
❙ ❙ I en nyligen publicerad studie i Lancet
visades att i en grupp pojkar som i barna-
åren utsatts för sexuella övergrepp, bl a
heterosexuella övergrepp och att ha be-
vittnat våld i familjen, ökade risken för
senare övergreppsbeteende [1]. Endast
ca 11 procent av de övergreppsutsatta
pojkarna kom själva att begå sexuella
övergrepp under uppföljningstiden. 

Eftersom forskarna inte haft någon
jämförelsegrupp kan man inte på basis
av dessa resultat dra några tillförlitliga
slutsatser om huruvida erfarenheter av
sexuella övergrepp i sig ökar risken för
övergreppsbeteende. Den forskning där
sådana jämförelser gjorts är inte heller
helt enkel att tolka, men en del viktiga
fynd talar för att de negativa effekterna
av sexuella övergrepp på offets beteende
senare kan vara svagare än effekter av
t ex fysiska övergrepp [2, 3]. 

Sexuella upplevelser hos offren
I en medicinsk kommentar i Läkartid-
ningen tar hursomhelst Göran Bodegård
Lancet-artikeln till utgångspunkt för ett
resonemang kring det övergreppsutsatta
barnets förvirrade sexuella lustupplevel-
se som övergreppets kärna [4]. Bode-
gård spekulerar kring möjligheten att en
sådan upplevelse skulle kunna utgöra
själva grunden för utvecklandet av sena-
re eget övergreppsbeteende och annan
senare psykisk ohälsa. En annan idé som
Bodegård framför är att lustupplevelsen
både skulle kunna tänkas ge barn svårig-
heter att berätta om övergrepp och en
ökad tendens att vid denna typ av utred-
ningar »fylla luften med osanningar«. 

Hypotesen om sexuell lustupplevelse
som orsak till senare övergreppsbe-
teende är alltså inte helt lätt att förena
med förefintliga forskningsresultat. Den
andra hypotesen, om effekterna av

lustupplevelser i samband med över-
grepp på barns självbiografiska berättel-
ser, är däremot mer i linje med aktuell
forskning bl a i Sverige. 

En vetenskaplig prövning av hypotesen
Ett försök att undersöka Bodegårds hy-
potes om lustupplevelsers betydelse för
falskt negativa svar på frågor om över-
grepp har nyligen gjorts på svenska barn
av mig själv och Frank Lindblad [5]. Vi
studerade polisutredningar och domar i
47 fall av sexuella övergrepp mot barn i
vilka förövaren erkänt handlingarna och
där polisutredningen initierats av bar-
nets berättelse. 

I linje med Bodegårds resonemang
kunde vi konstatera att barn som under
polisförhör rapporterade att de antingen
varit förälskade/emotionellt attraherade
av förövaren eller upplevt delar av över-
greppet som lustfyllt dröjde signifikant
längre (40 månader) med att berätta om
övergreppen än de som inte rapportera-
de att de upplevt övergreppen på detta
sätt (8 månader). 

Vi kunde även bekräfta andra forska-
res observationer att barn dröjer längre
med att rapportera om övergreppet be-
gås inom familjen eller av personer som
barnet har en tidigare relation till, och att
små barn dröjer längre än äldre barn med
att berätta. 

Delar av Bodegårds hypotes tycks
därmed få ett preliminärt stöd av våra
data, och besläktade resonemang testas
för närvarande av andra forskargrupper
[6]. Samtidigt är det viktigt att framhål-
la att sociala och interpersonella påver-
kanseffekter (t ex intervjuteknik) måste
betraktas som bättre dokumenterade or-
saker till falskt positiva, och i någon mån
även till falskt negativa, svar på frågor
om övergrepp än sexuella lustupplevel-
ser i samband med övergrepp [7-10]. 

Vilka slutsatser kan dras?
Jag känner mig personligen inte helt till-
freds med att exempelvis på basis av
mina och Frank Lindblads data eller Gö-
ran Bodegårds funderingar rekommen-
dera att behandlingsinterventioner i syf-
te att förebygga psykisk ohälsa hos över-

greppsutsatta barn skall fokusera speci-
fikt på eventuella sexuella lustupplevel-
ser hos barnet. 

Behandling
I väntan på vidare forskning torde det
vara rimligare att hålla sig till de be-
handlingar som har vetenskapligt påvi-
sad effekt på övergreppsutsatta barn så-
som kognitivt inriktade beteendeterapi-
er [11]. Vid eventuella avsteg från detta
torde det bästa vara att anpassa sig efter
»barnets privata förhållningssätt till sina
upplevelser«, för att låna en av Bode-
gårds formuleringar, snarare än efter en
i förväg skapad modell enligt vilken
övergrepp är potentiellt skadliga endast
om en lustupplevelse ingår i desamma.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Sexuella upplevelser vid sexuella 
övergrepp kan fördröja avslöjandet

I en studie visade det sig att barn som utsatts för sexuella övergrepp
och som varit förälskade i eller attraherade av förövaren eller upp-
levt delar av övergreppet som lustfyllt dröjde signifikant längre med
att berätta om händelsen än barn som inte haft sådana känslor.
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