas upplevelse 

av den hjälpsamma funktionen av positivt tänkande bekräftar tidigare forskning (Phanichrat 

och Townshend, 2010). Även Bogar och Hulse-Killacky (2006) har i sin studie funnit att en 

positiv syn på livet är hjälpsamt.   

 

”Kämparanda”. En sida hos kvinnorna som tycks vara till deras fördel vid 

överlevnad av våldtäkt är det som har formulerats som ”kämparanda”. Sammanfattningsvis 

handlar detta tema om att kämpa för att överkomma svåra situationer. I denna anda ingår 

deras inställning samt att ha egenmakt. Vad gäller inställning nämner Maria att rädslor ska 

utmanas och hon inte låter dem styra henne. Tidigare studier har visat att kvinnor som har 

överlevt våldtäkt efter en tid har trotsat sina rädslor för att i sin tur kunna påbörja 

bearbetningen med sig själva och händelsen (Finch och Obst, 2013). Alma pratar om vikten 

av att vara stark och ta sig vidare samt om hennes strävan att alltid ”resa sig”. Hon tror att 

människan genom ihärdighet kan förverkliga allt. Medina har inställningen att hon gör allt 

som krävs för att till exempel överleva och att hon uthärdar svårigheter. Kvinnorna tycks ha 

en uppfattning om vad som krävs för att överleva och försöker leva därefter. De förefaller 
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medvetna om den inställning de har och anser att det krävs aktivt arbete för att åstadkomma 

något. Livsvilja såsom Goldman (1986) beskriver den handlar både om att bestämma sig för 

att leva och att orka göra det. Kvinnornas inställning är lik denna livsvilja. Vidare talar 

Goldman (1986) om en inbyggd drift att kämpa mot att bli utplånad som till viss del stämmer 

överens med deltagarnas kamp för att överleva och ta sig vidare.  

Vad gäller egenmakt litar Maria och Alma på att de själva kan påverka en negativ 

situation i positiv riktning. Enligt Maria går det alltid att välja hur situationen ska hanteras och 

på så sätt påverka vilket effekt det har för en. Genom att kämpa för att ändra till exempel sina 

tankar kan hon undvika att låta dem styra henne. Att kunna hjälpa sig själv är en erfarenhet 

som Alma också har. Under svåra tider har hon exempelvis på egen hand tjänat tillräckligt för 

att renovera sin lägenhet. Kvinnorna arbetar därmed aktivt för att på egen hand förändra sitt 

liv till det bättre. Överlevnad beskrivs i linje med det av Topor (2004) bland annat som ett 

beslut att förändra sitt liv och att hitta sätt att genomföra det. Kvinnorna anser att de själva har 

makten att förändra situationen vilket är en aspekt som har berörts av tidigare forskare. 

Herman (1998) och Topor (2004) betonar vikten av att efter våldtäkten återfå 

självbestämmande och makt över sitt liv samt att själv styra det. Genom sitt strävande 

uppvisar kvinnorna den vilja att handskas med svårigheter och det engagemang som 

Antonovsky (1987/2005) skriver om. Tidigare studiers resultat visar också på betydelsen av 

en tro att kunna förändra sitt liv samt att ha kontroll över känslor och handlingar. De har även 

visat att medvetet arbete likt det som kvinnorna beskriver upplevs hjälpsamt för återhämtning 

(Bogar & Hulse-Killacky, 2006). Zraly och Nyirazinyoye (2010) har kommit fram till att 

kvinnor som har blivit utsatta för genocidvåldtäkt inte låter den ta över deras liv, känner att de 

är tvungna att kämpa för överlevnad samt arbetar hårt för ett livsuppehälle. Vidare söker de 

kontrollera tankar för att undvika att dessa får stor påverkan på dem och kämpar för att 

förändra sina liv. Dessa resultat stämmer i hög grad överens med denna studies deltagares 

beskrivningar av ”kämparanda”.  

 

Acceptans. I beskrivningarna lyfts även acceptans. Acceptansen handlar om den 

negativa effekt som våldtäkten har medfört på deras liv. Vidare består acceptansen för Maria 

även av en acceptans av sig själv samt en nyanserad syn på livet där hon förstår att livet både 

har ljusa och mörka sidor. I den aktuella studien redogörs för acceptans gällande de effekter 

som våldtäkten medburit samt livets upp- och nedgångar. Tidigare forskning har i likhet med 

det visat på att acceptans av våldtäkten och av övriga problem är en hjälpsam strategi vid 

överlevnad (Phanichrat & Townshend, 2010; Zraly & Nyirazinyoye, 2010). Vidare talar Finch 
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och Obst (2013) om en acceptans av hela självet när traumat integreras i individen vilket 

Maria också nämner.  

 

Att vara bra på något. Två av deltagarna, Alma och Maria, upplever att de är bra på 

något. Alma är kreativ och målar, syr och skapar kläder. Dessa förmågor medför positiva 

effekter. Målandet har till exempel en terapeutisk verkan samt utgör en inkomstkälla. Den 

kreativa förmågan har också skapat arbetsmöjligheter och innebär att hon kan skapa kläder 

som hon inte har råd att köpa. Den kreativa verksamheten avleder även tankarna från 

våldtäkten. Almas utsagor bekräftar tidigare studier som har visat att kreativitet i form av till 

exempel målande upplevs som en överlevnadsfrämjande förmåga (Bogar & Hulse-Killacky, 

2006). Hennes förklaringar om att det kreativa arbetet fungerar som en distraktion och en 

inkomstkälla omnämns även i annan forskning. Dossa et al. (2014) beskriver att deras 

deltagare upplever att arbete innebär att de har annat att tänka på. Att ha en inkomstkälla 

uppfyller deltagarnas och familjernas behov och minskar deras oro. Alma beskriver inte 

närmare vad inkomstkällan innebär för henne men nämner vid ett tillfälle att bristen på pengar 

är anledningen till att hon inte kommer längre i sitt arbete. Det visar på den betydelse som 

ekonomin har. Topor (2004) klargör emellertid att en inkomst innebär att den överlevande 

återfår en värdighet och till exempel kan betala hyra. Det innebär också möjlighet att leva som 

alla andra.  

Maria är bra på det hon arbetar med och beskriver att hon är ”rätt person på rätt 

plats”. Hon tycks uppleva sig som kompetent på sitt arbete. Enligt Bogar och Hulse-Killacky 

(2006) främjas överlevnad av diverse förmågor vilket även tycks vara fallet för Alma och 

Maria. 

  

Att bemästra en situation med våldtäktsmannen. Maria och Medina delar 

upplevelsen av att ha klarat av att hantera sin våldtäktsman efter våldtäkten och i viss mån 

övervunnit honom. För Maria medförde det en insikt om att han inte har någon makt över 

henne. Hon mådde bra efteråt och kände att hon inte längre behövde tänka på hur hon skulle 

agera vid en träff med honom. Medina lyckades slänga ut sin våldtäktsman efter våldtäkten 

trots att hon var under pistolhot. I samband med den händelsen känner hon mod och en känsla 

av bemästrande. Kvinnorna tycks där ha upplevt en situation omvänd från våldtäkten tack 

vare sitt eget agerande. Istället för att bli kontrollerade av gärningsmannen som vid våldtäkten 

har de återtagit kontrollen. Bogar och Hulse-Killacky (2006) har kommit fram till att 

konfrontation med gärningsman ger ett avslut vilket Maria tycks ha upplevt i viss mån. Vidare 
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tyder den omvända situationen som kvinnorna skapat på att de i den situationen inte besitter 

någon offerroll. Att ta avstånd från offerrollen och de sidor som den medför för överlevaren är 

främjande för överlevnad (Bogar & Hulse-Killacky, 2006; Herman, 1998). För Medina kan 

detta tänkas vara svårare då hon har flera våldtäktsmän och inte uppger att hon har haft 

erfarenheten av bemästrande med de resteranda våldtäktsmännen. 

 

Att tro på människans godhet. De bosniska kvinnorna berättar om en tro på 

människans godhet oberoende av vilken nationalitet hen har.  Detta kan sättas i relation till 

deras negativa erfarenheter med serbiska soldater. Detta tema handlar om serber som har varit 

”goda” och att alla människor inte är likadana. Med det menas att trots att de som har gjort 

dem illa har varit serber innebär det inte att alla serber är likadana. Under kriget i Bosnien var 

de serbiska krigsledarnas plan att ”etniskt rensa” landet. De avsåg skapa splittringar mellan de 

olika nationalitetgrupperna (bosniaker, kroater och serber) för att göra dem till fiender 

(Stiglmayer, 1994). Utifrån kvinnornas berättelser tycks de inte kategorisera människor efter 

nationalitet. Möjligen skulle deras tro på människans godhet oavsett nationalitetstillhörighet 

kunna innebära att de serbiska krigsledarnas plan inte har lyckats till fullo. I sådana fall har de 

därmed inte heller lyckats påverka kvinnorna i den utsträckning som de har avsett. Deras 

upplevelse tycks därmed inkludera en särskild aspekt av överlevnad som är kopplad till den 

specifika typen av våldtäkt som de har upplevt.  

Detta tema återfinns inte i studier kring vad som har varit hjälpsamt vid överlevnad av 

genocidvåldtäkt. Det har som nämnts till författarens kännedom inte bedrivits studier på vad 

kvinnor som våldtagits i kriget i Bosnien har upplevt hjälpsamt vid överlevnaden. Forskning 

har emellertid bedrivits på kvinnor som har överlevt genocidvåldtäkt i Rwanda och vad de har 

upplevt hjälpsamt (Zraly & Nyirazinyoye, 2010). Folkmordet där baseras likt som det i 

Bosnien på etnisk tillhörighet. I den studien förekommer trots det inte detta tema.  

 

Att arbeta med sig själv. Ett enskilt tema som framträder bland beskrivningarna är 

Marias tema om det arbete som hon har gjort med sig själv. I det inkluderas terapi, 

medvetenhet om sig själv, självomhändertagande samt bättre val. I terapin fick hon bearbeta 

svåra händelser och hon fick en förståelse för hur hennes erfarenheter har påverkat henne. 

Finch och Obst (2013) skriver både om terapins resulterande i en ökad förståelse samt om att 

förståelsen för våldtäktens påverkan på kvinnorna upplevs läkande. På så sätt stämmer det 

överens med Marias erfarenheter. Medvetet arbete för återhämtning samt terapi omnämns 

som hjälpsamma strategier för överlevnad även av Phanichrat och Townshend (2010). Att 
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Maria är den enda av kvinnorna som pratar om terapi väcker funderingar kring kulturens 

betydelse för benägenheten att gå i terapi då hon kommer från ett annat land än de andra. 

Forskning har visat att människor beroende på nationell tillhörighet har olika attityder till att 

söka psykologiskt stöd. Det finns skillnader till exempel vad gäller tilltro till att terapi kan 

hjälpa och att dela sina känslor med andra (Midlarsky, Pirutinsky & Cohen, 2012). Emellertid 

skulle det likväl kunna röra sig om andra skäl såsom att terapi lämpar sig för henne eller att 

hon har haft större möjligheter att gå i terapi.  

Medvetenhet om sig själv är också viktigt för Maria. Hon försöker hela tiden 

undersöka vad som händer inuti henne. Hon uppvisar också en medvetenhet om sina 

begränsningar och resurser samt risker för att hamna i ett destruktivt beteende och hur hon gör 

för att undvika det. Denna medvetenhet tycks bland annat fungera som vägledning för hur hon 

ska agera för sitt eget bästa i livet. Självreflektion ingår i det tankemässiga arbetet som 

Phanichrat och Townshend (2010) benämner som en hälsosam överlevnadsstrategi. Även 

Bogar och Hulse-Killacky (2006) nämner självreflektion som främjande för överlevnad. 

Medvetenhet om destruktiva situationer och hur de undviks ingår enligt Topor (2004) i 

återhämtningsprocessen.  

Maria tror dessutom att det är viktigt att prioritera och ta hand om sig själv. Ett sådant 

uttryckt självprioriterande framkommer till författarens kännedom inte i tidigare forskning om 

vad som är hjälpsamt vid våldtäktsöverlevnad. Vidare menar Maria att hon har blivit ”helare” 

som person och i samband med det har hennes världsbild förändrats. Det har lett till att hon 

gör val som är bättre för henne. Inte heller att göra bättre val nämns i tidigare forskning till 

författarens vetskap. Det skulle kunna bero på att bättre val kan ses som ett resultat av andra 

strategier som till exempel en ökad medvetenhet om sig själv. Å andra sidan kan bättre val 

också ses som en handlingssätt som medför positiva effekter. Bättre val tycks ha en viktig 

betydelse för Marias liv till exempel då det har medfört att hon har valt en partner som 

upplevs vara bra för henne. För att lyfta fram vikten av bättre val presenteras det därför som 

ett eget undertema som ingår i ”arbeta med sig själv”.  

 

Att återfå sin sexualitet. Ännu ett tema som förmedlas i Marias berättelse är att få 

tillbaka sin sexualitet och kontrollen över den. Det har varit en vändpunkt i hennes liv bland 

annat för henne som kvinna och inneburit att hon har fått en ny bild av sex där även hennes 

njutning är viktig. Maria är den enda av kvinnorna som diskuterar detta tema i sin berättelse. 

Den refererade forskningen i denna studie berör heller inte att återfå sin sexualitet som en 

hjälpsam kraft vid överlevnad av våldtäkt. Huruvida det beror på att kvinnor i de andra 
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studierna inte har upplevt ett återvinnande av sin sexualitet eller inte berättar om det går 

omöjligen att utröna. Sexualitet kan tänkas vara ett känsligt ämne som alla kvinnor inte är 

bekväma att diskutera med okända forskare. Våldtäkt har emellertid visats ha negativa 

effekter på sexualliv (Perilloux, Duntley & Buss, 2012). Eftersom den sexuella identiteten är 

nära kopplad till hela identiteten berör våldtäkt hela självet (Feldmann, 1992, refererat i 

Stiglmayer, 1994). Den våldtagna kan uppleva att hon efteråt tillhör förövaren istället för till 

exempel sig själv. Ofta upplevs självet förstört eller stulet. Den del varigenom kvinnan 

identifieras som kvinna inkräktas på i samband med våldtäkt (Stiglmayer, 1994). Med hänsyn 

till de ovan nämnda effekterna som våldtäkt medför för den våldtagna kvinnan genom att 

inverka på aspekter av sexualitet är det förståeligt att återtagande av sexualiteten är betydande 

för överlevnaden. I linje med det som Stiglmayer (1994) skriver om att den del som kvinnan 

identifieras som kvinna med inkräktas på vid våldtäkt upplever Maria att återvinnande av 

hennes sexualitet innebär en vändpunkt just för henne som kvinna. Att återta kontrollen över 

sexualiteten skulle kunna innebära att hon tar kontrollen över den från våldtäktsmannen. Att 

återfå sin sexualitet kan tänkas vara av betydelse för den sexuella identiteten. Då denna 

identitet som nämnt förknippas med hela identiteten kan återtagande av sexualitet möjligen 

upplevas som ett återtagande av en del av sig själv.  

 

Fokus på nuet. För Maria medför tankar på det förflutna och framtid ångest. Därför 

fokuserar hon på nuet för att hantera sin ångest. Författaren veterligen förekommer fokus på 

nuet inte som hjälpsam faktor i tidigare studier. Det kan i tidigare forskning möjligen ha 

inkluderats i exempelvis terapeutiskt arbete. Emellertid lyfter Maria fram det som ett arbete 

som hon själv gör. I hennes berättelse finns det inte en tydlig koppling mellan temat ”fokus på 

nuet” och något av de övriga temana, varför det presenteras som ett eget tema. 

 

Aktiviteter. Ett av Almas enskilda teman är aktiviteter. Olika sysselsättningar har 

varierande betydelser för henne. Hon talar här om betydelsen av syverksamheten som 

distraktion från tankar på våldtäkterna. Även att ta hand om barnbarn och odla blommor 

värdesätts och ger njutning. Phanichrat och Townshend (2010) beskriver bortträngning av 

tankar genom aktivitet som en ohälsosam undvikande överlevnadsstrategi. Bogar och Hulse-

Killacky (2006) har i sin studie visat att aktiviteter som håller kvinnorna sysselsatta har 

upplevts hjälpsamma. Även Topor (2004) förklarar att aktiviteter bland annat ger distraktion 

från tankar och på så sätt kan vara hjälpsamma.  
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Medicin. Alma tar även lugnande medicin vilket tidigare studier till författarens 

kännedom inte har omnämnt som hjälpsamt vid våldtäktsöverlevnad. 

 

Destruktivt beteende. Maria har hanterat sin ångest destruktivt innan hon hittade 

sundare sätt att hantera den på. Hon var anorektisk, hade destruktiva relationer, tog droger, 

självskadade och försökte ta sitt liv flera gånger. Självskadandet lindrade ångesten och 

innebar att hon kände något. Maria har förståelse för att dessa handlingar har varit destruktiva. 

Tidigare forskning bekräftar den ohälsosamma effekten som drogmissbruk, 

självskadebeteende och självmordsförsök har. Dessa strategier möjliggör bortträngning av 

tankar och känslor och ger lättnad från fysisk och psykisk smärta men hindrar framsteg i 

överlevnaden (Phanichrat & Townshend, 2010; Bogar & Hulse-Killacky, 2006). 

 

Slutsats 

Studien visar på en mängd olika teman, såväl gemensamma som enskilda deltagares, 

som inbegriper det som deltagarna har upplevt som hjälpsamt vid deras våldtäktsöverlevnad. 

Denna studie är värdefull på så sätt att det är den enda som, författaren veterligen, undersöker 

upplevelsen av vad som har varit hjälpsamt för att överleva barn- och genocidvåldtäkt i 

samma fenomenologiska studie. Dessutom kommer deltagarna från olika länder. Trots det har 

som nämnt gemensamma teman kunnat påvisas. Temana täcker olika dimensioner av 

deltagarnas liv. Kvinnorna finner och arbetar för att finna något hjälpsamt inom sig själva, 

andra personer, omgivningen samt den andliga dimensionen. Det visar på de breda 

möjligheterna att hitta och uppleva något hjälpsamt i de olika delarna i människans liv. 

Deltagarnas berättelser bekräftar deras förmåga att överleva en grymhet som våldtäkt.  

Det som har funnits hjälpsamt för våldtäktsöverlevnad stämmer till stor del överens 

med tidigare forskning. Emellertid lägger studien till ytterligare aspekter av hjälpsamma 

faktorer till den refererade forskningen. En sådan aspekt inbegriper det gemensamma temat 

som handlar om att inte tillskriva våldtäkten stor betydelse för hur livet har blivit. De enskilda 

deltagarnas teman lägger till ytterligare aspekter. En deltagare som har blivit utsatt för 

barnvåldtäkt nämner självomhändertagande, att göra bättre val, att fokusera på nuet samt att 

återta sin sexualitet. En kvinna som har varit med om genocidvåldtäkt uppger att lugnande 

medicin är hjälpsamt. Båda kvinnor som blivit utsatta för genocidvåldtäkt förmedlar en tro på 

människans godhet oavsett nationalitetstillhörighet.  

 



 

43 
 

Framtida forskning 

Studien väcker en del funderingar och ger uppslag till fler forskningsområden. Vad 

gäller andlighet talar kvinnorna från Bosnien om Gud medan denna hjälpande makt för den 

svenska kvinnan är något odefinierbar och har en mer allmän karaktär. Det skulle vara 

intressant att undersöka fler våldtäktsutsatta kvinnor från olika länder för att se om och hur de 

relaterar till andlighet samt om det finns kulturella skillnader. Vidare är terapi ett tema som 

endast kvinnan från Sverige nämner. För att även utforska huruvida kultur inverkar på attityd 

till terapi skulle framtida studier kunna inkludera fler kvinnor från olika länder för att se i 

vilken utsträckning terapi återkommer som tema. Även temat om att återta sin sexualitet kan 

vara av vikt att ytterligare beforska då det tycks vara av stor betydelse för kvinnan som 

berättar om det. Emellertid är hon det enda som pratar om detta tema. Framtida studier om 

utsträckningen i vilken sexualitet återkommer som en hjälpsam faktor hos våldtagna kvinnor 

föreslås. Då detta kan vara ett känsligt ämne att tala om vid direkt kontakt med en obekant 

forskare skulle en kvantitativ studie möjligen lättare kunna närma sig temat genom enkäter.  

Möjligheterna till det som har beskrivits som hjälpsamt i studien skiljer sig mellan de 

olika deltagarna. Exempelvis upplever en kvinna som har barn det som hjälpsamt medan en 

annan som inte har barn skulle vilja ha det. Därför föreslås även en studie som undersöker vad 

våldtagna kvinnor tror skulle vara hjälpsamt även om de för tillfället inte har tillgång till det. 

Möjligen är fler kvinnor medvetna om vad de önskar sig i likhet med kvinnan som vill ha ett 

barn. Att undersöka svenska kvinnors upplevelse av främjande faktorer för 

våldtäktsöverlevnad är även av intresse då sådan forskning inte tycks finnas. Slutligen behövs 

mer forskning på vad bosniska kvinnor som har blivit utsatta för genocidvåldtäkt upplever 

som hjälpsamt då ingen tidigare forskning på det området har funnits. Att tro på människans 

godhet oavsett nationalitettillhörighet lyfts till exempel som ett tema hos de bosniska 

kvinnorna och detta kan undersökas ytterligare i studier om genocidvåldtäkt. Det skulle även 

vara intressant att utforska upplevelser hos bosniska kvinnor med samma erfarenheter som till 

exempel har flyttat till andra mer väldställda länder. Deltagarna i denna studie lever kvar i ett 

land som till viss del fortfarande präglas av effekter av kriget. Det skulle vara värt att 

undersöka huruvida upplevelserna skiljer sig. 

 

Praktiska implikationer 

Studien har implikationer för yrkesgrupper som arbetar med att hjälpa kvinnor som 

har blivit utsatta för våldtäkt. Resultaten visar på kvinnornas förmåga att hitta något hjälpsamt 

i olika områden i sina liv för att överleva våldtäkten. Deras erfarenheter kan bidra med ökad 
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förståelse hos de nämnda yrkesgrupperna. Vidare bör överlevnadsförmågan i arbete med 

våldtäktsutsatta kvinnor bekräftas och stödjas. Genom att i det arbetet utforska olika områden 

såsom andlighet, betydelsefulla personer, aktiviteter, sexualitet samt synen på sig själv, 

våldtäkten och livet kan möjligen hjälpsamma faktorer identifieras och vidareutvecklas hos 

kvinnorna. Detta eftersom studien har gett indikationer på att kvinnor som har blivit utsatta 

har upplevt något hjälpsamt inom dessa områden. Då kvinnorna har funnit något hjälpsamt 

inom olika områden av livet tyder det på att yrkespersonen som arbetar med den utsatta 

kvinnan ska se till hela hennes kontext vid ett främjande arbete. Att identifiera, bekräfta och 

möjligen vidareutveckla hjälpsamma faktorer skulle kunna underlätta kvinnornas situation 

genom att minska de negativa effekterna av våldtäkten.  

Att läsa om vad som har upplevts hjälpsamt vid överlevnad för våldtäkt kan även 

gynna andra våldtäktsöverlevare på så sätt att det kan leda till nya infallsvinklar kring hur den 

negativa upplevelsen kan hanteras. Som tidigare nämnt kan även människor som inte har 

blivit våldtagna uppleva det stärkande att ta del av andras styrka och förmåga till överlevnad. 

Studien har exempelvis berikat författaren som blivande psykolog och som person. Den har 

tillfogat nya insikter om kvinnors överlevnadsförmåga. Detta kommer jag att bära med mig 

genom livets motgångar och i mötena med framtida klienter.  

Slutligen synliggör studien förhoppningsvis våldtäktutsatta kvinnors kamp för 

överlevnad. Med hänsyn till det bör mer resurser förläggas på att hjälpa dem att minska de 

negativa effekter som våldtäkten medför på deras liv.  
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Bilaga. Informations- och samtyckesblankett (avidentifierad) 

 

 

Syfte 

Du har valt att delta i en studie vars syfte är att undersöka vad som varit hjälpsamt i 

överlevnaden av våldtäkt. Målet med denna studie är att öka kunskap om hjälpsamma faktorer 

hos både människor som upplevt samma sak och hos de som arbetar med att hjälpa dem.  

 

Genomförande 

Du får berätta om din upplevelse i en öppen intervju vilket betyder att du berättar precis hur 

mycket och vad du vill. Deltagandet är frivilligt och du kan pausa och avbryta när du vill.  

För att få med allt viktigt som du berättar spelas intervjun in med din tillåtelse. Därefter 

transkriberas intervjun och ljudinspelningen raderas.  

         Intervjuerna är sekretessbelagda och du avidentifieras och förblir anonym under hela 

processen. 

 

Resultatet kommer att presenteras i en psykologexamensuppsats och publiceras på LUP, 

Lunds universitets arkiv på internet. Du har också rätt att ta del av resultatet innan 

publicering.  

 

 

 

Amra Piragic    Roger Sages 

Psykologstuderande    Handledare och docent 

xxx@student.lu.se   xxx@psy.lu.se  

xxx-xxxxxxx    xxx-xxxxxxx 

 

 

 

 

       

Jag godkänner att intervjun spelas in.        Ja        Nej 

 

  Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till medverkan i studien samt att 

materialet behandlas i enlighet med ovanstående. 
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Underskrift 
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