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Förändring sker när du blir den du är

Inte när du försöker vara någon du inte är



Vad är ett sexuellt övergrepp?



Omfattning

• Idag: 7 procent av flickorna 3 procent av pojkarna 
(Karin Edgards 1992) 

• En internationell jämförelse visar på motsvarande  
12-17% och 5-8 %.   

• Prognos?



Varför händer det?

• Miljön kan vara riskfaktor - barn som är tillgängliga



Följder

• Själv skada 

• Relationsproblematik 

• Beroende 

• Sexuell dysfunktion 

• Våld - Kriminalitet



Överlevnads - strategier



Överlevnads - strategier

• Smärtlindring



Överlevnads - strategier

• Lust



Överlevnads strategier

• Identitet



Kriminalitet

• Bryter lagar, regler, normer och värderingar 

• En kränkande hållning mot andra 

• Njutnings lysten 

• Ansvarslöshet



Drivkrafter

• Rädsla 

• Skam 

• Ilska 

• Makt 

• Spänning 

• Habegär 

• Medberoende 

• Sorg



Tonåringens åtta uppgifter

• Att lära känna sin kropp som ständigt är i förändring 

  
•  Att lära känna sig själv 

  
• Att utveckla en könsidentitet 

  
•  Att skapa en sexuell identitet 

  
•  Att finna grupptillhörighet 

  
•  Att frigöra sig från föräldrarna 

  
•  Att förankra moral och sina värderingar 

  
•  Att välja yrke och livsväg



Att bemöta vuxna

• Lyssna 

• Tro på 

• Ge möjlighet till behandlings kontakt



Behandling

• KBT 

• Lösningsfokus 

• MI 

• Kasam 

• 12 stegs programmet  

• Ett manual styrt program för TSÖ



Vad behöver behandlas?

• Skam 

• Gränssättning 

• Sexualitet 

• Sorg - Vrede 

• Självkänsla



Hur kan vi påverka

• Fråga 

• Behandla offer - förövare 

• Var uppmärksam



En möjlighet

• www.hoppnorrköping.se

http://www.xn--hoppnorrkping-qmb.se


• Trygghet idag 

• Att våga se på det som hände 

• Följder av sexuella övergrepp 

• Att sätta gränser 

• Skam och ”kroppen” 

• Sorg 

• Framtiden

Innehå! utbildning och program



ECPAT www.ecpat.se

http://www.ecpat.se


"Nu	när	jag	läst	den	för	tredje	gången	så	känner	jag	a4	jag	blir	alltmer	berörd	av	
den	lille	killen.	Det	är	så	naket	skrivet,	en	beskrivning	som	inte	överdriver	i	
tydlighet	utan	bara	återger	händelserna	och	ger	då	läsaren	utrymme	för	egna	
bilder."	

"Otroligt	intressant	och	välskriven	bok!	Gripande	och	osenDmentalt	skriven."	

"Förfa4aren	berä4ar	en	historia	som	berör	så	a4	det	gör	ont...Boken	
rekommenderas	varmt	Dll	alla	som	arbetar	med	behandling	och	omsorg	med	barn,	
ungdomar	och	vuxna	då	den	ger	insikt	och	förståelse	för	olika	beteenden	och	
utagerande."



”Denna bok är jätteviktig ur många synvinklar, dels vad en trasig 
uppväxt kan göra med ett barn, vilka konsekvenser det kan få som 
vuxen, men också att kunna se, förstå och upptäcka dessa barn tidigt 
och slå larm till socialtjänsten. 

Varje människa har möjlighet och även skyldighet att göra en 
orosanmälan till socialtjänsten. Tack Robert för en fantastisk bra bok, 
men det är en käftsmäll rakt i magen och det som gör att man orkar 
läsa den beror på den fantastiska fina människa du är idag. Du är den 
modigaste människa jag känner, en verklig hjälte i mina ögon.”







Tack för att ni har lyssnat på mig!

www.jagskadödaeralla.se

Finns på Facebook 

http://www.xn--jagskaddaeralla-ftb.se

