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Förord  

Vi vill till en början rikta ett stort tack till alla de personer som tog sig tid att medverka på 

intervjuer och delade med sig av sina erfarenheter och tankar som gav oss givande 

information. Er medverkan bidrog till att vår uppsats kunde genomföras. Vidare vill vi också 

rikta ett tack till vår handledare Åsa-Helena Hedman. Avslutningsvis vill vi också tacka 

varandra för ett väl samarbete.  

 

Emma Holck & Maja Helgesson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate and gain in-depth knowledge in professional 

experiences in meeting and working with children and young people who have been exposed 

to sexual abuse online. We used a qualitative method and through several semi structured 

interviews we collected the material for the study through a thematic analysis. We 

interviewed six participants from five different organizations who shared their experiences 

and knowledge about this phenomenon. The result showed that sexual abuse online is 

occurring and a deeper knowledge is significant. The interview person was illuminate that the 

prevention work is important to work against sexual abuse online.  

 

Keywords; Sexual abuse online, children, young, social worker.  
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1.Inledning 

På grund av internets stora framfart de senaste 10–20 åren har sexuell kontakt mellan barn, 

unga och vuxna ökat. Internet har blivit en plattform där barn och unga dagligen 

kommunicerar samt skapar kontakter med varandra. Det ges möjligheter att träffa nya 

människor och kan dessutom ske anonymt. Anonymiteten ger utrymme att ta kontakt samt 

utveckla sexuella relationer på internet och i vissa fall övergår det till en träff i det verkliga 

livet (Brottsförebyggande rådet, 2007). 

  

FN:s barnrättskommitté (2014) förklarar att sexuella övergrepp innefattar att den utsatta 

tvingas eller övertalas att vara delaktig i någon form av sexuell aktivitet som är psykiskt 

skadlig eller olaglig. Sexuella övergrepp via internet kan innefatta övergrepp som sker i det 

verkliga livet och dokumenteras likväl som att det enbart sker på internet. Den utsatta kan 

exempelvis tvingas att delta i sexuella aktiviteter där bilder eller filmer dokumenteras av dem 

själva, förövaren skickar bilder på sig själv eller att sexuella konversationer via text sker. 

Förövaren kan vara någon som den utsatta knappt haft någon kontakt med, aldrig har träffat 

eller någon som de faktiskt känner. Sexuella övergrepp anses vara den högst 

integritetskränkande handlingen som kan försiggå i en relation mellan två personer och 

medför de mest allvarliga konsekvenserna både psykiskt och fysiskt för den utsatta (Jonsson 

& Svedin, 2017). 

 

Barn och unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp på internet väntar ofta en längre 

period med att berätta om övergreppet de utsatts för på grund av skuld och skam. Det är 

därför av stor betydelse att arbetet med den utsatta börjar i tid då behovet av stöd, behandling 

och skydd är väsentligt. Trots den förhöjda risken av ökad psykisk ohälsa och den 

symtombelastning som förekommer bland de utsatta, är det ytterst få som behandlas. 

Professionella som möter denna typ av problematik beskriver att övergrepp som dessa är av 

allvarlig karaktär och kan leda till svåra konsekvenser (Jonsson & Svedin, 2017; Landberg et. 

al. 2015).  

 

Enligt FN:s konvention artikel 39 om barnets rättigheter bör alla lämpliga åtgärder erbjudas 

för att främja psykisk och fysisk rehabilitering och social återanpassning för den utsatta. De 

bör äga rum i en miljö som främjar barnets självrespekt, värdighet och hälsa. Det är viktigt att 

barn och unga vet vart hjälp och stöd finns att få samt vad för verksamheter de kan vända sig 

till och dess innebörd. Samhällets insatser är av stor betydelse där socialtjänsten, rättsväsendet 
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samt hälso- och sjukvård har insatser för den utsatta. Det finns även frivilliga organisationer 

som exempelvis ungdoms- och tjejjourer samt Bris där de arbetar för att hjälpa och stötta den 

utsatta i svåra situationer. Att ha någon att prata med och känna förtroende för är extremt 

viktigt för den utsatta och det kan exempelvis vara någon i deras närhet såsom en förälder, 

lärare eller skolkurator. Emellertid upplever en del det som mer utmanande att prata med 

någon som är bekant och då är Bris ett ypperligt exempel eftersom att den utsatta kan ta 

kontakt med en vuxen för stöd och hjälp samt vara anonym (Allmännabarnhuset, 2017). 

  

Det förebyggande arbetet är väsentligt vid en första misstanke angående utsatthet av sexuella 

övergrepp på internet. Det är viktigt att nå ut till så många som möjligt och skolan är en plats 

som bör informera om vad sexuella övergrepp via internet är och de föreliggande riskerna 

samt vart stöd och hjälp finns att få. Det krävs en förbättring från den vuxna sidan med att 

uppmärksamma och agera kring sexuella övergrepp på internet, det är av betydelse att våga 

ställa obekväma frågor och prata om ämnen som kan vara obehagliga att prata om (Landberg 

et. al. 2015).  

 

 

1.1 Problemformulering 

Sexuella övergrepp via internet har bidragit till utmaningar för socialt arbete och dess praktik. 

Med tanke på den framfart som internet har och de nya kontaktytor som skapar möjligheter i 

att komma i kontakt med barn och unga för sexuella avsikter, ställs det krav på de 

professionella. Vi fann det intressant att fördjupa oss i de professionellas arbete och kunskaper 

kring ämnet och hur de förhåller sig till detta komplexa problem. Vidare undrade vi vad som 

anses vara väsentligt i arbetet med de som blir utsatta. Utifrån våra funderingar utformade vi 

ett syfte och frågeställningar som förklarar uppsatsen huvudsakliga innebörd och de frågor vi 

förväntades få besvarade.  

 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte var att undersöka och få fördjupad kunskap i professionellas erfarenheter i 

att bemöta och arbeta med barn och unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp via 

internet.  
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1.3 Frågeställningar 

• Vad anser de professionella vara viktigt i bemötandet med barn och unga som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp via internet? 

• Vilka svårigheter respektive möjligheter upplevs det finnas i arbetet med dessa barn 

och unga?  

• Hur mycket respektive lite kunskap/kompetens anser sig de professionella inneha 

kring detta fenomen? 

• Går det att uttyda några likheter/olikheter i hur de professionella arbetar med barn och 

unga som blivit utsatta?   

 

 

1.4 Avgränsning/definitioner 

Professionella: Med professionella avses personer i människovårdande yrken som i sitt arbete 

möter barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp via internet. 

 

Vad är sexuella övergrepp via internet: Enligt svensk lag är alla former av sexuella kräkningar 

och sexuella handlingar som tvingas på barn och unga ett sexuellt övergrepp (SVT, 2019). Det 

kan bland annat handla om att förövaren pressar, övertalar eller tvingar personen att skicka 

sexuella bilder och- eller videoinspelningar av sig själv (Socialstyrelsen, 2018). Det kan också 

innebära att barn och unga tvingas att lägga ut de explicita bilderna och- eller 

videoinspelningar men också att få dem att medverka i sexuella handlingar via till exempel en 

smartphone och-eller webbkamera. Skriftliga sexuella konversationer via internet kan också 

ses som ett sexuellt övergrepp (Jonsson & Svedin, 2017). Detta kallas ofta för virtuell våldtäkt 

(SVT, 2019).  

 

Barn och unga: Med barn och unga menar vi i uppsatsen personer i åldrarna mellan 10–18 år. 

Utöver barn och unga benämns den utsatta, den enskilda individen samt hjälpsökande.  

 

 

2. Forskning och kunskapsläge  

2.1 Bakgrund och omfattning  

Sexuella övergrepp kan ske inom alla miljöer där barn och unga finns och likaså på internet. 

Fenomenet om sexuella övergrepp på internet har mynnat ut i utmaningar för det sociala 
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arbetet och för de som arbetar inom området och målgruppen (Martin, 2016). Utvecklingen av 

internet har medfört kränkningar och övergrepp som har fångat nya strukturer. Barn och unga 

är en frekvent målgrupp i användande av internet och är således särskilt utsatta för övergrepp 

av sexuell karaktär (SOU, 2016:60). Användningen av internet kryper dessutom lägre ner i 

åldrarna och vetskapen om de risker som finns blir således ett faktum (Rädda barnen, 2014). 

Emellertid finns de barn och unga som använder sig av internet för att utforska ämnet sex, 

vilket i sig inte är något negativt, men det föreligger risker som kan innebära att bli indragen i 

att kommunicera med en individ om ämnen av sexuell karaktär och där parterna inte har 

ömsesidig inställning i kommunikationen. Ett sexuellt övergrepp via internet kan innan det 

utvecklas till ett övergrepp, ses som något spännande och en betydelsefull kontakt men som i 

sin tur kan gå över till ett mer riskabelt beteende. Det kan utvecklas till att avklädda bilder 

och- eller videos skickas som resulterar i att de barn och unga som hamnar där, fastnar i en 

ond spiral som är svår att ta sig ur. De kan pressas till att begå handlingar som de inte vill eller 

att bild- och videomaterialet sprids utan samtycke. Oavsett hur aktiva de barn och unga har 

varit i den kommunikationen är det aldrig deras fel (Jonsson & Svedin, 2017).  

 

Sexuella övergrepp via internet är ett globalt folkhälsoproblem som resulterar i omfattande 

psykosociala konsekvenser för de utsatta (Fernandez, 2011). Hälsotillståndet hos de barn och 

unga som blivit utsatta uppges vara kritiskt. Det krävs att den professionella kan möta 

målgruppen och att de besitter på kunskap och förståelse om problematikens bakgrund och 

omfattning (Jonsson & Svedin, 2017; Fernandez, 2011). Det är först när övergreppet 

identifieras det finns skäl att reagera samt vidta åtgärder. Det medföljer då att våga se och 

inneha en vilja att veta, för att sexuella övergrepp via internet ska kunna påträffas och 

bekämpas samt att de utsatta ska tilldelas adekvat hjälp (SOU, 2016:60). Majoriteten av barn 

och unga som blivit utsatta upplever en bristfällig och- eller ingen psykosocial vård då 

utvecklingen av metoder för stöd och krisbehandling är otillräcklig. Behovet av modeller för 

tidig hjälp och stöd är av betydelse och efterfrågat (Zachrison, 2013).  

 

Konsekvenserna och hur de som blivit utsatta påverkas av övergreppet är varierande. Ofta 

mår de mycket psykiskt dåligt och kan sätta psykiska spår för en längre tid framöver (BUP, 

2015). Övergreppen kan vara av mer allvarlig karaktär och kan innebära att de som blivit 

utsatta inte längre orkar leva (Rädda barnen, 2016; BUP, 2015). Forskning visar att det finns 

risker för traumatisering hos de barn och unga som blivit utsatta och är övergreppen 

återkommande mynnar det ofta ut till en mer komplex symtombild. Konsekvenserna kan ses 
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som desamma oavsett om övergreppet sker i verkligheten eller via internet (Rädda barnen, 

2016).  

 

2.2 Stöd och hjälp till de utsatta  

För att förebygga allvarliga och långsiktiga konsekvenser för personen som blivit utsatt för 

sexuella övergrepp via internet och skapa goda förutsättningar till god hälsa både psykisk 

samt fysiskt, är det väsentlig med tidigt krisstöd och behandling (Kress, Trippany & Nolan, 

2003; Kwhali, Martin, Brady & Brown, 2016; Rädda barnen, 2016). För att de som blivit 

utsatta ska få den hjälp och stöd som behövs, krävs det att personen har mod att berätta om sin 

upplevelse. De vågar inte alla gånger berätta om vad de har upplevt då de själva kan ha visat 

ett intresse för kontakten på internet, vilket kan utveckla en känsla av skam och skuld samt att 

de på något sätt känner sig skyldiga. Det kan resultera i att de som blivit utsatta står utan stöd 

(Rädda barnen, 2016; BUP, 2015). 

 

Professionella som arbetar med målgruppen besitter på olika ansvarsområden och möjligheter 

när det kommer till att ge hjälp och stöd (Socialstyrelsen, 2018). Det förekommer många 

aspekter som kan spela roll hos den utsatta i bearbetningen, det kan bland annat handla om 

självkänsla, personlighet och likaså tidigare utsatthet. Samhället i stort kan också ha en 

påverkan vad gäller hjälpmedel för behandling, utredning och tillgång till kunskap samt 

information men också de budskap samt normer som uttrycks i det offentliga rummet 

(Landberg & Jonsson, 2017).  På grund av att olika faktorer kan påverka den utsattas hälsa 

kan det finnas ett behov av stöd och hjälp från olika nivåer och en kombination av flera 

varierande insatser. Det är således väsentligt med god kunskap om samhällets insatser för att 

kunna bistå med relevant hjälp (Kress, Trippany & Nolan, 2003; Landberg & Jonsson, 2017). 

I sitt arbete krävs det också att kunna hjälpa och stötta den utsatta i att återta kontrollen av sitt 

egna liv (Fernandez, 2011). Vidare i arbetet är att se till att de är delaktiga och får ett vidare 

stöd i den utsträckning som behövs samt tillgång till information och vägledning i om 

huruvida en anmälan bör aktualiseras (Eidensten, 2018; Socialstyrelsen, 2018).  

 

Ökad kunskap hos barn och unga om sexuella övergrepp på internet och om de risker som 

finns är ett viktigt preventiv arbete (Brottsförebyggande rådet 2007; Jonsson & Svedin, 2017). 

Det finns utbildningsmaterial och information om hur internet ska användas på ett säkrare sätt 

att hämta på hemsidor som bland annat Rädda barnen, Myndigheten för skolutveckling och 

Ecpat som är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering och alla former av 
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barnsexhandel. Emellertid är det riskabelt att ta utbildningsmaterialet och informationen för 

givet. Det är orealistiskt att räkna med att sådana material kan utrusta barn och unga med en 

säkerhet i att kunna känna av när de blir manipulerade av någon som undanhåller sina faktiska 

intentioner bakom en tillsynes vänskaplig fasad (Brottsförebyggande rådet 2007). Skolan ses 

som en central del där det uppmärksammas att göra en reform kring sexualundervisningen 

som bör innehålla samtal om relationer, rättigheter, ömsesidigt samlag och hur personer ska 

gå tillväga om de bland annat blir utsatta för sexuella övergrepp på internet. Vidare är det 

nödvändigt av behandlande åtgärder och stöd för att de som blivit utsatta ska kunna bearbeta 

det som dem varit med om och upplevt (Jonsson & Svedin, 2017). 

 

2.3 De professionellas roll i mötet med de utsatta  

Tidigare forskning påvisar att det förekommer bristande kunskap om sexuella övergrepp på 

internet hos professionella som i sitt arbete möter barn och unga (Jonsson & Svedin, 2017).  

De ska kunna bistå med hjälp och ge stöd för den enskilda individen i att hitta tillbaka till sin 

identitet och återfå tillit till omgivningen, vilket även är faktorer som är av stor betydelse i 

barn och ungas utveckling (Kress, Trippany & Nolan, 2003). Det är också nödvändigt att ha 

förståelse, kunskap och en medvetenhet om hur personen som blivit utsatt reagerar, men även 

hur den professionella fungerar i relation till den utsatta som bör bemötas med respekt (Holm, 

2001; Eidensten, 2018). För att personen som varit utsatt ska ha möjlighet att kunna uttrycka 

sina känslor och kunna bearbeta det som har hänt, krävs ett intensivt engagemang hos de 

professionella (Kress, Trippany & Nolan, 2003). Det är viktigt att inneha verktyg och vara 

förberedd för att känna sig väl till mods för att samtala om känsliga frågor då de 

professionella kan behöva samtala om de övergrepp som skett på internet (Socialstyrelsen, 

2018).  

 

Det råder en viss osäkerhet i hanteringen i arbetet kring nätrelaterade övergrepp och det 

föreligger en maktlöshet i arbetet med de utsatta. Professionella befinner sig i en position i att 

inte känna sig tillräckligt bekväm i mötet och samtalet där frågor vars gäller barn och ungas 

sexualitet bör benämnas (Martin, 2016; Kools & Kennedys, 2001). Resultatet av den 

obekväma positionen gör att professionella i sin tur kan avstå från att ställa frågor som rör 

sexualitet på grund av att det upplevs ett obehag i att möta barn och ungas sexuella beteenden. 

Det kan även anses som oetiskt att lyfta ämnet när det råder en viss osäkerhet kring hur de ska 

bistå med hjälp i att behandla situationen (Martin, 2016; Kools & Kennedys, 2001). 

Emellertid är det nödvändigt att behandla och ta ställning i frågor kring fenomenet och 
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således viktigt att professionella har kunskap om sexuella beteenden och om den generella 

sexuella utvecklingen (Larsson, 2002).  

 

Det visar sig finnas mycket forskning om sexuella övergrepp mot barn och unga, emellertid 

när det handlar om sexuella övergrepp via internet är forskningen begränsad såväl nationellt 

som internationellt. Större delen av forskningen som framkom var de utsattas behov av stöd 

och hjälp samt vilka konsekvenser som kan utvecklas och vikten av det förebyggande arbetet. 

 

3. Teoretisk tolkningsram 

I föreliggande avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska tolkningsram. Utifrån det empiriska 

materialet framkom det beskrivningar om professionellas relationer i förhållande till den 

utsatta samt kunskaper och kompetens kring problematiken sexuella övergrepp mot barn och 

unga via internet. Med bakgrund av detta och för att få en mer djupgående förståelse i 

professionellas bemötande och arbete fann vi det relevant att använda oss av 

kommunikation/relationsteorin. I arbetet med människor är kommunikation en grundläggande 

aspekt, liksom förmågan att kunna skapa goda möten och relationer gentemot den 

hjälpsökande. En god kommunikation och relation handlar om förmåga att leva sig in i andras 

situation och ha mod att sätta sig in i situationer som känns komplexa. Det är också av 

betydelse att kunna reflektera över sina handlingar och egen förståelse och inte agera på ett 

sätt som kränker människors självbestämmande samt integritet (Røkenes & Hanssen, 2016).  

Vi valde således att lyfta yrkeskompetens följt av relation- och handlingskompetens som 

ligger inom teorins ramar. Utifrån uppsatsens syfte som hade till avsikt att undersöka 

professionellas arbete och bemötande med barn och unga ämnar begreppen relation- och 

handlingskompetens belysa informanternas yrkeskompetens i förhållande till sexuella 

övergrepp mot barn och unga via internet.  

 

3.1 Yrkeskompetens 

Det sociala arbetet innefattar möten med människor som befinner sig i utsatta situationer och 

det krävs att professionella besitter på vissa färdigheter och kunskaper för att kunna utföra ett 

professionellt arbete (Björktomta & Arnsvik, 2016). Då arbetet många gånger innebär en 

strävan efter att skapa utveckling, förändring och en strävan att bidra till en mer fungerande 

vardag för den utsatta. Yrkeskontexten medför krav på den professionella som kommunicerar 
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då den befinner sig i en roll som innebär samverkan med den utsatta men också andra 

samarbetspartners. Innebörden av yrkeskompetens är förmågan att förstå och förhålla sig till 

de krav som uppkommer i professionella sammanhang. Det krävs således att den 

professionella innehar relationskompetens som innefattar etiska reflektioner, relationella 

färdigheter och relationsförståelse samt handlingskompetens som innefattar kunskaper och 

instrumentella färdigheter i yrkesutövningen. Yrkeskompetens är en grund för relation- och 

handlingskompetens (Røkenes & Hanssen, 2016). 

 

3.2 Relationskompetens 

Inom människobehandlande yrken är relationskompetens en central del (Killén, 2008). Det är 

en central aspekt för att professionella inom människobehandlande yrken ska kunna 

genomföra ett bra arbete. Utan relation mellan professionell och utsatt blir det komplext att 

kunna förändra och påverka den utsattas livsvillkor samt livsvanor, vilket är en väsentlig del 

som hör till i arbetet (Røkenes & Hanssen, 2016). Relationskompetens är en del av 

yrkeskompetensen och ses som en färdighet i att kunna samverka och förstå människor på ett 

funktionellt sätt som den professionella möter i arbetet. Det är betydelsefullt att den 

professionella prioriterar och beaktar den utsattes behov i mötet (Røkenes & Hanssen, 2016). 

Begreppet exemplifierar en process där professionella ska etablera en kontakt till den utsatta 

och därmed kunna skapa en relation där den utsatta uppmärksammas och respekteras (Killén, 

2008). Den professionella ska också besitta på kompetens att kunna upprätthålla relationen 

genom att befinna sig kvar i den och därefter kunna avsluta relationen på ett lämpligt sätt. För 

att relationen ska upprättas på ett bra och givande samspel mellan parterna ska den 

professionella sträva efter att förstå den andre och orsaken till deras beteende (Røkenes & 

Hanssen, 2016). 

 

Förståelsen för den utsatta är nödvändig och det gäller som professionell att kunna leva sig in 

i upplevelser och situation (Killén, 2008). De bör i sin roll bekräfta samt lyssna på vad den 

utsatta säger och ha ett förhållningssätt som inte är dömande (Thunberg, 2018). Det är således 

av betydelse att professionella bemöter individen med en öppen inställning och ett 

förhållningssätt som inte låter sina egna attityder och- eller föreställningar påverka 

bemötandet (Killén, 2018). Centrala förhållningssätt som professionella bör inneha är 

empatisk förmåga, självinsikt, lyhördhet och en förståelse av situationen. Avgörande för att 

uppnå en förändring och för att den utsatta ska känna förtroende i att kunna öppna upp sig, är 

relationen i yrkesutövningen av betydelse. För att främja trygghet mellan parterna är det 
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väsentligt att den professionella i mötet är bekräftande, avviker den professionella från detta 

finns det risker som kan resultera i skam- och skuldkänslor för den utsatta individen (Røkenes 

& Hanssen 2016).  

 

Empatiskt lyssnande genererar en förståelse av den andres känslor och tankar och innebär 

också att skapa ett ställföreträdande intryck av de känslor, tankar och åsikter som den andre 

innehar samt inte låta sina egna värderingar påverkas (Nilsson & Waldemarson, 2016). 

Grunden i människobehandlande yrken är att ha empatisk förmåga och att skapa samt få 

förståelse för de känslor som barn och unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp via 

internet har, vilket ger de professionella möjligheter att kunna ge bättre stöd och hjälp. Genom 

att ha förståelse för känslor kan således tillit byggas upp mellan parterna vilket kan generera i 

att det underlättar i att samtala om saker som inte annars skulle uppmärksammas och det kan 

även vara lättare att nå fram till den enskilda individen (Holm, 2001). En stödjande 

kommunikation där den professionella vågar ställa obekväma frågor är väsentligt i 

känslotunga ämnen såsom övergrepp av sexuell karaktär (Eide & Eide, 2006). Det är frågor 

som skapar kontakt mellan parterna och som kan generera i att den utsatta öppnar upp sig 

under ett samtal, men ställs frågor på fel sätt kan det resultera i motsatt effekt och samtalet 

kan kännas fel eller avta (Hilmarsson, 2010). 

 

3.3 Handlingskompetens 

Den professionella bör inneha en grundläggande handlingskompetens som innefattar 

instrumentella färdigheter såsom arbetsmodeller och verktyg som används i arbetet 

tillsammans eller för den enskilda individen. Handlingskompetens består av kunskaper och 

färdigheter som handlar om att göra något för den andre det vill säga, att kunna ge relevant 

hjälp. Det handlar dels om att de professionella ska kunna förstå vad som ska göras och även 

kunna veta vad som faktiskt är möjligt att göra. För att kunna genomföra ett bra arbete bör 

den professionella förhålla sig till den utsatta samt kunna kommunicera och värna om den 

utsattes intressen. Det ställs således krav på den professionella i att kunna handla samt 

samverka med den utsatta (Røkenes & Hanssen 2016). Handlingskompetens handlar om att 

kunna tillämpa relevanta resurser som den professionella besitter och använda sina kunskaper 

för att kunna utföra dessa handlingar. Som professionell är det också väsentligt att kunna 

avgöra om dem är tillräckligt kompetenta i att kunna identifiera samt genomföra en handling 

och kunna se både hinder och möjligheter i genomförandet (Engdahl & Larsson, 2011). 
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Människors handlingskompetenser måste förstås i förhållande till att uppnå målsättningar, 

lösa uppgifter och tillgodose bestämda behov inom ramen för specifika sociala kontexter. För 

att professionella ska kunna utföra de tilldelade arbetsuppgifterna är utvecklingen av 

handlingskompetens betydelsefull, det vill säga att den professionella känner sin egna 

emotionella, kognitiva process men också känner in den andre i den materiella och sociala 

kontexten som de båda befinner sig inom. Handlingskompetens ska således bestå av 

färdigheter i att kunna förstå sig själv i förhållande till den andre och den andre i förhållande 

till den kontexten som förståelsen genomförs i (Knutagård, Krantz & Oddner, 2012).  

 

 

4. Metod och material 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera vårt val av metod, hur vi gått tillväga med 

urval, insamling av vår empiriska data samt hur vi analyserat och tolkat den. Slutligen 

kommer vi att gå igenom de etiska principerna vi förhållit oss till i uppsatsen. 

 

4.1 Val av metod 

Vår uppsats utgick från ett kvalitativt tillvägagångssätt där strävan efter tolkning och 

förståelse från professionellas beskrivningar stod i fokus. Vi ansåg att en kvalitativ uppsats 

var relevant då fokus var riktat på ord och frågor utifrån människors upplevelser och 

erfarenheter (Levin, 2008). Som metod för insamling av material valde vi att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Uppsatsens syfte var att undersöka och få fördjupad kunskap 

kring professionellas arbete samt bemötande med barn och unga som utsatts för sexuella 

övergrepp via internet och ansåg därför att vår valda intervjumetod var relevant. Målet med 

intervjuerna var att få tillgång till informanternas berättelser som var av betydande vikt i 

förhållande till uppsatsen syfte och frågeställningar. Utifrån professionellas erfarenheter och 

upplevelser såg vi det relevant att använda oss av ett induktivt arbetssätt då tolkning och 

förståelse stod i centrum, där processen belyser hypotesen med utgångspunkt från empirisk 

fakta (Creswell, 2014; Levin, 2008).  

 

I vår uppsats valde vi fenomenologiskt perspektiv för att vidare kunna skapa förståelse om hur 

professionella bemöter och arbetar med barn och unga som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp via internet. Perspektivet skapade förutsättningar till att inhämta förlåtelser från 

människors erfarenheter utifrån verkliga händelser och hur vi tolkar dem (Payne, 2015). 
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Förhållningssättet handlar om att studera ett fenomen via ett öppet sinne och fördomsfritt sätt 

och används i mötet med andra människor (Jensen & Ulleberg, 2013). Fenomenologiskt 

perspektiv blev således relevant för vår uppsats då vi strävade efter att förstå den komplexa 

problematiken i förhållande till de professionellas arbete och bemötande med de utsatta. 

Fenomenologiskt perspektiv i kombination med vårt induktiva arbetssätt skapade möjlighet 

för förståelse och tolkning istället för förklaring. Det empiriska materialet i vår uppsats 

inhämtade vi från verkligheten, för att fortsättningsvis kunna skapa större förståelse i hur 

professionella bemöter och arbetar med detta fenomen (Levin, 2008).  

 

Vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga 3) som ett stöd för oss under intervjuerna och 

som även informanterna fick ta del av innan mötet för att känna sig trygga och väl förberedda. 

Med semistrukturerade intervjuer hade vi förutbestämda frågor som ställdes till samtliga 

informanter, vilket dels gav rum för flexibilitet samt möjlighet att röra sig fritt i olika 

riktningar men samtidigt bevara struktur under den pågående intervjun. Vi valde 

semistrukturerad intervju för att vi ville ge informanterna frihet att uttrycka sig och förmedla 

kunskap av sin egna erfarenhet och där såg vi en fördel med att kunna anpassa oss efter den 

aktuella situationen där intervjun ägde rum och som gav oss och informanterna mer 

flexibilitet. Vi förhöll oss till ett öppet klimat med öppna frågor för att framkalla 

informanternas egna åsikter och synpunkter. Tillvägagångssättet bidrog till att intervjuerna 

kunde ändra riktning och nya tankesätt uppkom i förhållande till informanternas svar och 

vidare kunde således nya frågor uppstå (Bryman, 2018; Creswell, 2014). Under samtliga 

intervjuer kunde vi med hjälp av följdfrågor få ett bredare helhetsperspektiv samt mer 

kunskap kring de professionellas arbete och bemötande.  

 

4.2 Urval  

Vi valde att intervjua professionella inom olika verksamheter som på ett eller annat sätt 

arbetar och möter barn och unga som riskerar eller varit utsatt för sexuella övergrepp på 

internet. Urvalet vi valde att utgå ifrån blev ett målstyrt urval, det vill säga att det blev mer 

inriktat mot specifika verksamheter snarare än en specifik professionsgrupp som socionomer. 

Detta på grund av att sexuella övergrepp via internet har påverkan på olika områden inom det 

sociala arbetet, och det finns många verksamheter samt myndigheter som kommer i kontakt 

och har uppdrag att hjälpa de utsatta till återhämtning och rehabilitering. Urvalet av de 

informanter som deltog i studien arbetar inom olika verksamheter som möter och arbetar med 

barn och unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp via internet. Vi valde att studera olika 
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verksamheter på grund av att vi ville få ett bredare och mer omfattande perspektiv i hur 

professionellas arbete ser ut i relation till vårt valda ämne. Målstyrt urval valde vi utifrån ett 

strategiskt sätt för att verksamheterna och informanterna vidare var adekvata för att kunna 

svara på uppsatsens frågeställningar (Bryman, 2018). De besitter på information, erfarenhet 

av forskningsämnet och på ett eller annat sätt möter barn och unga som riskerar och- eller 

blivit utsatta för sexuella övergrepp via internet.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Det var fem olika verksamheter med sex informanter som svarade ja på förfrågan och som 

valde att delta på intervju. Den första informanten arbetar på familjecenter som 

familjebehandlare och får uppdrag av socialtjänsten för vidare stöd och samtal med barn och 

unga som blivit utsatta. Den andra informanten arbetar som skolkurator på tre olika skolor i 

mellanstadiet och har nära kontakt med vårdnadshavare samt elever i sitt arbete och främjar 

för ett förebyggande preventivt arbete. Den tredje informanten är en ungdomskonsulent som 

bland annat åker runt och föreläser på olika skolor om sexuella övergrepp via internet. Målet 

för verksamheten är att belysa riskerna och främja för vad ett gott beteende på internet är. 

Vidare intervjuades en person från socialtjänsten som får in orosanmälningar, arbetar med 

utredningar och där ärenden skickas vidare till familjecenter för uppföljning. Den femte och 

sjätte är två informanter som är aktiva och arbetar på barn och ungdomspsykiatrin (BUP) med 

behandlingsarbete. Behandlingsarbetet innefattar att bedriva terapi med barn och unga som 

har blivit utsatta för övergrepp. 

 

Informanterna arbetade med alltifrån enskilda samtal, behandling, utredning, 

orosanmälningar, förebyggande arbete och föreläsningar där syftet är att belysa ämnet 

sexuella övergrepp mot barn och unga via internet. I sökande efter verksamheter som arbetar 

med ämnet utgick urvalet i Mellansverige. Till en början valde vi att kontakta varje 

verksamhet via mail, emellertid var det svårt att få tag på vissa mailadresser inom vissa 

verksamheter. Vi valde då att kontakta de verksamheterna via telefon för att kunna få tillgång 

till den efterfrågade mailadressen. I vårt mail skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1). 

För de som fann ett intresse av att delta i studien och därmed tackade ja, bokades en tid och 

plats in för en kommande intervju. För att informanterna skulle känna sig tillfredsställda och 

bekväma med att svara samt dela med sig om sina erfarenheter och uppfattningar, var vi inför 

varje intervju flexibla i val av tid och plats. Två av våra intervjuer genomfördes via telefon 

och resterande genomfördes på deras arbetsplats. Tidsmässigt varierade intervjuerna alltifrån 
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40 minuter till 1 timme. Det är mer förekommande att ha direktintervju i samband med en 

undersökning emellertid sker vissa per telefon (Bryman, 2018). 

 

4.4 Bearbetning av intervjuer 

4.4.1 Transkribering  

Det insamlade materialet behövdes organiseras, bearbetas och förberedas innan vi kunde 

påbörja en analys och tillämpning på grund av att vi skulle få en tydlig bild av materialet. När 

samtliga intervjuer var genomförda granskade vi det insamlade materialet och med vår analys 

gick vi igenom empirin. Transkriberingen utfördes ordagrant, det vill säga att ingen 

uteslutning av uttalade ord gjordes. Emellertid uteslöt vi eventuella skratt, hostningar och 

likartade ljud och pauser som vi inte ansåg var relevanta. Det som vi fann stack ut extra under 

transkriberingen markerade vi och skrev kommentarer, vilket i sin tur underlättade processen 

av resultatskrivandet. Vi gick tillsammans igenom materialet från varje enskild intervjuperson 

vilket visade sig att vi båda hade tolkat svaren på ett jämförbart sätt och kunde därefter koppla 

samman delar av materialet till våra frågeställningar.  

 

4.4.2 Tematisk analys 

För att analysera och tolka det insamlade materialet utgick vi utifrån tematisk analys och 

uppsatsens frågeställningar för att förenkla arbetet och undvika att avvika från uppsatsens 

syfte. Tematisk analys är ett tillvägagångssätt som systematiskt inriktar sig på att tematisera 

innehållet i intervjuerna och utefter det få fram centrala teman (Bryman, 2018). Vi gick 

igenom transkriberingen återkommande gånger för att hitta relevanta svar på våra 

frågeställningar. I analysen genomfördes markeringar och anteckningar under läsningen och 

vidare granskades texten igen för att identifiera relevanta aspekter i texten. Under 

genomläsningen av transkriberingen utkristalliserade sig ett antal teman som, bemötande, 

svårigheter och möjligheter i arbetet, kunskap och kompetens hos professionella samt likheter 

och olikheter i arbetet. Vi kunde avslutningsvis sortera ut information som vi ansåg vara 

relevant samt besvarar våra frågeställningar och som resulterar i ett svar på uppsatsens syfte. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Vi var fullt medvetna om att vårt valda ämne barn och unga samt sexuella övergrepp via 

internet inte är ett enkelt ämne att tala om. På grund av detta förhöll vi oss med noggrannhet 

till ett kontinuerligt etiskt reflekterande igenom arbetet där vi från början till slut förhöll oss 
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till etiska frågor såsom integritet, frivillighet, anonymitet samt konfidentialitet (Lind, 2014). 

För att ingen av de deltagande skulle fara illa eller påverkas negativt av arbetet tog vi hänsyn 

till de fyra etiska huvudprinciperna i vår uppsats som innefattar informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Informationskravet innebar att informanten ska informeras om uppsatsens genomförande samt 

vad syftet med uppsatsen är. Informanten tog även del av informationen att deltagandet var 

frivilligt, att inspelning av intervju skulle ske och att deltagarna när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan någon särskild anledning. Till vår uppsats skapade vi ett informationsbrev 

(se bilaga 1) som innehöll information kring syftet med uppsatsen samt att deltagandet är 

frivilligt och när som helst kunde avbryta under uppsatsens gång. Utskicket av 

informationsbrevet skedde i samband med förfrågan om att delta i uppsatsen 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Samtyckeskravet innebar ett godkännande från informanten och beviljades innan påbörjad 

intervju samt ett samtycke om inspelning av intervju. Deltagarna bestämde över sin egna 

medverkan i studien och kunde utan någon specifik anledning avbryta sin medverkan om så 

önskades. Samtliga deltagare informerades om rättigheterna i informationsbrevet och gav sitt 

samtycke att medverka i uppsatsen. En samtyckesblankett (se bilaga 2) skickades ut innan 

intervjutillfället och skrevs under av samtliga deltagare (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Vi informerade även om konfidentialitetskravet i samtyckesblanketten. Informanterna 

avidentifieras i uppsatsen och hade rätt till att vara anonyma, materialet förvarades på en säker 

plats som endast vi som utfört uppsatsen hade åtkomst till. Nyttjandekravet försäkrade att den 

information som samlades in till uppsatsen enbart användes i syfte för uppsatsskrivandet och 

förstördes efter avslutad uppsats (Vetenskapsrådet, 2017). När transkriberingarna var 

genomförda raderades ljudfilerna och avidentifiering av transkriberingarna skedde direkt 

under skrivandets gång.  

 

4.6 Uppsatsens tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet är relevant i vår uppsats och som delas upp i fyra delar som vi 

använde oss av, dessa delar består av överförbarhet, tillförlitlighet, pålitlighet och 

trovärdighet. I förhållande till våra frågeställningar samt etiska överväganden strävade vi efter 
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att uppnå trovärdighet i vår uppsats under arbetets gång. På grund av reducerad tid kunde vi 

inte uppnå respondentvalidering i vår uppsats, vilket menas med att vi innan publicering av 

uppsatsen inte kunnat erbjuda deltagarnas egna bekräftelse på att resultatet som vi 

sammanställt stämde överens med deras egna uppfattningar (Bryman, 2018). 

 

Då vi valde ett känsligt och problematiskt ämne förstod vi att det inte fanns någon som helst 

anledning för informanterna att inte tala sanning, men att förhålla sig kritisk och neutral 

genom arbetets gång var en viktig del. I vår uppsats har vi försökt uppnå tydlighet vad gäller 

resultat, analys och insamling av empiri. Vi visade även pålitlighet genom att tydligt visa hur 

vi har gått tillväga i processen samt vilka metoder vi använt (Bryman, 2018). Vi har under 

pågående arbete haft kontakt med vår handledare som kritiskt undersökt och gett återkoppling 

av uppsatsen. Vi har tillsammans reflekterat och därefter rättat till eventuella felsteg under 

arbetets gång och därmed förhöjt pålitligheten i vår uppsats.  

 

Överförbarhet förklaras med att fokus ligger på tolkning samt förståelse av människors 

beskrivningar och erfarenheter. I förhållande till detta var det väsentligt med kritisk 

granskning, noggrannhet och tydlighet vid val av informant, insamling av empiriskt material 

samt vid beskrivning av analysen. I uppsatsen ville vi undersöka de professionellas personliga 

upplevelser samt få fördjupade kunskaper kring deras arbete och bemötande. Uppsatsen 

påvisar information från olika verksamheter med olika bakgrunder och erfarenheter inom det 

professionella arbetet men eftersom urvalet blev begränsat gick det inte att dra en allmän 

slutsats kring problematiken (Bryman, 2018). 

 

Vidare gjorde tillförlitligheten det möjligt att bevisa forskarens kapacitet att blanda in 

personliga erfarenheter eller värderingar i förhållande till påverkan av resultat och utförande. 

Forskaren har som avsikt att alltid förhålla sig neutral under uppsatsens gång men analysen 

kan tänkas formas av forskarens egna värderingar i kvalitativ forskning (Bryman, 2018). I vårt 

arbete med studien har vi reflekterat med varandra utifrån den empiri vi samlade in och inte 

vägt in våra egna värderingar i resultatet, vi förhöll oss till ett induktivt arbetssätt och varit 

neutrala under analys samt vid insamling av empiri. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Undersökningens resultat 

Intervjumaterialet analyserades utifrån en tematisk analysmetod och där resultatdelen är 

uppdelad i fyra rubriker som baseras på frågeställningarna. All empirisk data analyserades och 

i kommande avsnitt kommer en presentation av resultatet utifrån uppsatsens syfte, 

frågeställningar och teorier. Våra huvudteman i resultatdelen är följande 1. Bemötande, 2. 

Svårigheter respektive möjligheter i arbetet, 3. Kunskap/kompetens hos de professionella och 

4. Olikheter/likheter i arbetet. Inledningsvis presenteras informanterna med en kort bakgrund 

och i resultatdelen kommer deras namn att ersättas med den verksamhet de arbetar på.  

 

5.1.1 Presentation av informanter 

Familjecenter - Arbetar på familjecenter som familjebehandlare med uppdrag från socialtjänst 

där de arbetar vidare med uppföljande samtal, familjebehandling och hembesök. Är utbildad 

socionom och har arbetat inom verksamheten i fyra år. 

  

Skolkurator - Arbetar på tre olika skolor som skolkurator där förebyggande preventivt arbete 

är en central del. Utbildad socionom och har arbetat inom verksamheten i tre år. 

  

Ungdomskonsulent - Arbetar inom en verksamhet där huvudsyftet är att åka runt till skolor 

och föreläsa samt belysa om bland annat riskerna på internet och hur internet bör användas. 

Från grund och botten utbildad fritidspedagog men har arbetat med att föreläsa om mobbning 

och trakasserier i tjugo år. 

  

Socialtjänsten - Arbetar inom socialtjänsten som projektledare för deras mottagning och 

tidigare arbetat på ungdomsenheten 13–20 år och dessförinnan som socialsekreterare. 

Utbildad socionom och har arbetat inom verksamheten i strax över 10 år. 

  

BUP 1 - Arbetar inom barn och ungdomspsykiatrin med behandlingsarbete som handlar om 

att bedriva terapeuter med barn och unga som har psykisk ohälsa. Är utbildad socionom och 

har vidareutbildning i bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) steg 1 och pågående steg 2 

(utbildning), KBT för barn och ungdomar, traumafokuserad KBT samt systemiskt 

behandlingsarbete.  
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BUP 2 - Arbetar inom barn och ungdomspsykiatrin med behandlingsarbete, håller i terapier 

och även medicinska inslag. Är sjuksköterska i botten samt dubbelspecialist, 

barnsjuksköterska och psykiatrisjuksköterska. Vidareutbildning inom olika kurser och inom 

dialektisk beteendeterapi (DBT). 

 

5.2 Bemötande  

Samtliga informanter möter på ett eller annat sätt barn och unga som varit utsatta för sexuella 

övergrepp via internet. Utifrån den insamlade empirin kunde vi besvara vår första 

frågeställning som handlade om bemötande. Det framkom en relativt homogen bild av vad 

som är av betydelse i bemötandet. Majoriteten av informanterna lade vikt på att det är 

väsentligt att dem i sitt bemötande koncentrera sig på vilka känslor som personen som blivit 

utsatt kan tänkas besitta. Fokus var riktat på skam och skuldkänslor och det kan handla om att 

de barn och unga som blivit utsatta skuldbelägger sig själva, att de har gått med på de 

handlingar som har förekommit. Samtliga informanter menade på att det då blir viktigt att i 

mötet att skapa en god relation, förhålla sig till den enskilda individen och lasta av och inte 

lägga på mer skuld och skam. Det framkom ytterligare att det är av betydelse att våga vara 

obekväm och ställa frågor av sexuella karaktär utan att vara värderande, veta hur övergrepp 

kan se ut och hur det påverkar den utsatta men att i bemötandet kunna förmedla vilka risker 

som finns.  

 

...Visa respekt och sen tror jag det är väldigt viktigt att vi som 

träffar unga vet vad vi pratar om att vi vet hur, hur övergrepp ser ut, att vi 

vet att porr är jättevanligt att vi vet hur porren ser ut och hur det påverkar 

dem unga. (Familjecenter) 

 

Vidare uttrycker informant: 

 

...Så jag tänker ju att psykoedukation är ju precis lika viktigt här som 

med alla andra och där handlar de ju mycket om att lasta av skulden och sen så 

tror jag ju såhär personligen behöver vi som vuxna, vi måste våga ställa frågor 

som är, många vuxna tycker att det är obekvämt att ställa frågor om sexuell 

karaktär, eller såna frågor som är lite som man vet är svårt som barn att svara 

på. Och då vill vi inte göra dom, vi vill inte att det ska bli ännu värre för 

dom, så då ibland så låter vi bli att ställa dom här frågorna. Men jag tror att 

det är superviktigt. Men just det här att försöka, inte vara värderande, det är 
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ju liksom det superviktigt. (BUP 2) 

 

I det svar som framförs kunde vi relatera till forskning och kunskapsläge som belyser att i 

mötet med den som blivit utsatt kan professionella komma att behöva samtala om det sexuella 

övergreppet som skett på internet och att det då är väsentligt att vara väl förberedd samt att de 

ska bemötas med respekt (Socialstyrelsen, 2018; Eidensten, 2018; Frenandez, 2011). Utifrån 

det svar som framförts kan vi utifrån relationskompetens koppla de professionellas 

upplevelser att i bemötandet, främja trygghet mellan parterna och minimera riskerna att 

belasta mer skam och skuldkänslor (Røkenes & Hanssen, 2016). Det är viktigt att i arbetet ha 

en förmåga att sätta sig in i hur den andre kan tänkas känna och utifrån relationskompetens är 

förhållningssättet en central del där bland annat empatisk förmåga är av betydelse. Det vill 

säga att ha en förståelse för den andra känslor och tankar och inte låta sina egna värderingar 

påverkas (Nilsson & Waldemarsson, 2016). Det som framkom av informanterna kunde vi 

även koppla till tidigare forskning som belyser att de som blivit utsatta många gånger bär på 

känslor av både skam och skuld. Grundläggande egenskaper hos professionella är att skapa en 

god relation gentemot personen som är i behov av hjälp och stöd (Holm, 2001). Det blir 

således ännu viktigare för professionella att förhålla sig till de känslor som personen ifråga 

besitter (Kress, Trippany & Nolan, 2003).  

 

5.3 Svårigheter respektive möjligheter i arbetet 

Vår andra frågeställning kunde besvaras och det upplevdes finnas en del svårigheter och 

möjligheter i arbetet med barn och unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp via internet. 

Det framkom i några av intervjuerna att det fanns vissa svårigheter i kunskapsluckorna om 

internet och att komma åt alla barn och unga. Internet är i ständig rörelse med nya 

uppdateringar på applikationer som kan medföra risker för barn och unga och det kan vara 

komplext som vuxen att ständigt hålla sig uppdaterad. Vidare lyfter informanterna att 

svårigheter som kan uppstå i arbetet med detta fenomen är att de som blivit utsatta inte 

kommer i det akuta läget. Det kan ta tid innan dem vågar berätta vad de upplevt på grund av 

att barn och unga lägger skulden på sig själva och tänker att det va ett eget val att vara med i 

processen som lett fram till ett övergrepp. De professionella upplever att det kan vara 

utmanande att knacka hål på skulden som den utsatta kan tänkas känna. Ärendena tycks även 

vara mer tidskrävande och ta längre tid än andra. 

 

...Svårigheter ja, det är väl att komma åt alla. Alla dem, dem är ju 
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duktiga på att dölja många barn, dölja att de mår dåligt och så, dom släpper 

inte utan dom bara fyller på sin egna ryggsäck och till slut tar den slut och 

då kan det ju bli riktigt illa. (Ungdomskonsulent) 

 

...Många svårigheter i kunskapsluckorna tänker jag, på hur man ska 

bemöta dem och sådär. (Familjecenter) 

 

Vidare förklarades det att det spelar ingen större roll om övergreppet skett via internet utan 

menade på att konsekvenserna för ett övergrepp av sexuell karaktär är densamma, oavsett 

vilken miljö övergreppet ägt rum. Många gånger utvecklas konsekvenserna till psykisk 

problematik och kan pågå under en längre tid framöver (BUP, 2015). Det finns risker för 

traumatiska upplevelser och pressas ett trauma undan kan det leda till psykosomatiska 

åkommor (Carlsson, 2004). Med de svårigheter som framkom och som tycks uppstå i arbetet 

samt de kunskapsluckor som finns, kunde vi relatera till vikten av handlingskompetens i 

arbetet. Det vill säga att som professionell är det viktigt att besitta på kunskaper och 

färdigheter, att de i sin roll ska kunna förhålla sig till den utsatta, kommunicera och bistå med 

relevant hjälp (Røkenes & Hanssen, 2016). För att de som varit utsatta ska ha möjlighet att 

uttrycka sina känslor samt bearbeta de som hänt, krävs ett intensivt engagemang hos de 

professionella (Kress, Trippany & Nolan, 2003).  

 

Emellertid gick det att uttyda goda möjligheter i behandlingsarbetet såsom att kunna hjälpa till 

och reparera, det upplevdes finnas en vision om att inga ärenden är omöjliga utan att det alltid 

finns något som kan göras. Det vill säga att de själva såg varje situation som möjlig att lösa 

och inget ärende sågs som omöjliga, utan det finns alltid hjälpmedel. Utifrån 

handlingskompetens är det grundläggande att inneha instrumentala färdigheter som handlar 

om att bistå med relevant hjälp och resurser som den professionella innehar. Det blir således 

väsentligt att den professionella har förståelse om sig själv i förhållande till den andre och 

dennes behov kopplat till kontexten. Internet i sig sågs inte bara som något negativt, det kan 

ses utifrån två aspekter, en fin verklighet och en ful verklighet. Den fina verkligheten kan ses 

som en möjlighet för de utsatta att vända sig till olika hemsidor och söka hjälp samt våga 

berätta om sina upplevelser på ett anonymt sätt. 

 

...Möjligheter, samma möjligheter som man alltid har som när man jobbar med barn och ungdomar 

att man har en chans att hjälpa dom. Man kan alltid reparera liksom, man kan alltid hjälpa till. Det är 

väl möjligheten. De finns liksom inga körda ärenden, nej det här går inte, vi kan inte göra någonting, 
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det finns alltid någonting man kan göra. Men som sagt var så skulle jag säga att dom här ärenden är 

mer tidskrävande än andra för att det tar längre tid, det är min erfarenhet. (BUP 2) 

 

...Jag tror att internet hjälper jättemånga unga att kunna söka hjälp 

och kunna få hjälp eller kunna våga berätta om sina erfarenheter och 

övergrepp…på ett anonymt sätt typ genom bris och sådär. (Familjecenter) 

 

5.4 Kunskap/kompetens hos de professionella 

Vi kunde besvara vår tredje frågeställning som handlade om kunskap och kompetens. Vi 

upplevde att samtliga informanter tycks besitta på kunskaper och kompetens inom området, 

såvitt vi kan bedöma det utifrån vår kunskap och den begränsade mängd empiri vi haft att 

analysera. Emellertid kunde internet uppfattas som en aning främmande på grund av att det är 

i ständig rörelse. De menar på att deras generation inte har liknande erfarenheter av internet 

som dagens barn och unga har och att kunskapen får inhämtas i efterhand. Somliga nämnde 

att de besitter på goda kunskaper inom området, då de på egen hand håller sig kontinuerligt 

uppdaterade och har ett eget intresse av forskning. Informanterna är överens om att mer 

kunskap och forskning kring ämnet behövs och att det är ett växande problem som måste tas 

på allvar.   

 

...Jag skulle nog säga att, någonstans där mitt emellan på något vis. För jag har inte så mycket 

kunskap just det här, vad ska man säga, praktiskt liksom ja men vart är det nu liksom för jag tänker 

liksom att det förändras hela tiden med internet. (Socialtjänsten) 

 

…Jag liksom försöker fortfarande läsa på och ta in nya metoder och ny kunskap och forskning som 

släpps och sådär. (Familjecenter) 

 

Även om kunskapen kring internet kan vara bristfällig bland de professionella råder det inga 

tveksamheter i kunskapen att bemöta och arbeta med barn och unga i krissituationer. Utan det 

upplevs finnas goda kunskaper/kompetens i arbetet med människor i kris.  

 

...Och då tänker jag när det kommer till att möta människor mitt i kris, där känner jag mig liksom, ja 

men kompetent så. (Skolkurator) 

 

Enligt tidigare forskning finns det bristfälliga kunskaper i arbetet som handlar om sexuella 

övergrepp via internet (Martin, 2016; Kools & Kennedys, 2001). Utifrån en tolkning av 
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intervjuerna har vi försiktigt tolkat att internet kan uppfattas som en aning främmande och det 

förekommer kunskapsluckor kring internet. I förhållande till ett förebyggande perspektiv av 

riskerna på internet behövs det utökad kunskap hos professionella (Jonsson & Svedin, 2017). 

Emellertid kunde vi urskilja att de besitter på god yrkeskompetens när det kommer till att 

behandla och möta människor i kris. Vidare kunde vi koppla det till våra övriga teorier som 

också belyser vikten av förståelse och tillämpning av relevanta resurser samt användandet av 

sina kunskaper för att utföra sitt i arbetet.  

 

5.5 Likheter/olikheter i arbetet 

Beroende på vilken verksamhet som den professionella arbetar inom ser arbetet med de som 

blivit utsatt olika ut och utifrån empirin fann vi både likheter och olikheter i arbetet och kunde 

därmed även besvara vår fjärde frågeställning. De lägger själva upp sina strategier och hur de 

ska gå tillväga. Det som framkom under intervjuerna var att verksamheterna hade ett gott 

handlingsutrymme i arbetet med de utsatta. De professionella upplever att de är relativt fria 

när det kommer till deras handlingsutrymme i att kunna stödja samt hjälpa. Emellertid 

upplevdes det finnas ett behov för ett bättre handlingsutrymme kring ett förebyggande arbete.  

 

...Vi är ju väldigt fria så hur vi liksom kan lägga upp våran behandling, det är ju ingen som står och 

petar i det liksom och säger att nu har du träffat dom sju gånger nu är det bara en gång kvar... Det är 

vi ju ganska fria i. (BUP 1) 

 

...Tänker jag att jag har ett utrymme att kunna stödja och hjälpa liksom. Men jag skulle hellre känna 

att jag har mer handlingsutrymme att kunna jobba mer preventivt innan personer blir utsatta. 

(Familjecenter) 

 

I det förebyggande arbetet finns en vilja efter ett större utrymme för att de ska kunna nå ut och 

komma åt fler barn och unga. Något som samtliga verksamheter har gemensamt är strävandet 

efter mer kunskap och få en djupare förståelse kring ämnet och hur det förebyggande arbetet 

bör utvecklas. Det krävs utbildning, förberedelser och mer samtal om vad sexuella övergrepp 

på internet innebär. Vuxna människor måste ta ett större ansvar och lyfta in ämnet i vardagen, 

prata om säkerhet och vilka risker det finns. Samtliga informanter berättar om betydelsen att 

samtala mer och våga ställa obekväma frågor, sätta gränser samt prata om hur man behandlar 

andra.  

 



 

 

 

 

22 

...Ja det är väl vi vuxna tänker jag som, väl, det är vi vuxna som måste ta ett bättre ansvar för sociala 

medier och ha koll varje dag, vad gör mitt barn, vi måste hjälpas åt, här i skolan är det vi, hemma 

måste vårdnadshavare. (Skolkuratorn) 

 

...Det är ju en ännu mer tabu liksom av det, men det är lite samma sak för man vågar inte ställa 

frågorna. Så att det, ja men det är såhär, om jag får skicka med er nånting så är det liksom det att 

våga vara obekväm, våga vara stökig och bökig och störa. (BUP 1) 

 

Det vi kunde tolka utifrån våra intervjuer när det handlar om likheter och olikheter i 

arbetet, kunde vi urskilja att verksamheterna arbetade med behandlingsarbete respektive 

förebyggande arbete. Två av informanterna arbetar i huvudsak med det förebyggande arbetet 

och är en väsentlig del i arbetet för att motverka sexuella övergrepp via internet. Samtliga 

professionella lyfte även upp vikten av att både vårdnadshavare och vuxna bör ha en central 

del i att hjälpa till med att belysa och främja de risker som finns samt att hålla sig uppdaterade 

om vad som sker på internet. Även skolan lyfts upp som en viktig del i det förebyggande 

arbetet där information kring risker angående sexuella övergrepp via internet bör framgå och 

vart stöd och hjälp finns tillgängligt (Landberg et. al. 2015). Det förebyggande arbetet måste 

tas på allvar och det behövs mer resurser och mer kunskap för att nå ut till barn och unga i tid, 

men även till vårdnadshavare. Det är ett ständigt arbete som bör uppmärksammas mer i 

skolorna och involveras mer i det grundläggande lärandet, vad det finns för risker och hur ett 

gott beteende på internet ser ut. Uppgifterna handlar bland annat om att förbereda och arbeta 

förebyggande med att föra in ämnet i den vardagliga kommunikationen. Det är först när barn 

och unga är i behov av specialvård som behandlingsarbetet träder in.   

 

6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion  

Uppsatsens syfte var att undersöka och få fördjupad kunskap i professionellas erfarenheter i 

att bemöta och arbeta med barn och unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp via 

internet. Utifrån det insamlade empiriska materialet kunde vi besvara samtliga 

frågeställningar.  Vi ville ta reda på vad de professionella ansåg vara viktigt i bemötandet med 

den utsatta, hur de arbetar, vad för kunskaper som fanns samt om vi kunde uttyda några 

skillnader. Resultatet visar på att sexuella övergrepp via internet är förekommande och ett 

komplext socialt problem och medför svårigheter i arbetet.  
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Vad de professionella anser vara viktigt i ett bemötande med barn och unga som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp via internet, kunde vi göra en försiktig tolkning utifrån resultatet där de 

professionella lade mycket vikt på att visa respekt och avlasta skam och skuldkänslor som de 

utsatta kan tänkas besitta. Ytterligare framkom betydelsen av en god relation samt att våga 

vara obekväm och ställa frågor av sexuell karaktär. Vi anser att vi fick tillräckligt med 

information kring vad som är viktigt i ett bemötande mellan professionell och barn och unga 

som blivit utsatta och vi kunde även se att samtliga informanter var överens om vad som är 

viktigt i bemötandet. När vi granskade tidigare forskning kunde vi se att det även där lägger 

vikt på att ta hänsyn till de utsattas känslor som kan handla om skam och skuld.  

Vad det fanns för svårigheter respektive möjligheter i arbetet upplevde vi att det kunde 

förekomma vissa svårigheter i kunskapsluckor, såsom kunskap kring frågorna och på metoder 

om hur ämnet sexuella övergrepp via internet bör framställas. Ytterligare en svårighet var att 

komma åt alla barn och unga då de många gånger är duktiga på att dölja sina känslor och 

väntar med att berätta om vad de blivit utsatta för. Internet ses även som en komplex plattform 

där det är svårt att hålla sig uppdaterad och se vilka risker som finns. Forskning och 

kunskapsläge visar att det finns bristfälliga metoder för krisbehandling och att det är 

otillräckliga, vilket inte överensstämde med informanterna. Istället framkom det att det finns 

möjligheter i behandlingsarbetet med den utsatta då de är vana med att arbeta med barn och 

unga i kris och att de såg varje ärende som en möjlighet att hjälpa och att inget ärende är 

omöjligt att genomföra. Både från intervjupersonerna samt forskning och kunskapsläge kunde 

vi också komma fram till att det finns bra möjligheter för de utsatta som inte vågar träda fram 

att kunna använda sig av internet och hemsidor där stöd och hjälp finns och den utsatta kan 

vara anonym.  

 

Hur de professionella ser på sin egna kunskap/kompetens kring ämnet kunde vi utifrån 

resultatet sammanställa att samtliga intervjupersoner besitter goda kunskaper i sitt arbete och 

bemötandet med den utsatta. Majoriteten av informanterna kände sig kompetenta i förhållande 

till behandlingsarbetet, vi kunde emellertid göra en försiktig tolkning att de fanns varierande 

kunskaper kring internet och dess innehåll. Några informanter kände att internet var en aning 

främmande, men det fanns också de som höll sig ständigt uppdaterade och inhämtade kunskap 

på egen hand. Våra förväntningar var att det skulle få mer inhämtad kunskap utifrån 

internutbildningar inom verksamheten kring sexuella övergrepp via internet, som de 
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professionella i sin tur kan lägga ner i sin kunskapsryggsäck. Det vi tolkade utifrån det 

insamlade materialet är att det är varierande kunskap kring området och att de professionella 

på egen hand får inhämta material och information samt hålla sig uppdaterade.   

 

Likheter respektive olikheter i hur de professionella arbetar, kunde vi tolka utifrån resultatet 

att de arbetar på olika sätt. skolkuratorn och ungdomskonsulenten arbetar förebyggande och 

familjecenter, BUP och socialtjänsten arbetar mer med behandlingsarbete. Det förebyggande 

arbetet kunde vi tolka delvis som ett komplext arbete, att komma åt barn och unga men också 

skapa insikt hos vårdnadshavaren om riskerna. Men samtliga informanter var eniga om att det 

är viktigt med ett preventivt arbete och att det är nödvändigt med mer information om riskerna 

och att det bör gå ut mer till barn och unga samt vårdnadshavare. Vikten av det förebyggande 

arbetet är något som även kunde koppla samman vad som framkom i tidigare forskning. Vi 

hade större förväntningar i att se om det fanns mer skillnader i arbetssättet kring metoder, om 

de förhöll sig till några specifika modeller inom just detta ämnet och för att därefter urskilja 

ifall de använde sig av olika eller liknande metoder i arbetet. Emellertid visade det sig att de 

inte förhöll sig till några specifika metoder kring arbetet med sexuella övergrepp via, internet 

utan inhämtade metoder på egen hand om vad de tyckte var väsentligt för den utsatta.  

 

Vi kan därför dra en försiktig slutsats utifrån våra resultat att det finns mycket tillgång till 

hjälp som de utsatta kan vända sig till och att det finns goda kunskaper hos de professionella i 

att bemöta och arbeta med de som blivit utsatta. Vi drar också slutsatsen att det ligger 

generella brister i ett förebyggande arbete och kunskapen om internet där ett större ansvar bör 

ligga hos vårdnadshavare/vuxna. Det förebyggande arbetet är en viktig aspekt och har en 

betydande roll för att motverka att barn och unga ska hamna och- eller råka ut för sexuella 

övergrepp vi internet. Det behövs pratas mer öppet om det och det bör föras in i den 

vardagliga kommunikationen för att kunna förhindra att barn och unga blir utsatta men även 

att de ska våga be om hjälp om de blir utsatta. Det kan tyckas att det krävs ett större ansvar 

hos vårdnadshavarna och att de sätter sig in i de risker som finns kring internet. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Vår uppsats baseras på semistrukturerade intervjuer och våra frågeställningar utgår utifrån 

professionellas erfarenheter i att bemöta och arbeta med barn och unga som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp via internet. Utgångspunkten har varit att tolka intervjupersonernas 

framställningar och skapa en fördjupad kunskap via intervjuerna. Under våra 
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semistrukturerade intervjuer har det funnits en flexibilitet, där ett visst utrymme fanns för att 

ställa ytterligare frågor och- eller uppföljningsfrågor (Bryman, 2018).    

 

Semistrukturerade intervjuer har bidragit till mer ingående intervjuer och våra frågeställningar 

som vi hade till avsikt att undersöka har blivit besvarade. Ett annat alternativ hade kunnat vara 

strukturerade intervjuer som kan bidra till ett mer tydligt resultat av frågeställningarna. 

Emellertid tyckte vi att semistrukturerade intervjuer gav oss möjligheten och ett större rum 

där vi även kunde ställa våra följdfrågor för att vidare kunna inhämta större utrymme av 

empiriskt material och som vi tyckte var till fördel. Inför varje intervju frågade vi om de tagit 

del av informationsbrevet, samtyckesblanketten och intervjuguiden som de några dagar innan 

intervjun blivit tilldelade. Vidare gick vi igenom om det fanns några ytterligare frågor eller 

funderingar innan intervjun började. Vi har i efterhand reflekterat kring känslan av trygghet då 

vi redan innan intervjun skickat ut materialet och att intervjupersonerna fick möjlighet att 

välja plats var intervjun skulle äga rum. Vi tror att det kan ha varit en bidragande faktor till en 

känsla av trygghet i att kunna besvara frågorna djupgående och ärligt.  

 

Under transkriberingen och analysen av insamlingen av empirin tyckte vi att det fanns 

tillräckligt med material från samtliga intervjupersoner som resulterade i tillräcklig mättnad 

för att slutföra vår uppsats. Valet av våra teoretiska utgångspunkter ser vi som relevanta då 

relationen mellan professionell och utsatt är en väsentlig del i bemötandet samt 

professionellas handlingskompetens. Vi anser att det har bidragit till förståelse av vårt 

empiriska material i uppsatsen, emellertid känner vi båda att tidsbegränsningen har varit ett 

faktum och både påverkat och begränsat oss. Hade vi haft ytterligare tid att slutföra uppsatsen 

hade vi kunnat vända oss till fler verksamheter och andra städer för att kunna inhämta 

ytterligare relevanta teorier och perspektiv. Trots tidsbegränsningen ser vi inte att det har 

påverkat vår uppsats negativt, utan tror mer på att hade vi haft längre tid hade det kunnat 

bidragit till en ännu mer fördjupad och genomgripande undersökning. 

 

Hinder som vi stötte på under processen gång var att få tag på informanter och på rätt 

kontaktinformation då vi många gånger kopplades vidare och- eller tidsbrist hos de 

tillfrågade. Lyckligtvis fick vi erfarna informanter emellertid resulterade detta i att vi var 

tvungna schemalägga våra intervjuer aningen sent. Trots det reducerade tidsmarginalen och 

all genomgång av det empiriska materialet tycker vi att vi fick väsentliga delar för att kunna 

slutföra vår uppsats. Uppsatsen och resultatet hade kunnat sett ut på ett annat sätt om vi hade 
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valt att vända oss till en specifik professionsgrupp exempelvis endast skolkuratorer. Resultatet 

hade kunnat skilja sig eftersom arbetsuppgifterna med målgruppen ser olika ut kopplat till 

yrkesroll och verksamhet. Det positiva med att intervjua olika verksamheter var att vi fick en 

mer omfattande bild kring arbetet och hur det ser ut. Syftet med uppsatsen var att få mer 

kunskap om hur professionella arbetar med detta fenomen och valet blev då att rikta sig till 

professionella inom olika verksamheter istället för enbart en specifik. Valet av målstyrt urval 

har gett oss möjlighet att hitta intervjupersoner som innehar de kriterier som behövs för att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Det går emellertid inte att dra en generell slutsats av det 

slutgiltiga resultatet, på grund av antalet intervjupersoner och att intervjuerna genomfördes 

inom ett och samma län. 

 

7. Slutsats 

Avslutningsvis kan vi notera att ökad kunskap kring internet och dess utveckling är väsentligt 

i arbetet. Vi valde att undersöka detta fenomen för att det är viktigt att uppmärksamma och 

börja prata om de risker som finns. Ökad kunskap och att belysa ämnet kan vara till stor hjälp 

för att barn och unga som blivit utsatta ska våga prata om sexuella övergrepp via internet. Det 

kan leda till att fler personer också vågar söka hjälp och berätta vad de varit utsatta för och 

således få det stöd och den hjälp som de är i behov av. I vår uppsats har vi kunnat framställa 

att det finns ett ökat behov av det förebyggande arbetet, ett mod i att våga ställa obekväma 

frågor och att både professionella och vårdnadshavare bör hålla sig uppdaterade kring internet 

och dess utveckling. Vi finner att det är av relevans i att fortsätta studera detta fenomen och 

uppmärksamma till att föra in det mer i den vardagliga kommunikationen. Eftersom vi 

avgränsade oss i uppsatsen och har utgått från professionellas erfarenheter, ser vi att det är 

väsentligt med vidare forskning som undersöker det förebyggande arbetet. Det behövs mer 

utbildningsmaterial och information till både barn och unga samt vårdnadshavare/vuxna för 

att öka kunskapen om- och hur sexuella övergrepp på internet kan se ut och vad riskerna är.  
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9. Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Emma Holck och Maja Helgesson och vi studerar vid 

socionomprogrammet, termin 6, på Mittuniversitetet i Östersund. Vi har precis påbörjat 

arbetet med vår c-uppsats där syftet är att undersöka hur professionella inom olika 

verksamheter arbetar och bemöter barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp via 

internet. 

  

Vi tycker oss förstå att utvecklingen av internet har lett till en plattform där kommunikation 

och interaktion bereder väg för en många gånger destruktiv social miljö för barn och unga. 

Den anonymitet som internetinteraktioner tillhandahåller, bidrar till att vuxna lättare kan ta 

kontakt och skapa sexuella förbindelser med unga personer.  

  

Vi vill i vår uppsats vända oss till professionella som arbetar och bemöter barn och unga som 

söker stöd och hjälp (kan vara både indirekt och direkt tänker vi) för att på så sätt få en 

bredare kunskap om vilka olika arbetssätt som tillämpas, och söker därför efter 

intervjupersoner som arbetar med denna typ av social problematik på ett eller annat sätt. 

  

Vi önskar genomföra intervjuerna under följande period och dagar men då vi är mån om att 

hitta intervjupersoner – för att kunna slutföra vår uppsats - är vi även öppen för andra dagar 

och tider för intervjuer. 

  

·       Vecka 17 – 24/4. 

·       Vecka 18 – 29/4, 2/5 & 3/5.   

·       Vecka 19 – 6/5 – 10/5. 

  

Om någon av föreslagna dagar passar kan vi tillsammans hitta plats och tid för var 

intervjuerna ska genomföras. Några dagar innan intervjun kommer vi att skicka ut ett den 

intervjuguide vi kommer att använda oss av för att du ska känna dig väl förberedd. Tiden för 

intervjun beräknas ta cirka en timma. 
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Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst under processens gång välja att avbryta 

utan någon motivering om varför. Intervjumaterialet kommer endast att användas till 

uppsatsen och hanteras konfidentiellt, det vill säga materialet kommer att avidentifieras och 

personen som deltar kommer inte att identifieras. Efter avslutad uppsats kommer 

intervjumaterialet raderas. 

  

Har du/ni intresse och möjlighet att bidra med kunskap om hur du/ni arbetar så kontakta 

någon av oss per mail eller via telefon. Skulle det vara så att du har frågor till oss innan du 

kan lämna klart besked om din medverkan får du gärna höra av dig. Vi ser fram emot din 

medverkan i vår c-uppsats. 

 

Våra kontaktuppgifter: 

Emma Holck                                             Maja Helgesson 

Student                                                                  Student 

Mail: emho1605@student.miun.se               Mail: mahe1607@student.miun.se 

Telefonnummer: 076–1466625                    Telefonnummer:073–0335990 

  

 

Vill du komma i kontakt med vår handledare finns kontaktuppgifter nedan: 

Åsa-Helena Hedman 

Fil.lic. i socialt arbete 

Institutionen för psykologi och socialt arbete 

Mail: Asa-helena.hedman@miun.se 

Telefon: 010-1428382 

  

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Emma Holck & Maja Helgesson 
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10. Bilaga 2 

Samtycke till deltagande i en studie  

 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien samt vet vad syftet med studien innebär. Jag 

har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan när som helst under 

medverkans gång avbryta utan vidare motivering. Vidare har jag blivit informerad om att vid 

samtycke kommer intervjun att spelas in och därefter analyseras samt transkriberas. 

Intervjumaterialet kommer hanteras konfidentiellt och inte föras vidare, det vill säga 

materialet avidentifieras i redovisning. Dina uppgifter kommer därmed hanteras under 

sekretess. Efter avslutad studie kommer intervjumaterialet att raderas och jag är också 

medveten om att slutversionen av uppsatsen är offentlig.  

 

 

Ort och Datum  

 

---------------------------------------- 

 

 

Namnteckning deltagare  

 

---------------------------------------- 

 

Studenter 

 

---------------------------------------- 

 

---------------------------------------- 
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11. Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Syftet med vår studie är att undersöka professionellas arbete och bemötande med barn och 

unga som blivit utsatt för sexuella övergrepp via internet.   

 

Bakgrund 

-Vad har du för yrkesverksam bakgrund och hur länge har du jobbat inom denna verksamhet? 

 

-Vad har du för utbildning?  

 

-Vad innefattar din tjänst? 

 

Bemötande  

-Vill du berätta om dina erfarenheter att arbeta med/möta barn och unga som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp via internet?    

 

-Vilka utmaningar/ etiska dilemman ställs du inför i mötet samt samtalet med barn och unga? 

Hur förhåller/arbetar ni er igenom dessa utmaningar och etiska dilemman?  

 

-Vad tycker du är viktigt i samtalet och bemötandet med den utsatta?  

  

Arbetssätt/ metoder  

-Hur arbetar du i mötet med barn och unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp via 

internet?  

 

-Tycker du att du besitter på mycket respektive lite kunskap/kompetens i arbetet inom detta 

område?  

 

-Vilka svårigheter respektive möjligheter upplevs det finnas i arbetet med barn och unga som 

blivit utsatta?  
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-Tycker du att du har tillräckligt med verktyg om sexuella övergrepp på internet? (ja; vart och 

hur inhämtas kunskapen?) (nej; vad kan det bero på?).  

 

-Utgår du efter någon handlingsplan/metod/teknik i arbetet med dem utsatta? och hur går ni 

tillväga? Förhåller ni er till olika teorier/modeller samt riktlinjer i arbetet?  

 

-Hur ser du på ditt handlingsutrymme i förhållande till att hjälpa de som blivit utsatta? 

 

Samverkan  

-Arbetar du/ni tillsammans med några andra verksamheter? (Om ja; hur går ni tillväga? Om 

nej; vad beror det på?).   

 

Utveckling 

-Hur ser du på framtiden gällande övergrepp på internet? (med tanke på internets framfart och 

den enkelhet som finns att få kontakt).  

 

-Vad anser du behöver göras för att motverka att övergreppen fortsätter? 

 

Avslutning 

-Finns det något du vill tillägga som du tycker att vi har missat? 

-Skulle det vara okej att vi hör av oss på telefon om det är något vi har missat/skulle vilja 

fråga mer om?  
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