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Sexövergrepp i förskola, skola och offentliga miljöer av-
slöjas löpande. Trots illavarslande signaler törs personal i 
kommuner och landsting inte fråga barn och ungdomar. 
”Vi måste våga fråga”, säger Madeleine Sköld, psykolog 
med 30 års erfarenhet från Maria Ungdom i Stockholm.
text CECILIA STENSHAMN foto RICkARd kILSTRöM

T
ill landstingsdrivna Maria 
Ungdom, som tillhör Beroen-
decentrum i Stockholm, kom-
mer årligen 4 500 unga med 

svåra problem med alkohol och an-
dra droger, ibland kombinerat med 
psykisk ohälsa. 

Fyra av tio som söker hjälp är flick-
or, resten pojkar. Verksamheten är 
öppen dygnet runt.

För personalen på Maria Ungdom 
är sexuella trauman från barndomen 
ingen nyhet. Tvärtom bär många 
missbrukande ungdomar på svåra 
erfarenheter.

– Så vi måste våga ställa frågan: 
Har det hänt dig något? säger Made-
leine Sköld. 

Hon är psykolog och har arbetat i 
30 år med barn och unga med över-
grepps- eller missbruksproblema-
tik. Madeleine Sköld verkar på Livs-
stilsmottagningen, som tillhör Maria 
Ungdom och vänder sig till unga vux-
na mellan 18 och 25 år. Tidigare arbe-
tade hon på Maria Ungdom som tar 
emot ungdomar upp till 19 år. 

– Fortfarande utgår många från att 
det är för känsligt att fråga om sexu-
ella övergrepp. Så är det även i vår-
den, säger hon.

Frågan är känslig men kan även 
innebära en lättnad, menar Made-
leine Sköld. Så länge som övergrepp 
är tabu att prata om, är det nämligen 
omöjligt att bearbeta händelserna. 

– Det finns en föreställning att man 
går över en gräns när man ställer frå-
gan, att det är för privat och att folk 
blir kränkta. Men många uppskattar 
att få frågan. 

Hon har ställt frågan även till kvin-
nor och män i hög ålder som för första 
gången berättat om sina upplevelser. 
Enligt Madeleine Sköld skulle de inte 
ha tagit upp ämnet själva. 

Rädslan för att inte bli trodd håller 
många tillbaka. Det finns ofta ett hem-
lighetskontrakt mellan offer och för-
övare. Så länge övergrepp hålls hem-
liga har de, utifrån sett, aldrig hänt. 

När patienter söker för ångest eller de-
pression bör de som arbetar i primär-
vård och psykiatri tänka tanken att 
det kan bero på traumatiska upple-
velser. Detsamma när patienter åter-
kommande söker för fysiska problem 
där det är svårt att hitta orsaken. 

– Vi behöver fortsätta att arbeta för 
att få in det perspektivet. Det behövs 
också träning i hur man ställer frågan. 

Den som tar emot en berättelse om 
övergrepp måste tränas i att hantera 
situationen. 

– Det är lätt att bli domare och av-
göra om det man får höra är sant el-
ler inte. Det måste man släppa. Över-
grepp existerar. Vi behöver ta itu 
med förnekelseprocessen. Mörker-
talet som finns har mycket med det 
här att göra, menar Madeleine Sköld.

Hon efterlyser regionala program 
för att sprida kunskap och rutiner. 
Arbetsgrupper behöver lära sig att 
uppfatta signaler och misstankar. 
Och veta att en så kallad orosanmä-

lan inte behöver betyda att man vet 
om något har hänt. 

På Maria Ungdom har personalen dril-
lats i att ställa frågor om trauman. Där 
menar man att självskadebeteenden, 
ätstörningar och missbruk inte ska 
ses som isolerade företeelser.

– Det kan vara ett sätt att hjälpa sig 
själv med någonting svårt som har 
hänt. 

Man kan inte dra slutsatsen rakt 
av att den som skadar sig själv eller 
missbrukar har varit med om sexu-
ella övergrepp. 

– Beteendet går ut på att hantera 
en plåga som är ännu svårare att stå 
ut med, säger Madeleine Sköld. Det 
kan vara misshandel, att ha bevitt-
nat våld, skräck för att en förälder 
ska dödas eller sexuella övergrepp. 

Madeleine Sköld påpekar att 
många tidigare drog sig för att fråga 
om alkoholproblem. I dag är frågan 
inte lika känslig. Alkoholvanor finns 
ofta med i frågeformulär i vård- och 
omsorgssammanhang.

– En bra fråga är: Har du haft sex 
mot din egen vilja?

Om man frågar om sexövergrepp 
kan svaret bli nej, till följd av att per-
sonen anser att han eller hon har sig 
själv att skylla för det som hänt. 

– Man kan också fråga: Har du gjort 
saker mot din vilja? 

När väl frågan har ställts, kan man 
ställa följdfrågor som: Har det hänt 
flera gånger? Hur gammal var du då?

– Även om man inte ställer frågan 
första gången man ses, bör den finnas 
med i frågepaketet. En del kan beja-
ka att någonting svårt har hänt, men 
det kan ta tid att och börja berätta.

Att berätta om ett trauma sätter i gång 
nya processer och kan göra personen 
extra sårbar. I det läget är det viktigt 
att kunna ge stöd och inte lämna per-
sonen i sticket. 

– När man tar steget och berättar 
kan det trigga i gång ett dåligt måen-
de när reaktionerna kommer upp till 
ytan i efterhand. Man kan få tillbaka 
minnesbilder som har trängts undan.

Madeleine Sköld vet att människor 
kan rygga för att ställa frågan därför 
att de inte vet hur de ska ta hand om 
svaret. Hon påpekar att det behövs 
en handlingsplan. 

Att den som tar emot en berättel-
se inte är ensam och undrar ”vad ska 
jag göra med den här hemska histo-
rien?”. Det gäller både hur man hjäl-
per den drabbade och att känna till 
sina skyldigheter. Personalen ska ex-
empelvis göra en anmälan till social-
tjänsten om ett barn under 18 år be-
rättar om ett övergrepp. 

Gränslöshet är en signal om att någon-
ting inte står rätt till, enligt Madeleine 
Sköld. Barn och ungdomar som har en 
bakgrund med våld eller övergrepp 
kan ha svårt att veta var gränsen går 
mellan mig och dig. De kan ha svårt 
att förhålla sig till and ra och kan sig-
nalera sex som ett sätt att söka närhet. 

– Som vuxen är det viktigt att man 
bemöter ett gränslöst beteende och 
pratar om vad som inte är okej. Man 
måste själv vara noga med sina egna 
gränser och hålla sig till den roll man 
ska ha. I bemötandet byggs tillit. Till 
slut lär sig ungdomen att det finns 
vuxna som inte utnyttjar mig, som 
respekterar mig för den jag är, även 
om jag inte bjuder på att ha sex.

Hon tar idrotten som exempel. 
Även om åldersskillnaden kanske 
inte är så stor alla gånger, ska en trä-
nare markera gränser. 

– Det kan handla om att säga: ”ta 
på dig en tröja, det där är inte okej” 
till den som börjar gå lättklädd och 
ger signaler som kan uppfattas som 
förföriska.  n

” Det finns ofta 
ett hemlighets-
kontrakt mellan 
offer och föröva-
re. Så länge över-
grepp hålls hemli-
ga har de, utifrån 
sett, aldrig hänt.”

Sexövergrepp kan leda 
till Stockholmssyndrom
Ett övergivet barn som 
lever i utsatthet lär sig att 
”tona in” förövaren och 
försvarar den som begår 
övergreppen, berättar 
Madeleine Sköld.
Om förövaren finns bland 
närstående hamnar barnet i 
en särskilt svår situation. Bar-
net är övergivet i den stund 
övergreppen inträffar. 

Det sätter i gång kedjereak-
tioner, som ett sätt att hantera 
det svåra. Barnet är hela tiden 
beredd på vad som kan hän-
da, vilket ger upphov till en 
stark stress.

– Ett barn som lever i en 
ständig utsatthet tonar in i 
förövarens sätt att fungera. 
Det är en överlevnadsstrate-
gi som påminner om Stock-
holmssyndromet. Man an-
passar sig så mycket att man 
försvarar förövaren, säger 
Madeleine Sköld. 

Syftet är att klara sig så bra 
som möjligt. Det är ett sätt för 
barnet att förhålla sig till en 
maktlös situa tion. 

– Ena stunden kan föröva-
ren vara snäll och i den an-
dra stunden förgripa sig på 
barnet. Den ena delen av till-
varon är trygg och den and ra 
delen är otrygg. Det är omöj-
ligt för barnet att få det att gå 
ihop. 

Det skapar en emotionell 

instabilitet som riskerar att 
bestå som vuxen. Ena stun-
den mår personen bra, i näs-
ta stund dåligt. En del av per-
sonen kan verka välfungeran-
de i vardagen. En annan del 
försöker hantera traumat på 
olika sätt. 

För en person som har en 
stabil personlighet att falla 
tillbaka på är det lättare att 
hantera övergrepp och våld, 
om det skulle inträffa, enligt 
Madeleine Sköld. 

– Hos en yngre person på-
verkas hela självbilden och 
identiteten. 

I en amerikansk studie från 
Harvard beskrivs hur hjär-
nans uppbyggnad (”brain ar-
chitecture”) hos barn påver-
kas negativt och försvagas av 
vad som kallas toxisk stress. 

Det är starka och återkom-
mande stressreaktioner utö-
ver det normala, framför allt 
övergrepp, våld och grav 
försummelse. Barnet kan 
få stora inlärningssvårighe-
ter. Senare ökar risken för 
till exempel hjärt- och kärl-
sjukdom, depressioner och 
missbruk. 

Ett tryggt barn utvecklas 
i lugn och ro. Ett utsatt barn 
kan försöka skapa en känsla 
av kontroll. Syftet är att åter-
ta makten över sig själv och 
sin situation.  

– Det kan uppstå tanke-
mönster hos barnet som är 
helt bakvända. Till exempel 
att ”det var mitt fel att det 
hände” eller en förskönad 
bild av att ”jag är utvald till 
det här”. 

Det är vanligt att barnet 
börjar se sig som dålig och 
skuldbelägger sig själv. Om 
barnet inte får hjälp att be-
arbeta sina upplevelser kan 
självföraktet fortsätta i vux-
en ålder.

– Man dyker ner i ångest 
och kan börja skada sig själv. 
Det är en överlevnadsmeka-
nism som vi behöver förstå 
mer av.

Madeleine Sköld berättar 
om en försvarsmekanism 
som kallas dissociation. Den 
kan triggas av exempelvis en 
trafikolycka eller ett svårt 
övergrepp.  

– Man ”blankar ur” och 
hamnar i ett annat medve-
tandetillstånd när inga andra 
utvägar finns i en traumatisk 
situation. Man är helt borta. 
Dissociation är inget man tän-
ker ut. Det är kroppens sätt 
för att inte känna fysisk el-
ler psykisk smärta. Det är ett 
självförsvar rent kemiskt, fy-
siskt och psykiskt.

Förr eller senare söker många 
som bär på traumatiska upp-
levelser hjälp i vården. Men 
det är långt ifrån säkert att 
sambanden kommer fram. 

Enligt Madeleine Sköld är 
det lättare att koppla ihop 
symtombilden om patienten 
varit med om en bilolycka 
eller en tsunami. De brukar 
dessutom vara lättare att be-
rätta om. 

Men en förändring kan 
vara på gång, enligt Madelei-
ne Sköld.

– Unga flickor har lättare 
att berätta om övergrepp än 
tidigare. Det har blivit mer 
öppet och ämnet tas på stör-
re allvar. Ju mer man lyfter 
skammen, desto lättare är 
det att berätta. n

”Unga flick-
or har lättare 
att berätta. 
Det har blivit 
mer öppet.  
Ju mer man 
lyfter skam-
men, desto 
lättare är det 
att berätta.”

Madeleine Sköld är psykolog 
och har tidigare arbetat på 
Maria Ungdom. I dag verkar 
hon på Livsstilsmottag-
ningen som är ansluten till 
Maria Ungdom.

Maria UngdoM
Huvudman: Stockholms Läns 
Landsting.
Budget: 90 miljoner kronor.
antal anställda: Cirka 90.
Yrkeskategorier: Läkare, 
psykologer/behandlare, sjukskö-
terskor (vissa med specialkompe-
tens), skötare, medicinska sekre-
terare och administratörer.
sektionscHef: Torbjörn Högberg 
(tf).
PatientgruPP: Unga upp till 19 
år med missbruk av alkohol eller 
andra droger. En betydande del 
har dåligt psykiskt mående.
Hur vanligt är utsattHet för 
sexuella övergrePP Bland Pa-
tienterna?: I en forskningsstu-
die fick 180 patienter som besökt 
Maria Ungdom under 2004 ano-
nymt svara på frågan om de hade 
utsatts för sexuella övergrepp 
under sin livstid. Patienterna var 
mellan 12 och 20 år, medelåldern 
16,7 år. Andel utsatta: 38,4 % av 
flickorna och 6,2 % av pojkarna. 
En större andel uppgav anonymt 
att de varit utsatta, jämfört med 
vad de uppgett enligt journalerna. 
Trots att patienterna har fått 
frågan fanns ett mörkertal.  I en 
uppföljning av samma patienter 
2010, där 147 deltog, var ande-
larna högre: 45,5 % av flickorna 
och 8,6 % av pojkarna.

VIkTIGA RÅd  
TILL PERSONAL
varning för:
 Att göra egna bedömningar av 

vad ett barn eller en ung person 
berättar. Det är en fråga för 
rättsväsendet att ta ställning 
till.

 Att föra över egna känslor/
rädslor kring vad barn och unga 
berättar.

 Att inte våga lyssna och ta i 
frågan. Det handlar om barn som 
redan har tappat förtroende för 
vuxna.

 Att belägga barnet med skam 
och skuld. Exempelvis ett barn 
som tar initiativ till skadligt sex 
för att ta kont roll över en situa-
tion, eller självskadebeteende.

kom iHåg:
 Att ha blivit utsatt i barndomen 

är en riskfaktor för att skada sig 
själv och försätta sig i risksitua-
tioner. 

 Att inte kunna sätta gränser 
ökar risken att hamna i ny ut-
satthet.

 Att självskadebeteende, miss-
bruk och ätstörningar ofta är ett 
sätt att hantera en ännu svårare 
plåga.

 Att ställa frågan: Har du gjort 
någonting mot din vilja? Har du 
haft sex mot din vilja?
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