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ÅBO AKADEMI – INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI OCH LOGOPEDI 

Ämne: Psykologi 

Författare: Aini Laine 

Arbetets titel: Situationsfaktorer i sexuellt utnyttjande av barn inverkar på psykosexuella 

problem: En metaanalys 

Handledare: Jan Antfolk Benny Salo 

Sammanfattning: Sexuellt utnyttjande av barn (SUB) har en dokumenterad effekt på 

psykosexuella problem (PSP), definierade som sexuella dysfunktioner, sexuellt risk- eller 

åldersatypiskt beteende och sexuell reviktimisering. Det finns dock en betydande variation i 

symptomatologin, och ingen metaanalys har tidigare undersökt den modererande effekten av 

olika situationsfaktorer. Denna studie undersökte därför effekten av åldern då utnyttjandet 

började, mängden utnyttjande, peneration, förhållandet till förövaren, fysiskt våld och 

kombinerad allvarlighetsgrad i SUB på PSP. Litteratursökning i databaserna PubMed och 

PsycInfo samt genomgång av referenslistor och relevanta tidskrifter resulterade i 84 artiklar 

med sammanlagt 25 732 individer. Huvudanalyserna resulterade i svaga positiva 

korrelationer för mängden utnyttjande (r = .096), penetration (r = .123), fysiskt våld (r = 

.141) och kombinerad allvarlighetsgrad (r = .111), vilket tyder på något mera PSP för mer 

invasivt utnyttjande. Det hittades dock inga signifikanta linjära skillnader mellan barn som 

blivit utnyttjande i yngre och äldre ålder. Korrelationen mellan offrets relation till förövaren 

och PSP var likaså väldigt svag (r = .063). Detta tyder på att det inte hittades betydliga 

skillnader mellan barn som hade blivit utnyttjade inom och utanför familjen. Resultaten från 

huvudanalyserna kvarstod i stort även efter att den modererande effekten av olika typer av 

PSP, kön och urvalsram (klinisk eller icke-klinisk) hade kontrollerats. Slutligen hittades det 

inga signifikanta tecken på publiceringsbias för någon av de valda situationsfaktorerna. Det 

finns dock ett behov för mer forskning på manliga sampel och i olika kulturer för att kunna 

dra mer robusta slutsatser. Också forskning på mera specifika effekter av situationsfaktorer 

efterfrågas.  
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Swedish summary 

Situationsfaktorer i sexuellt utnyttjande av barn inverkar på psykosexuella problem: 

en metanalys 

 

Sexuellt utnyttjande av barn (SUB) är ett fenomen som kan leda till en mängd 

negativa konsekvenser (Davis & Petretic-Jackson, 2000; Neumann, Houskamp, 

Pollock, & Briere, 1996; Paolucci, Genuis, & Violato, 2001). En betydlig del av 

dessa konsekvenser är relaterade till sexualitet (DiLillo, 2001; Leonard & Follette, 

2002; Loeb, Rivkin, & Williams, 2002) och vi har därmed valt att kalla dem för 

psykosexuella problem i denna studie. Psykosexuella problem (PSP) omfattar en rad 

olika problem som inte endast är fysiska utan uppstår i växelverkan mellan 

psykologiska, biologiska och sociala faktorer. Exempel på dessa är sexuella 

dysfunktioner och otillfredsställelse, sexuellt riskbeteende, sexuell reviktimisering 

och sexualiserat beteende hos barn.  

Trots att en grundlig association mellan SUB och följande PSP har etablerats, 

finns det en stor variation mellan studierna, varav vissa har rapporterat små eller 

obefintliga effekter av SUB i sig (Fromuth, 1989; Greenwald, Leitenberg, Cado, & 

Tarran, 1990; Rind, Tromovitch, & Bauserman, 1998). Detta har väckt diskussion 

om huruvida variationen i konsekvenserna av SUB till en viss del kan förklaras av så 

kallade situationsfaktorer. Situationsfaktorer är faktorer eller omständigheter i 

utnyttjandet som varierar från fall till fall (t.ex. barnets ålder). Forskare på fältet har 

redan visat intresse för dessa faktorer, men resultaten är motstridiga (Beitchmann, 

1992). Det finns stöd för både negativa och positiva korrelationer mellan åldern då 

utnyttjandet började; mängden utnyttjande; ifall utnyttjandet var penetrerande; och 

ifall förövaren var närbesläktad med offret och mängden negativa konsekvenser. 
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Dessutom kan minst tre olika moderatorer: kön, urvalsram (klinisk eller icke-

klinisk) och typ av PSP, antas påverka effekten av de ovannämnda 

situationsfaktorerna. Till exempel har viss tidigare forskning rapporterat mera 

påträngande konsekvenser för utnyttjade kvinnor än män (Rind et al., 1998), medan 

andra studier har inte hittat könsskillnader (Paolucci, Genuis, and Violato (2001). 

Det har också rapporterats allvarligare följder för kliniska sampel jämfört med icke-

kliniska (Beitchman, Zucker, Hood, DaCosta, & Akman, 1991). Skillnaderna i olika 

typer av PSP har inte studerats tidigare, men exempelvis kan det förmodas en större 

effekt av penetration på sexuella dysfunktioner, jämfört med sexuell reviktimisering, 

på grund av incidentens natur.   

En tidigare metaanalys och dess efterdyningar har visat att den allmänna 

uppfattningen gällande konsekvenserna av SUB kan vara missvisande, och att viljan 

att acceptera ny kunskap på detta forskningsfält kan vara tämligen låg (Rind, 

Tromovitch, & Bauserman, 2000). Därför är det möjligt att de studier som hittar 

förväntade effekter på utnyttjandet lättare blir publicerade än sådana studier som 

motsäger dessa hypoteser.  

Därmed var syftet med denna metaanalys att undersöka den modererande 

effekten av följande situationsfaktorer i SUB på PSP: åldern då utnyttjandet började; 

mängden utnyttjande; ifall utnyttjandet var oralt, vaginalt eller analt penetrerande; 

ifall förövaren var närbesläktad med offret; ifall fysiskt våld användes i samband 

med utnyttjandet samt mått på utnyttjandets allvarlighetsgrad innehållande en 

kombination av de ovannämnda eller övriga situationsfaktorer. Enskilt för varje 

faktor analyserades också effekten av kön, urvalsram och typen av PSP. Sist 

undersökte vi förekomsten av publiceringsbias på forskningsfältet för de valda 

situationsfaktorerna.  
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Metod 

 

Definitioner och operationaliseringar  

För att inte exkludera studier på grund av oenigheter gällande definition, 

valde vi breda operationaliseringar för våra variabler. SUB definierades som en 

sexuell händelse före 18-års ålder som författarna i originalstudierna ansåg som 

utnyttjande. 

För att bättre sammanfatta de variablerna som hör till PSP skapade vi följande 

fyra grupper. Sexuella dysfunktioner och otillfredsställelse omfattade svårigheter i 

sexuellt umgänge, såsom ångest förknippat med sexakten eller svårigheter att bli 

upphetsad. Sexuell reviktimisering syftade till den viktimisering i vuxenålder (t.ex. 

våldtäkt) som följer sexuellt utnyttjande i barndomen. Sexuellt riskbeteende 

omfattade sådana sexuella handlingar som författarna i originalstudierna ansåg leda 

till negativa konsekvenser (t.ex. könssjukdomar). Detta kunde exempelvis vara att 

man undviker att använda kondom när kondomanvändning är befogat. Sexualiserat 

beteende hos barn syftade på sexuella beteenden som är opassande eller icke-

ålderstypiska såsom överdriven masturbation.    

Gällande situationsfaktorerna syftade åldern då utnyttjandet började på 

offrets ålder vid första händelsen. Mängden utnyttjande innehöll tidsrymden, 

frekvensen och antalet händelser. Penetration under utnyttjandet definierades som 

antigen oral, vaginal eller anal penetration. Relationen till förövaren 

operationaliserades med två olika nivåer. Förövaren fanns antingen inom familjen 

(intrafamiljär) eller utanför familjen (extrafamiljär). Fysiskt våld syftade på 

användandet av fysiskt våld eller tvång under utnyttjandet. Slutligen, utnyttjandets 
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allvarlighetsgrad innehöll olika kombinationer av de ovannämnda eller ytterligare 

situationsfaktorer som författarna i originalstudierna ansåg som mera allvarliga. 

För att mer specifikt kunna studera effekten av SUB på PSP, gjorde vi 

skillnad mellan de sampel som vi ansåg kunna ha en starkare koppling till PSP. 

Därför kodade vi som kliniska de sampel som var tagna från miljöer specialiserade 

på behandling för SUB eller som bestod av deltagare som enligt egen utsago 

behandlades för konsekvenserna av SUB. Resten av originalstudierna kodades som 

icke-kliniska och innefattade till exempel populationsbaserade sampel och 

universitetssampel.     

 

Litteratursökningen  

Vi sökte efter artiklar som undersökte förhållandet mellan de valda 

situationsfaktorerna och PSP. Huvudsökningen genomfördes i februari 2013 i två 

omfattande databaser (PubMed och PsycInfo) som en del av en större 

litteratursökning på diverse utfall relaterat till CSA. Sökningen genomfördes på 

engelska och den innehöll terminologi som var relaterad till både SUB (t.ex. child 

sexual abuse) och de valda situationsfaktorerna (t.ex. age of onset). Huvudsökningen 

för alla utfallsvariabler ledde till 921 artiklar varav 58 bedömdes, utgående från 

abstrakten, vara av intresse för denna studie. Dessutom granskades referenslistorna 

från de inkluderade artiklarna och från ett antal tidigare litteraturöversikter 

tillsammans med alla upplagor på de största tidskrifterna inom fältet. Detta 

resulterade i ytterligare 95 artiklar för närmare granskning.   

 

Urvalskriterierna för originalstudierna 

Tre kriterier måste uppfyllas för att artikeln skulle vara med i vår metaanalys.  
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1) Artikeln skulle mäta minst en av de valda situationsfaktorerna som oberoende 

variabel. 

2) Artikeln skulle studera minst en beroende variabel som mätte PSP och 

lämpade sig i en av de ovan bestämda grupper.  

3) Tillräckligt material skulle rapporteras för att kunna räkna ut minst en 

effektstorlek bestående endast av sexuellt utnyttjade försöksdeltagare på 

relationen mellan 1) och 2).  

Dessa kriterier ledde till inkluderingen av 84 studier (73 artiklar och 11 

doktorsavhandlingar). 

 

Kodning av data 

De data som samlades in för moderatoranalyserna var: (a) typen av PSP; (b) 

samplets kön (kvinna eller man) och; (c) urvalsramen (klinisk eller icke-klinisk). De 

andra kodade variablerna var: (d) operationalisering av PSP; (e) författare; (f) 

publiceringsår; (g) sampelstorlek för utnyttjade försöksdeltagare; (h) land; (i) 

medelålder för samplet; (j) medelålder för när utnyttjandet började; (k) definition på 

SUB och; (l) typ av statistiskt mått för att räkna ut effektstorleken.   

 

Meta-analytiskt förfarande 

Effektstorlekarna för associationerna mellan de oberoende och beroende 

variablerna inhämtades från originalstudierna eller räknades ut med hjälp av de mått 

som fanns tillgängliga. Alla statistiska procedurer genomfördes med hjälp av 

programmet Comprehensive Meta-Analysis (CMA) av Borenstein, Rothstein och 

Cohen (2005). Data ojusterat för kovariater användes när det fanns tillgängligt. 

Eftersom rapporterat data inte alltid kunde användas i sin originalform, var vi 
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tvungna att göra vissa omräkningar för att räkna ut jämförbara effektstorlekar. Ett 

exempel på dessa är jämförelsen mellan två stycken oddskvoter som hade olika 

nivåer av en oberoende variabel (t.ex. penetrerande och icke-penetrerande 

utnyttjande) men samma jämförelsegrupp (icke-utnyttjade). Effektstorlekarna 

konverterades till Fisher’s Z och jämfördes med hjälp av formel 2.8.5, beskriven av 

Cohen och Cohen (1983). Skillnaden mellan Fisher’s Z-värden matades in i CMA 

som en effektstorlek för jämförelsen tillsammans med standardfelet från samma 

formel.  

 Det fanns en betydlig variation i hur effektstorlekarna i originalstudierna 

rapporterades. För att underlätta jämförelserna mellan de olika situationsfaktorerna 

valde vi att använda Pearson’s korrelationskoefficienter för de sammanräknade 

effektstorlekarna.  

 Metaanalyserna för huvud– och moderatoreffekterna genomfördes i fem steg. 

Vi använde en statistisk analysmetod som å ena sidan antar att effekterna från olika 

sampel skiljer sig bara av slumpen och å andra sidan tar i beaktande att studierna 

skiljer sig åt utöver samplingsfelet på grund av faktorer såsom populationsurval eller 

mätinstrument (Lipsey & Wilson, 2001). Först analyserades huvudeffekterna för alla 

typer av PSP på de valda situationsfaktorerna. Därefter använde vi, enskilt för varje 

situationsfaktor, sammansatta effektstorlekar för varje typ av utfall för att analysera 

ifall det finns skillnader mellan olika typer av PSP. Vidare analyserade vi den 

modererande effekten av kön och exkluderade de studier som inte rapporterade data 

separat för kvinnor och män. På samma sätt, i analyser som estimerade den 

modererande effekten av urvalsram (klinisk eller icke-klinisk), exkluderade vi de 

studier som inte rapporterade data separat för kliniska och icke-kliniska sampel. 

Slutligen använde vi ett heterogenitetstest (Card, 2011) för att veta ifall skillnaderna 
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mellan olika nivåer av våra moderatorvariabler (t.ex. kvinnor och män) var 

signifikanta. 

 För att estimera effekten av en potentiell publiceringsbias enskilt för varje 

situationsfaktor plottades originalstudierna i ett trattdiagram för visuell inspektion av 

symmetri i distributionen mellan studier. Ifall vi upptäckte asymmetri, använde vi 

Eggers regression (Egger, Davey Smith, Schneider, & Minder, 1997) som är en linjär 

regressionsanalys för att estimera om den upptäckta asymmetrin i trattdiagrammet är 

signifikant. Slutligen tillämpades Fill and Trim-metoden av Duval och Tweedie 

(2000) för att estimera en nya, justerade effektstorlekar som tar i beaktande 

förekomsten av potentiell publiceringsbias. Ifall en stor skillnad mellan de 

ursprungliga och justerade effektstorlekarna upptäcktes, användes detta som bevis på 

att publikationerna på fältet inte var jämnt fördelade.  

 

Resultat 

 Originalstudierna bestod av 25 732 försöksdeltagare (5754 män och 19 978 

kvinnor). Största delen av studierna hade blivit publicerade efter år 2000, vilket visar 

tecken på en ökning inom de senaste åren. Samplen från USA var i klar majoritet, 

vilket tyder på en snedvriden geografisk distribution. Detta kan delvis ha orsakats av 

vårt beslut om att begränsa sökningen till artiklar skrivna på engelska. Majoriteten av 

samplen härstammade från icke-kliniska miljöer. Distributionen mellan olika typer 

PSP var tämligen jämn även om antalet studier på sexualiserat beteende hos barn var 

färre än studier på andra utfallsvariabler. Det upptäcktes också en stor variation 

mellan studierna gällande definitionerna och operationaliseringarna av SUB och 

PSP.  
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 En positiv linjär association med små sammanslagna effektstorlekar för 

mängden utnyttjande, penetration, fysiskt våld och kombinerad allvarlighetsgrad 

hittades. Detta tyder på en något tydligare association mellan PSP och SUB som är 

mer invasivt enligt dessa mått. Det hittades dock ingen signifikant linjär association 

mellan åldern vid utnyttjandets början och senare PSP. Detta strider mot tidigare 

studier som har rapporterat värre konsekvenser dels för barn som har blivit utnyttjade 

i yngre ålder och dels för barn som har blivit utnyttjade i äldre ålder (t.ex. Briere & 

Zaidi, 1989; Chromy, 2007; Easton, Coohey, O’Leary, Zhang, & Hua, 2011; Swaby 

& Morgan, 2009). Det finns preliminärt stöd för kurvlinjära effekter i tidigare 

forskning (Weinberg, 2008), men dessa hypoteser kunde inte testas i denna studie på 

grund av det obefintliga antalet originalstudier som undersökte icke-linjära effekter. 

Gällande relationen mellan offret och förövaren var den positiva effektstorleken som 

vi hittade väldigt liten, även om utnyttjande inom familjen tidigare har ansetts leda 

till värre konsekvenser (Beitchman et al., 1992). Detta kan bero på det faktum att 

grupperna intra- och extrafamiljärt utnyttjande var brett definierade. Till exempel 

kunde ingen skillnad mellan biologiska och juridiska släktingar göras.  

 Resultaten från Eggers regression visade signifikant publiceringsbias endast för 

situationsfaktorn penetration. Efter att effektstorlekarna för skilda situationsfaktorer 

hade justerats med hjälp av Trim and Fill–metoden, hittades det dock inga påtagliga 

tendenser för publiceringsbias för någon av de valda situationsfaktorerna. Detta 

stärker generaliserbarheten och validiteten av våra resultat.   

 Gällande moderatoranalyserna hittades det inga tydliga skillnader mellan de 

olika typerna av PSP, med undantag för mängden utnyttjande och penetration. En 

större effekt för långvarigt utnyttjande på sexualiserat beteende hos barn jämfört med 

de andra typerna av PSP hittades. Penetration hade starkare samband med sexuell 
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reviktimisering och sexualiserat beteende än med sexuella dysfunktioner. 

Sammanfattningsvis kan det dock hävdas att de huvudeffekterna som hittades för 

skilda situationsfaktorer gäller i stort för alla typer av PSP. Även detta stärker 

generaliserbarheten av vår studie och visar tecken på gemensamma underliggande 

mekanismer som möjligen påverkar symptombildningen efter SUB. Ny teori behöver 

dock formuleras för att bättre kunna undersöka och förstå dessa mekanismer.    

 Vidare hittades det inga signifikanta skillnader mellan kvinnliga och manliga 

sampel gällande effekten av situationsfaktorer på PSP. Detta överensstämmer med 

resultaten rapporterade av Paolucci, Genuis, and Violato (2001). Det begränsade 

antalet manliga sampel hindrar dock möjligheten av att dra robusta slutsatser och 

antyder ett behov för forskning på manliga sampel.  

 Slutligen resulterade inte moderatoranalyserna för urvalsram (klinisk eller icke-

klinisk) i signifikant olika effekter för olika typer av PSP. Undantaget var 

situationsfaktorn penetration vars resultat tydde på något värre utfall för kliniska 

sampel för SUB som omfattade penetration. De icke-signifikanta resultaten visar en 

motsatt trend jämfört med tidigare forskningsresultat som har indikerat värre 

konsekvenser för kliniska sampel (Beitchman et al., 1991). Detta kan bero på att en 

del av våra icke-kliniska sampel var valda ur specifika populationer (såsom 

missbrukare eller ungdomar i fosterhem) och inte randomiserade. Detta kan ha 

minskat de ovidkommande skillnaderna mellan kliniska och icke-kliniska sampel.  

 

Slutsats 

Denna studie är inte bara bland de största som har gjorts inom forskning på SUB 

utan också den första gedigna sammanfattningen av situationsfaktorers roll i SUB. 

Med hjälp av vårt stora sampel av originalstudier lyckades vi hitta data för närapå 
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alla huvud- och moderatoranalyser trots det komplicerade forskningsupplägget. 

Litteratursökningen var omfattande och data kodades in med hjälp av ett omfattande 

protokoll som tillät oss jämföra originalstudierna på flera olika nivåer. Metaanalyser, 

som denna studie, är baserade på tidigare forskning och kan givetvis inte undgå de 

metodologiska problemen som begränsar originalstudierna. Spörsmålen förknippade 

med upplägget i tvärsnittsstudier är ett beaktansvärt hinder. Ett exempel på detta är 

svårigheten att hitta kausala associationer mellan SUB och utfallsvariabler bortom 

ovidkommande variabler i vuxna populationer som så ofta används. Konsekvenserna 

av sexuellt utnyttjande har en stor individvariation som också kan påverkas av flera 

faktorer som är orelaterade till själva utnyttjandet såsom ytterligare trauman. Trots 

detta låter styrkorna i vår studie oss att lita på att resultaten är valida och 

betydelsefulla och kan tillämpas av både forskare och kliniker inom detta område.   
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