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1 INLEDNING 

När sexuella övergrepp på barn kommer på tal reagerar de flesta människor med avsky och 

har svårt att prata om det.  Sexuella övergrepp på barn är något som sällan diskuteras. Barn 

som blir utsatta för sexuella övergrepp har ofta svårt att prata om det som hänt. 

Socialarbetare som möter barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp påtalar ofta hur 

viktigt barnperspektivet är i bemötande av barnen.  Socialstyrelsen har genomfört 

undersökningar inom socialtjänsten för att få kunskaper om hur socialarbetarna arbetar och 

hur barnperspektivet används i praktiken. Väldigt få studier har gjorts på hur barn som varit 

utsatta för sexuella övergrepp ser på bemötande från socialtjänsten. Denna studie kommer 

att undersöka hur barn som varit/misstänkts utsatta för sexuella övergrepp upplever 

bemötandet från socialtjänsten. 

1.1      BAKGRUND 

Uppmärksamheten kring sexuella övergrepp på barn ökade på mitten av 90-talet och 

debatten hade då fokus på föräldrarna och deras tillkortakommande i tvister gentemot 

varandra om barnen, tvister som resulterade i anklagelser mellan föräldrarna (Öhrström, 

1996). Under 90-talet ökade antalet anmälningar om sexuella övergrepp på barn med nästan 

50 % (Regeringens skrivelse, 1996/97:93). Debatten var indelad i två läger. Vissa menade att 

barn inte kunde ljuga om sexuella övergrepp om det inte förhöll sig så. Andra menade att 

många anmälningar var en konstruktion av felaktiga slutsatser som psykologer, 

socialarbetare och även rättsväsendet dragit i samtal med barnen. Öhrström (1996) kom 

med en kontroversiell bok när debatten var som mest inflammerad, där författaren jämförde 

de ökande fällningarna mot misstänkta förövare som den tidens häxprocesser.  

Även om det sedan i mitten av -90 talet har varit en ökad offentlig debatt om sexuella 

övergrepp på barn, så är det fortfarande ett ämne som för många är känsligt att diskutera. 

Barns sexualitet, både positiv och negativ är något som i hög utsträckning de vuxna blundar 

för. Det kan vara att vuxna blir generade eller arg men det är ändå något som de flesta inte 

känner total indifferens inför. 

Barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp har ofta svårt att veta vart de ska vända sig för 

att få hjälp, det bekräftas av Socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen, 2000-36-001).  
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En undersökning gjord av Silbert (1989) innehållande material med 100 barn som varit 

utsatta för sexuella övergrepp framkommer att bara 1 % avslöjat övergreppen genom att 

direkt berätta om det. I boken ”Barn som inte berättar ”(Svedin & Back, 1996) har det gjorts 

en studie på barn som utnyttjats i barnpornografi.  Den bygger på en mängd unikt material 

som har analyserats. I undersökningen finns dokumenterade övergrepp på barn i form av 

bilder och videofilmer(som förövarna hade i sin ägo). Med hjälp av materialet har man 

kunnat identifiera barn som blivit utsatta och fälla förövare som begått övergrepp. Det 

utmärkande i undersökningen är att barn genomgående enbart berättar om de händelser 

som barnen visste att intervjupersonen kände till, genom fotografier eller vad den 

misstänkte förövaren själv berättat vid förhören (Ibid.). 

Efter debatten i slutet av -90 talet har det varit relativt tyst kring sexuella övergrepp på barn 

för att åter igen bli alltmer aktuell. Debatten idag påminner om den som ägde rum på -90 

talet med skillnaden att idag är fokus på mödrar som gömmer sig och sina barn för fäder 

som de anklagar för sexuella övergrepp. Problematiken lyfts fram i debattprogram i tv och 

nyhetsinslag, senast var det ett inslag i Tv 3:s insider som avhandlade just detta ämne (Tv 3 

insider 5 nov 2008).    

Debatt och forskning om sexuella övergrepp på barn, är för det mesta inriktad på människor 

som arbetar med myndighetsutövning ska tolka barns berättelser och bedöma innehållet för 

den fortsatta utredningen. Socialstyrelsen (2000) har gjort en omfattande undersökning 

vilken innehåller 15 expertrapporter som avhandlar sexuella övergrepp på barn. I 

expertrapporterna har perspektivet varit hur socialtjänsten skall handlägga ärenden som rör 

sexuella övergrepp på barn, man skriver i förordet om samlade erfarenheter från de som 

arbetar inom området för att kunna sprida kunskapen vidare. Forskningen är inriktad på att 

ge verktyg åt socialarbetaren som handlägger ärenden och deras upplevelser, än att 

undersöka hur barn vill bli bemötta. Forskning kring sexuella övergrepp på barn är 

problematisk, både för dess känsliga område och att särskild etisk hänsyn ska tas till barnen 

och deras närstående. (Ibid.).  

1.2      TIDIGARE FORSKNING 

De senaste 15 åren har det varit ett ökat intresse för att forska kring sexuella övergrepp på 

barn. Det finns forskning om hur utbrett sexuella övergrepp är. Forskningen visar på stora 
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variationer kring hur många barn som faktiskt blir utsatta. Det har sin naturliga förklaring av 

att definitionen på sexuella övergrepp skiljer sig åt. Rapporterna har olika preferenser i vad 

sexuella övergrepp är vilket då leder till stora skillnader i antalet övergrepp i 

undersökningarna.  

En annan svårighet är uppskattningen av mörkertalet på barn som utsatts för sexuella 

övergrepp som är just ett mörkertal men som forskare gör olika skattningar av, antalet barn 

som blir utsatta för övergrepp i Sverige beräknas ligga kring 7-8 % (Svedin, 1999). 

1.2.1     SIGNALER OM ATT ÖVERGREPP HAR FÖREKOMMIT 

Det finns forskning om tecken på att ett barn utsatts för sexuella övergrepp, Cavanagh 

Johnson och Feldmeth (1993) har gjort en studie och kom fram till att det fanns fyra nivåer i 

barnens sexualitet från vad som kan ses som ett normalt sexuellt beteende för barn upp till 

12 år till det som kan vara tydliga tecken på att barn blivit utsatta för sexuella övergrepp.  

Nivå ett: Barnen har ett normalt sexuellt beteende, där agerar barnet mer nyfiket och det 

kan handla om tittlekar. Barnen är lika i ålder, storlek och utvecklingsfas. Den sexuella leken 

är mer spontan och har inte bara sexuell karaktär utan mer som en fortsättning på annan 

lek. Om barnen får tillsägelser av vuxna slutar de åtminstone när de vuxna ser det, barnen 

blir generade men inte arga eller fyllda av skam. 

Nivå två: Barnen har en mer utvecklad sexuell repertoar, de är större bredd i ålderskillnad 

gentemot varandra. Barnen anses ge tydliga signaler om att det förekommer någon form av 

övergrepp, men barnen behöver inte vara utsatt för fysiska övergrepp utan det kan vara en 

påverkan av hemmiljön. Det kan vara hem med överstimulerade sexuell miljö där det finns 

tillgång till pornografiska tidningar eller till pornografisk film. När barnen blir tillsagda av 

vuxna så reagerar barnen med skam och en känsla av skuld. Barnen utför oftast de sexuella 

aktiviteterna med sig själva, när andra barn är inblandade så förekommer inget hot eller 

våld. Barn i steg två svarar bra på förebyggande åtgärder. 

Nivå tre: Barnen har en mer vuxen sexualitet och de aktar sig för att bli påkomna av vuxna. 

Den största skillnaden är i jämförelse med barn i de tidigare stegen att barnen inte utrycker 

någon speciell känsla, utan har ett mer likgiltigt förhållande till de sexuella aktiviteterna. Det 

förekommer inget hot eller våld. Barn som befinner sig här har sannolikt varit utsatta för 
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övergrepp, känslomässiga eller fysiska. Barnen kommer troligen från dysfunktionella familjer 

vilket gör att de på något sätt far illa. Barnen ger uttryck för sin sexualitet gentemot andra 

barn och kan använda sex till att skaffa sig kompisar. Barnen har ett litet förtroende för 

vuxna vilket gör att de blir svår behandlade. 

Nivå fyra: Barnen har ett mer aggressivt sexuellt beteende, de kan ge sig på andra barn som i 

det sociala är ganska ensamma. De hotar andra barn som är i utsatta positioner för att ingå i 

sexuella aktiviteter, även våld kan förekomma. Barnen verkar sakna empati för andras 

känslor. Problemet med barnen är att deras ohälsosamma beteende tar lång tid att 

upptäcka, men beteendet accelererar och blir allvarligare över tid. Barnen befinner sig med 

stor sannolikhet som barnen i nivå tre, i dysfunktionella miljöer. Barnens sexuella beteende 

kan grunda sig på egna upplevda övergrepp. De egna upplevda övergreppen kan skapa en 

rädsla om det som barnen själva varit med om, vilket sedan kan mynna ut i en aggressiv 

sexualitet gentemot andra barn.  

Nivåerna kan ses som en graderingsskala. Där nivå ett kan ses som ett normalt sexuellt 

beteende och nivå fyra där det anses vara mest sannolikt att barnet varit utsatt för 

övergrepp. Nivåerna är en indikator på hur länge övergreppen pågått och hur grova 

övergreppen varit (Ibid.). 

Det har gjorts fler studier om tecken på sexuella övergrepp bland annat en studie av 

Socialstyrelsen (2000-36-7). Där anger man möjliga tecken på vad som kan tolkas vara 

misstänkta sexuella övergrepp på barn.  I rapporten menar Socialstyrelsen att dessa 

symptom kan vara tecken på annat än sexuella övergrepp, men att socialarbetaren ska vara 

lyhörd inför sådana signaler. Delar av den forskning som finns om tecken på sexuella 

övergrepp förekommit pekar åt samma håll, med den skillnaden att Cavanagh Johnson och 

Feldmeth (1993) grupperade in olika beteenden i en värderingsskala. Andra forskare har 

oftast satt in olika nyanser i en helhet. Forskare är dock överens om att de tydligaste 

signalerna inte behöver betyda att det förekommit övergrepp, utan det kan bero på andra 

sociala orsaker.  

I en undersökning gjord av Svedin, Göran & Back, Kristina (1996)  saknas kunskap om hur 

barn har reagerat innan avslöjandet.  Det som framkommit vid samtal med föräldrar är att 

det för vissa barn funnits signaler. Det har handlat om beteende problem med skolfrånvaro, 
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gråtattacker och vissa barn har gett uttryck för ett översexualiserat beteende med inslag av 

konflikter med andra barn. Inte i något av fallen ansåg skolan att det fanns skäl att slå larm 

eller gå vidare med det som de uppmärksammat .  

1.2.2     REAKTIONER EFTER ETT AVSLÖJANDE 

I en studie av Burgess har man undersökt reaktionerna efter ett avslöjande, ett material som 

är grundat på 62 barn. Studien är genomförd som kvalitativ intervjustudie på barn två år 

efter ett avslöjande har kommit (Burgess et al, 1984). Här kom forskarna fram till att det 

fanns fyra olika reaktionsmönster, integrering, undvikande, symptomupprepning och 

identifiering.  

 Integrering: Barnen har inga problem med att prata om övergreppen som ägt rum 

och insåg att det var förövaren som bar skulden till det som skett. Barnen visade 

heller inga nämnvärda symptom på att ha några problem hemma eller med 

kamratrelationer.  

 Undvikande: Barnen vill inte prata om övergreppen och kunde neka till att de ägt 

rum. Barnen upplevdes leva under stress och gav intryck av att vara deprimerade. 

Deras hemsituation och kamratrelationer tycktes också vara sämre. Barnen var 

fortfarande rädda för förövaren och kände ingen framtidstro och skam inför vad de 

har varit med om.  

 Symptomupprepning: Barnen hade starkare känslor för övergreppen de utsatts för 

och det fanns tecken på att de led av kronisk posttraumatisk stressyndrom. Deras 

skuld och skam känslor uttrycktes starkare och de hade sämre relationer till andra 

barn och var ofta översexualiserade vilket kunde leda till en risk för nya övergrepp.  

 Identifiering: Barnen kände band till förövaren och ansåg att denne inte gjort något 

fel. De undvek att skapa normala relationer till andra och det förelåg en stor risk att 

barnen själva skulle bli förövare gentemot andra barn .  

Det finns ytterligare uppföljningsstudier på barn som utsatts för sexuella övergrepp där man 

följt 22 barn och hur barnen mår efter avslöjande av övergreppen. Uppföljningen har 

genomförts under tidsperioden en månad till 42 månader efter att övergreppen ägt rum, 
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genomsnittstiden var 17 månader (Svedin, Göran & Back, Kristina 2003). Uppföljningen 

visade att drygt en tredje del av barnen visade tydliga tecken på ohälsa, föräldrarna ansåg 

att barnen hade ett tydligt aggressivt beteende och ofta var på dåligt humör.  

Föräldrarna ansåg inte att barnen uppvisade ett mer sexualiserat beteende eller 

posttraumatisk stress som annars anses vara vanliga tecken på sexuella övergrepp. När 

barnen däremot tillfrågades så ansåg sex av tio barn att de hade problem med att ofta tänka 

på sex. Föräldrarnas reaktion efter barnens avslöjande var att föräldrarna hade svårt att ta in 

att det var sant. När första reaktionen lagt sig kom en känsla av panik och skuldkänslor som 

övergick i hat gentemot förövaren, synnerhet fäder till barnen kunde känna hämndbegär. 

Det framkom i vissa fall att mödrarna kände sympati för förövaren då mödrarna kunde 

föreställa sig att även förövaren kan ha varit utsatt för sexuella övergrepp.  

Den kvarvarande känslan bland föräldrar var skuldkänslor för att de inte sett vad som 

försiggått, och inte kunnat tolka tecknen att deras barn blivit utsatt för sexuella övergrepp. 

Lång tid efter avslöjandet hade fortfarande föräldrarna svårt att prata om övergreppen med 

sitt barn eller någon annan (Ibid.). 

1.3     BARNPERSPEKTIVET UR SOCIALTJÄNSTENS SYNVINKEL 

Socialarbetaren arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) vilket är en ramlagstiftning där 

kommunerna har stor frihet att anpassa sina insatser efter skiftande behov och önskemål 

(Socialtjänstlagen 2001:453). Socialtjänstens syfte är att förebygga och minska människors 

lidande i utsatta positioner.  Socialarbetaren ska då ärendet rör barn, bemöta barnet som en 

individ med en egen kunskap om vad som är bäst för honom/henne så långt det är möjligt. 

Paragraferna i Socialtjänstlagen ligger till grund för hur socialarbetaren ska bemöta barn i 

samtal. 

 

Socialtjänstens mål, 1 kap. 2 § SoL  

”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.  

 Med barn avses varje människa under 18 år” ( Ibid.s.32). 
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Paragrafen svarar mot artikel 3 i FN:s konvention och syftar till att stärka barnets ställning 

inom socialtjänsten. Barnet har en entydig rätt att få sina synpunkter beaktade, samtidigt 

som de ska vägas samman med hänsyn också till andra omständigheter.  

 

Socialnämndens uppgifter, 3 kap. 5 § SoL: 

”Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med 

honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar. När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så 

långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder 

och mognad” (ibid. S.61). Barns rätt att själv föra sin talan finns också reglerar i 

Socialtjänstlagen. Denna bestämmelse kräver omdöme vid tillämpningen (ibid.). 

 

Handläggning av ärenden, 11 kap. 10 § SoL: 

”Barn som fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. 

Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan 

antas ta skada av det” (Ibid. s. 196). 

 

Socialstyrelsen (2005) har gett ut en rapport för socialarbetare inom socialtjänsten som 

arbetar med barn, där man vill lyfta fram barnperspektivet. Av rapporten framgår att i 

samtal med barn bör särskild lyhördhet och flexibilitet råda. Det är viktigt att socialarbetaren 

tänker igenom hur samtalet ska föras med tanke på barnets ålder och mognad.  

 

Det är centralt att socialarbetaren fundera på vart samtalet skall äga rum, om det kan finnas 

en annan miljö som passar barnet bättre än att samtala på socialkontoret. Barnet kan vilja ha 

någon med sig som barnet känner sig trygg med. I rapporten ges socialarbetaren rådet att 

vara uppfinningsrik och tänka utanför de vanliga ramarna (Ibid.). Vidare tar rapporten upp 

tre olika former av barnperspektiv, barnets perspektiv, de vuxnas barnperspektiv och 

samhällets barnperspektiv. En vuxen person kan aldrig se barns perspektiv utan helt 

naturligt blir det ur ett vuxet barnperspektiv som är utifrån deras egna erfarenheter som 

barn, samt utifrån hur samhället såg ut då och nu (Ibid.). 
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1.4     BEGREPPSDEFINITION 

Sexuella övergrepp 

Vuxen person som har sexuellt umgänge med ett barn under 15 år och som kan betecknas 

som samlag är enligt rättspraxis våldtäkt mot barn. Samma praxis gäller om en person står i 

beroendeställning, till exempel en styvfar, lärare eller annan jämförbar enligt brottsbalken 

till dess att barnet fyllt 18 år. Är brottet så grovt att det har förekommit hot eller våld 

betecknas det som grov våldtäkt. Om en person begår sexuella handlingar såsom beröring 

eller visar barnet pornografiskt material för sitt eget sexuella syfte men inte har samlag 

döms personen för sexuellt övergrepp, om det anses som grovt klassas det som grova 

sexuella övergrepp (Brb 1962:700). 

Jag har i uppsatsen valt att använda definitionen ”sexuella övergrepp” och inte ”våldtäkt mot 

barn” då brottsrubriceringen ändrades i lagen år 2005. Detta för att kunna använda de 

begrepp som finns i litteraturen och kunna ge en så rättvis bild som möjligt. Den tillgängliga 

litteraturen som uppsatsen behandlar är skriven innan 2005.  

Bemötande 

Bemötande är att kunna kommunicera på ett lyhört empatiskt och respektfullt sätt  

(Kristofferson m.fl. 2005).  Nationalencyklopedin definierar bemötande som att ”uppträda 

mot” (Nationalencyklopedin, 2005a). Croona (2003) talar om att bemötande omfattar 

sociala relationer där det finns en sändare och en mottagare. Om mötet upplevs som positivt 

eller negativt beror på upplevelsen av de intryck och uttryck som förmedlas. Det innebär att i 

relation med någon annan skapar en trygg relation som bygger på tillit (Ibid.). 

Christianson, Sven-Åke (1999) påvisar i sin studie grunden för hur ett bra bemötande kan gå 

till, vid till exempel ett förhör som hålls med ett barn som misstänks ha varit utsatt för 

sexuella övergrepp. Den vuxna måste inge förtroende och trygghet, detta sker genom att det 

hålls flera samtal med barnet och att den vuxna är lyhörd inför vad barnet har att berätta. 

Det är också viktigt att den vuxna är tydlig med att tala om när nästa samtal skall hållas och 

vilka frågor som då eventuellt kommer att avhandlas (Ibid.).  
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1.5     PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

Uppsatsen ska fokusera på bemötandet av individer som varit utsatta för sexuella övergrepp 

och vad som krävs för att barnen ska känna förtroende för socialarbetaren att våga berätta 

om sina upplevelser. Arbetet som socialarbetare innebär möten med människor i en utsatt 

position. Ett barn kan uppleva sig vara i en underlägsen position redan innan mötet med 

socialarbetaren.  

Det är därför viktigt att socialarbetaren har kunskap om hur han/hon ska agera i mötet till 

varje enskilt barn. Forskningen kring sexuella övergrepp har i huvudsak fokuserats på hur 

socialsekreterare och andra myndigheter skall agera när de utreder dessa ärenden. Den källa 

som har kunskap hur ett bra bemötande är de utsatta barnen.  Problemet är att lite 

forskning har genomförts på bemötande utifrån barnens perspektiv. Detta beror oftast på 

etiska aspekter och svårigheter att ställa den typen av frågor. Den källa som finns är individer 

som varit utsatta för sexuella övergrepp och som i vuxen ålder beskriver sina erfarenheter 

om bemötande i sina biografier.  Ändå så talas det ofta om att socialtjänsten skall agera 

utifrån barnets bästa. Kunskapen som då används om hur ett barn ska bli bemött ligger till 

stor del på hur socialarbetaren/myndighetspersonen själv skulle vilja bli bemött, vilket då blir 

utifrån ett vuxenperspektiv. För att ta reda på vad som är ett bra bemötande för hur ett barn 

vill bemött så kommer den här studien att leta efter parametrar till vad som kan anses vara 

ett bra bemötande.   

Syftet med den här litteraturstudien är att få ökad kunskap om hur man som socialarbetare 

ska bemöta barn som antingen misstänkts vara/varit utsatt eller där det finns kännedom om 

sexuella övergrepp. 
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2 METOD 

Valet av metod resulterade i en kvalitativ litteraturstudie. Vid en kvalitativ ansats ligger fokus 

på att tolka och skapa mening samt förståelse i den unika individens personliga upplevelse 

av omvärlden. Tonvikten ligger på individens upplevelser av ett valt fenomen i ett 

sammanhang (Forsberg & Wengström, 2003). Den metod som ansets lämpa sig bäst för att 

svara på studiens syfte blir därmed en kvalitativ litteraturstudie eftersom det som ska 

undersökas är den unika individens känslor och upplevelser.  

Den samlade kunskapen en individ har kring ett fenomen utifrån sina egna erfarenheter 

benämns förförståelse. Förförståelsen påverkas av attityder och fördomar kring ett 

fenomen. Förförståelsen kan utgöra ett hinder för öppenhet och göra att fenomenet inte 

visar sig (Dahlberg, 1997). Författaren är medveten om att den egna förförståelse kan 

påverka analysen och därmed resultatet. En forskare kan dock inte studera ett fenomen utan 

påverkan av sin förförståelse. Genom förförståelsen kan ny kunskap uppstå vilket leder till 

en ny förståelse av fenomenet som i sin tur bildar en ny förförståelse (Ibid.). 

2.1     LITTERATURSÖKNING 

Studien utgår från fem biografier. Biografierna valdes genom sökning på internet. Vid första 

sökningen angavs endast ”sexuella övergrepp på barn” vilket resulterade i 11200 träffar. Då 

det var böcker som skulle användas länkade jag vidare till Libris Där användes samma 

sökbegrepp som då gav 150 träffar.  

För att begränsa sökningen ytterligare och få fler relevanta träffar angav jag söktermen LZ 

som betyder biografier vilket gav nio träffar. Då studiens syfte var att studera barn som varit 

utsatta för övergrepp valde jag att fokusera på biografier där författarna själva berättar om 

övergreppen. Efter en genomgång av innehållsförteckning så valdes tre böcker som 

upplevdes svara på syftet, det var; ” Bilden av pappa”, ”Den lilla fången” och” Bakom 

stängda dörrar.”  

Då det saknades två biografier gjordes ytterligare en sökning på bibliotekets hemsida med 

samma sökkriterier som ovan. Här föll intresset på ytterligare två biografier ”Dansa med 

pappa” och ”Detta kan inte vara sant”. Böckerna är utgivna från 1993 till och med 2007, alla 
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var kvinnor vilket inte var ett medvetet val men då det saknades manliga författare som 

passade syftet blev urvalet enbart kvinnliga författare.  Biografierna beskriver övergrepp 

som för den yngsta har börjat från några veckors ålder och slutat för den äldsta som var cirka 

21 år. Gemensamt för alla författare är att övergreppen har pågått under en längre tid. Fyra 

av fem författare har blivit utsatta för övergrepp av sina fäder och en av sin styvfar. 

Författarna kommer från Island(1) England(2) och från Sverige(2). Sammanfattning av 

biografierna finns i bilaga 1. 

  2.2      ANALYSMETOD 

Analysen kan fokusera på såväl det manifesta, påtagliga, som det latenta, dolda innebörden i 

en text. Det som skildrar det synliga är det som handlar om vad texten säger är det 

manifesta. Vad texten emellertid handlar om kan ses som de relationella perspektiven och 

innefattar en beskrivning av den underliggande meningen i texten, det latenta innehållet. 

Analysen av såväl det manifesta som det latenta innehåller någon form av tolkande. 

Analysen i den har studien är baserad på det latenta underliggande, berättelsen är tolkad 

djupgående (Friberg, 2006). 

Jag har följt Fribergs (2006) beskrivning av analysmetod . Biografierna lästes först igenom i 

sin helhet för att kunna återberättas i stora drag. Den första genomläsningen genomfördes 

utan att materialet analyserades för att på så sätt finna det som överraskade. 

Vid nästa genomläsning lästes biografierna mer noggrant och här krävdes att jag var öppen 

för vad som förmedlades i texten och även kunna se det som inte är det självklara. Här 

letade jag efter det som svarade på mina frågor, alltså det meningsbärande. De 

meningsbärande enheterna analyserades genom att ställa frågor till dessa och att analysera 

vad innebörden är och vad som sades. Varje enhet skulle förstås utifrån sitt sammanhang. 

Därefter delades de meningsbärande enheterna in i olika kategorier eller teman. Utifrån 

dessa teman så kunde ett nytt mönster urskiljas som bildade en ny helhet (Ibid.).  

Jag har för analysen tagit hjälp av Graneheims och Lundmans (2003) tabell vilket innebär att 

meningsbärande enheter kortas ner men ändå behåller sin egentliga mening. Efter detta 

kategoriserades de nedkortade enheterna och kodas till olika kategorier som lades in i 

tabellen, se exempel tabell 1 nedan.  
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Ex. tabell 1 (Graneheims och Lundmans tabell) 

 

                                                                                                                          

2.3     FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Då denna studie bygger på biografier som anses vara offentliga dokument så har inget skäl 

för att inhämta samtycke från informanterna förelegat. Denna studie har varit noggrann 

med att korrekt återberätta det som författarna i sina biografier har beskrivit. Wiklund 

(2003) menar att det är forskaren som gör ett medvetet val att förhålla sig etiskt när den 

granskar andras berättelser för att sedan återberätta dessa vilket skett i den här studien.  

Meningsbärande enheter Kondenserade 
enheter 

Koder Underkategori Kategori 

Här hade jag någon som 

verkligen gav mig 

uppmärksamhet och inte blev 

arg eller chokad eller sa åt mig 

att gå till polisen eller 

någonting, utan bara lyssnade. 

När jag berättade om mina 

misstankar för terapeut och 

hon lyssnade på mig och inte 

sade att jag fantiserade kände 

jag en lycka och en lättnad 

som inte går att beskriva 

Hon lyssnade: För dig känns 

det som en historia, sade hon, 

därför att när någonting 

sådant här händer, uppför sig 

alla som om det inte gjorde 

det. 

Någon som 

lyssnar 

 

 

 

 

Någon som tror 

på en 

 

 

Någon som 

vågar höra 

Förståelse 

 

 

 

 

 

Viktigt att 

bli trodd 

 

 

 

 

 

Känsla av att 

någon ser en 

 

 

 

 

Känslan av att 

någon tror på 

en 

 

 

Känslan av att 

berätta 

 

 

Trygghet 
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3 RESULTAT 

Vid analys av resultatet framkommer tre huvudkategorier samt ett antal underkategorier 

som kan tolkas vara viktigt i ett bra bemötande enligt vedertagna definitioner. Tre kategorier 

användas i resultatet vilka är, trygghet, tillit och lyhördhet och en underkategori - känslan av 

att berätta. Författarna av biografierna benämns hädanefter informanter.  

3.1      TRYGGHET 

Fyra av informanterna berättar först när övergreppen har upphört och de befinner sig i en 

annan miljö än den där själva övergreppen har ägt rum. Den femte informanten berättade 

för en vän under tiden då övergreppen ännu fortgick. Informanten kände stort förtroende 

för vännen men innan hon vågade berätta om övergreppen ville hon ändå försäkra sig om 

att vännen inte skulle berätta det för någon. 

En av informanterna berättade om övergreppen först i vuxen ålder och gick i terapi. Efter sin 

terapi har hon beskrivit känslan om att få prata om det som hänt som en viktig del av 

läkningsprocessen. Det var viktigt för henne att få prata ut med en person som hon kände sig 

trygg med. Efter att hon har berättat om övergreppen beskriver hon det som en underbar 

känsla att få prata ut om det hon upplevt och kan först då sova en hel natt utan att vakna av 

mardrömmar.     

 

          ”Det är nämligen så att det svåraste nog inte var själva övergreppen, det svåraste var 

att inte att få berätta om dem. Att ingen såg och hjälpte mig ”(Kali, 1993, s.9).  

 

Informanten ger uttryck för en känsla av att ingen såg vad som skedde, men ville att någon 

skulle bry sig och ställa de rätta frågorna. Informanten säger att om ett avslöjande skulle ske 

så skulle det vara en lättnad att få prata om övergreppen. Informanten hamnar under 

kategorin integrering om avslöjandet kommit under tiden övergreppen pågick, i 

integreringsfasen är den psykiska läkningsprocessen god.  
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Informanterna har beskrivit sina känslor när de var barn då övergreppen ägde rum. De kände 

sig ensamma, och att deras förövare kontrollerade deras tystnad genom skräck. 

Informanterna upplevde att de inte vågade berätta för någon på grund av rädsla för 

konsekvenserna inför ett avslöjande. En av informanterna berättar om en händelse när hon 

gick i skolan och blev inkallad till ett möte med rektorn där även två socialarbetare deltog. 

Skolan misstänkte att det förekom någon form av misshandel från informantens pappa vilket 

det också gjorde. Rektorn frågar informanten: Slår han dig? ”Nej”, kom det ur munnen på 

mig, men inom mig skrek jag: ”Ja”!(Elliott, 2005, s.111.) . I detta skede så förnekar hon det 

som har hänt, och hon befinner sig i kategorin undvikande. I undvikandefasen upplever 

barnet rädsla och stress inför sin förövare, och rädsla inför vad ett avslöjande kan föra med 

sig. På grund av rädsla väljer barnet att inte prata om övergreppen vilket leder till en 

hopplöshetskänsla inför framtiden.  

 

Informanterna berättar att vägen till ett avslöjande har varit en lång process och det har 

tagit tid att känna förtroende för någon att våga berätta det för. Det har inte varit någon 

självklarhet att berätta för någon om övergreppen trots att de blivit konfronterade av 

utomstående personer. Det som framgår av informanternas berättelser är att det har krävts 

flera samtal i en trygg miljö för att de ska anförtro någon sina ”hemligheter”. 

3.2     TILLIT 

Det som är återkommande i biografierna är att övergreppen har lett till att informanterna 

berättar att tilliten till andra speciellt vuxna är liten. Tre av informanter var vid något eller 

några tillfällen föremål för någon form av utredning hos myndigheterna. I allmänhet bestod 

utredningarna enbart av ett hembesök. Informanterna som blev föremål för utredningarna 

ger utryck för besvikelse och förlorad tillit för socialarbetaren och anser att myndigheterna 

gjorde för lite eller inget alls.    

 ”De signaler jag trots allt sände ut gick aldrig fram. Nästan vid vartenda besök 

blev jag osams med någon, därför att jag tyckte de var besvärliga och dumma 

som inte begrep hur det låg till Jag litade inte på någon av dem. Vi nådde inte 

fram till varandra” (Hansen, 2002, s.121). 
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Informanten beskriver en känsla av att förlora sin tillit på grund av att myndigheterna som 

var där för att undersöka om det fanns missförhållanden inte nådde fram. Informanten 

beskriver också att hon ofta blev arg på socialarbetarna som hon upplevde att de inte såg 

hur det egentligen låg till. I biografin ”Den lilla fången ”Elliot (2005) beskriver informanten 

hur nervös hon är inför ett möte med en psykolog, mötet äger rum efter att övergreppen 

kommit till allmänhetens kännedom. Känslan hon beskriver inför mötet är hur nervös hon 

känner sig och framförallt hur psykologen ska agera.  

Hon beskriver en viss misstro till en början mot psykologen, hon har tidigare känt sig sviken 

av människor som kan ses sitta i en maktposition. När informanten samtalar med psykologen 

och känner att hon blir bekräftad ökar hennes tillit, och hon vågar vid nästkommande möten 

berätta allt mer ingående om övergreppen hon blivit utsatt för.  

3.3      LYHÖRDHET   

Informanterna beskriver gång på gång att de är rädda för att någon skall upptäcka 

övergreppen, samtidigt som de har en önskan att någon ska läsa mellan raderna för att 

övergreppen ska avslöjas. En av informanterna berättar vid ett tillfälle för sin kompis om att 

hon blir misshandlad i hemmet (Elliot, 2005). Samma informant berättar dock inte om de 

sexuella övergreppen vid det här tillfället då hon anser att det är för ”pinsamt”. Hon ger 

signaler om att något är fel men kan inte säga hela sanningen utan hoppas att mottagaren av 

signalerna skall vara lyhörd och dra de rätta slutsatserna. Beteendet är signifikant för alla 

informanter, det börjar med små signaler som de sänder ut och hoppas att någon skall vara 

tillräckligt lyhörd och tolka signalerna.    

”Som jag har grubblat: Var jag förföljd av otur eller av djävulen, eftersom jag 

bara råkade ut för människor som inte reagerade på alla tecken? Saknade alla 

människor kunskaper eller  vågade de inte ingripa? Var det alltför besvärligt 

eller farligt att rota i mitt fall? Det kan väl inte vara så illa att de inte ville göra 

något?” (Hansen, 2002, s.119)       

 

När människor inte var lyhörda för deras signaler, speciellt myndigheterna som 

informanterna ansåg borde vara professionella, så tappade informanterna totalt förtroendet 

för myndigheterna och kände sig än mer ensamma. De upplevde att de inte hade 
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någonstans att vända sig. En annan informant beskriver känslan av att bli förstådd som 

nästintill religiös tacksamhet . Alla informanter beskriver hur viktigt det har varit att någon 

varit tillräckligt lyhörd och modig för att kunna komma nära den sanningen som de levde i.  

Många gånger har informanterna känt att de inte mött människor som varit tillräckligt 

lyhörda, vilket har gjort att informanterna sjunkit än djupare ner i skuld- och skamkänslor. I 

boken ”Bakom stängda dörrar” Hansen (2002) beskriver informanten när hon är vuxen, sina 

känslor inför de vuxnas icke handlande, då särskilt socialtjänsten. Informanten ger utryck att 

det inte var någon som försökte lyssna på henne. Vid de möten som ägde rum i hemmet 

med socialtjänsten så var socialarbetaren mer fokuserad på de vuxna i familjen och hur de 

klarade uppgiften att uppfostra barnen. Informantens känsla var att socialarbetaren inte var 

intresserad av hur barnen upplevde situationen i hemmet.  

Informanten skriver att hon önskar att socialtjänsten hade lagt ner mer energi i bemötande 

gentemot henne för att kunna tyda signalerna om att något verkligen var fel.       

3.4     KÄNSLAN AV ATT BERÄTTA 

Informanternas känsla när de för första gången berättade om övergreppen för någon. I 

Hansen (2002) biografi ”Bakom stängda dörrar” beskriver författaren hur hon våndas inför 

ett avslöjande. Hennes pappa blir häktad för misstanke om sexuella övergrepp, hon har då 

två barn med honom. Informanten och hennes barn blir placerad i ett familjehem för 

utredning. Informanten beskriver att personalen där är trevlig och inte som hon är van vid 

från andra möten med socialtjänsten. Hon vågar ändå inte riktigt lita på personalen, till en 

början förnekar hon även övergreppen. I familjehemmet fanns två andra familjer som hon 

började öppna sig för. Hon har under tiden haft kontakt med en polis som hon envist har 

vägrat att ange sin far för, av honom har hon fått ett telefonnummer och blivit tillsagd att 

hon kan ringa närhelst hon vill göra en anmälan. Efter en tid i familjhemmet börjar hon inse 

hur illa hennes far gjort henne då tar hon beslutet. 

  ”Mitt i natten den 28 februari ringde jag hem till kriminalinspektör Rune 

Lindgren och väckte honom. ”nu har jag bestämt mig för att tala om allt som 

hänt”, sa jag. ”Om du vill veta sanningen får du komma hit med en gång.”Rune 

Lindgren hade tjatat på mig att berätta alltsedan dagen efter pappas gripande. 
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Nu kastade han sig på kläderna och kom sättande i full fart. Under resten av 

natten satt vi i barnhemmets konferensrum och jag berättade allt in i minsta 

detalj så öppenhjärtligt jag bara kunde. Det enda som tycktes intressera 

Lindgren var att få incestanklagelserna belagda. Om han hade brytt sig om att 

försöka få min far fälld för att han utsatt mig för människorov och misshandel 

skulle jag kanske ha mått bättre idag” (Hansen, 2002, s.205).  

Hon berättar om övergreppen efter att hon har blivit omhändertagen och befinner sig i ett 

familjehem bortom inflytande från sin pappa. När hon kommer till familjehemmet så 

upptäcker hon att bemötandet där inte är det som hon är van vid från myndigheter, men det 

dröjer ändå ett tag innan hon känner tillit till personalen och vågar berätta. Polisen säger till 

informanten att hon kan ringa honom när hon vill, vilket hon också gör. När hon väl 

bestämmer sig för att berätta om övergreppen ställer hon ett ultimatum att polisen måste 

komma direkt, fast det är mitt i natten. Hennes möjlighet över att kunna styra och välja när 

hon ska berätta om övergreppen leder till att hon berättar vid det här tillfället.  När 

informanten väl har berättat känner hon en viss besvikelse, hon känner inte att 

polisinspektören bryr sig om alla eventuella åtalspunkter. 

I boken ”Den lilla fången” Elliot (2005) berättar informanten för första gången när hon 

genom en kompis förstår att det inte är normalt att det förekommer sex mellan barn och 

vuxna inom familjen. Informanten berättar då för sin vän om de sexuella övergrepp som hon 

är utsatt för. Vännen måste först lova att inte berätta det för någon. När informanten har 

berättat känner hon en viss panik för vad hon sagt, hon är rädd att vännen ska berätta om 

”hemligheten” i alla fall och vad det då skulle ge för konsekvenser för informanten.  

I biografin ”Bilden av pappa” Kristny, Asididardottir (2005) är informanten vuxen när hon i 

samtal med sin syster(som också blev utsatt för sexuella övergrepp av pappan) får rådet att 

kontakta en förening för personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. 

Informanten känner inget behov av att kontakta föreningen för tillfället då hon inte upplever 

sig ha något större behov att tala om det som varit. Lite senare beskriver Informanten att 

hon inte mår bra, hon har dåligt självförtroende, känner sig som en dålig mamma och är 

orolig hur sonen kan påverkas av hennes sinnestämning. För att informantens sinnestämning 

inte ska spilla över på sonen beslutar hon sig för att ta kontakt med föreningen och ge det en 
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chans. Vid kontakten med föreningen erbjuds hon att delta i gruppmöten. Vid det första 

gruppmötet så kände informanten olust inför att berätta för alla om sina ”hemligheter”. 

Informanten berättar hur rädd hon är inför att avslöja mer än vad som känns bra och vad det 

kan leda till.  Även här beskrivs rädslan för konsekvenserna av vad ett berättande kan leda 

till.  

I boken ”Dansa med pappa” Petersen (1993) går informanten till en terapeut i vuxen ålder 

och där börjar hon minnas övergreppen som barn. Hon vaknar upp en morgon bredvid sin 

make och minns tydligt övergreppen hon har varit med om. På morgonen berättar hon för 

sin make, känslan hon utrycker inför berättandet är att hon är rädd för att maken skall tycka 

hon är äcklig. Efter att informanten berättat för maken om övergreppen och är hos 

terapeuten blir hon rädd för att terapeuten ska bli arg på henne för att hon berättat för sin 

man om övergreppen. 

I boken ”Det kan inte vara sant” Kali (1993) även här går informanten i vuxen ålder hos en 

terapeut. Första gången informanten berättar om övergreppen som hon tror sig varit utsatt 

för som barn känner hon att terapeuten inte tar henne på allvar och inte tror på det som hon 

berättar. Informanten beskriver efter besöket hos terapeuten om sin känsla av att inte 

kunna lita på någon. 
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4 DISKUSSION 

Syftet med studien var att leta efter ledtrådar hur barn som varit utsatta för sexuella 

övergrepp vill bli bemötta för att öka förståelsen i arbetet som socialarbetare i mötet med 

utsatta barn. Författaren anser att i studien framkommer viktiga aspekter att dra lärdom av i 

det fortsatta arbetet där möten sker med barn som utsätts för sexuella övergrepp, därmed 

är syftet uppnått.  

4.1     METOD DISKUSSION 

Metoden som använts i studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Då syftet varit 

att forska kring människors upplevelser har jag bedömt att den här metoden är mest 

relevant. Enligt Friberg (2006) krävs det egna metoder när det handlar om att öka 

förståelsen för en företeelse, särskilda metoder behövs för att fläta samman 

forskningsresultat till nya helheter som sedan utmynnar i en ny helhet.  

När det handlar om att öka förståelsen som inbegriper sexuella övergrepp på barn gäller 

särskilda metoder. Det har till viss del med ämnets känslighet att göra, och då speciellt när 

den som studerar ämnet har en begränsad erfarenhet i att intervjua barn som varit utsatta 

för sexuella övergrepp. För att kunna skapa en förståelse av problematiken är metoden som 

använts ett alternativ. 

 Kategorierna som finns i studien har framkommit av egna tolkningar av det lästa materialet. 

I en annan studie är det inte osannolikt att den kommit fram till andra kategorier, det är 

dock troligt att den hade haft stora likheter i resultatet om studien har ett liknande syfte. 

 Materialet som använts i studien är fem biografier vilket kan ses som ett litet material men 

en anpassning till den tid som stod till förfogande och det begränsade utbudet. Då fem 

biografier har studerats och har återkommande kategorier är det inte troligt att ytterligare 

fem skulle ha tillfört några större skillnader för resultatet. Däremot kunde biografier från 

andra infallsvinklar tillfört andra rön, till exempel om det funnits med en manlig författare.  

Eftersom studien ska beskriva barnperspektivet har inga biografier använts där föräldrar till 

barn som utsatts för övergrepp beskriver sitt perspektiv, det är möjligt att det skulle fört in 

andra vinklar i studien. Inga intervjuer har gjorts inom socialtjänsten om hur de arbetar i 
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bemötandet av barn som misstänks vara/är utsatta för sexuella övergrepp. Detta var ett 

medvetet val då utgångspunkten i studien är att endast fråga om informanternas 

upplevelser som barn. I efterhand kan jag se att en intervju med socialtjänsten kunde gett 

mer material och en bredare förståelse, men samtidigt en risk att det inneburit avsteg från 

det egentliga syftet med uppsatsen. 

Att finna material som är relevant för studiens problemformulering var en utmaning. Den 

definitionsmässiga validiteten går inte att mäta empiriskt då det blir en bedömning och man 

får argumentera för sin ståndpunkt. Validiteten kan vara dålig om frågorna till texten är för 

få, och om frågan inte är relevant till det som är syftet, validiteten kan med för många frågor 

täcka in det som inte är relevant (Halvorsen, 1992).  

I studien anser författaren att de operationella frågorna som framkommit genom 

kategoriseringen varit relevanta för syftet, de har inte varit för få eller för många och svarar 

på syftet, därmed är validiteten hög.  

Reliabiliteten mäter metodens tillförlitlighet, att det inte bara var ett slumpmässigt resultat. 

Då författaren har läst materialet flera gånger och vid varje tillfälle ansett att samma 

kategorier varit de bärande enheterna så minskade risken för att texten skulle misstolkas. 

Författaren har varit medveten om sin egen förförståelse och genom att ha en inre dialog 

om vad som beskrevs i biografierna ur olika synvinklar för att inte misstolka det som stod i 

biografierna så ökade reliabiliteten.   

Materialet i studien hade variation i tid, den äldsta från 1993 och den senaste 2007. Det 

fanns gradskillnader i typ av övergrepp och när övergreppen börjat respektive slutat. Tre av 

fem informanter kommer från olika länder. Alla informanter var vita kvinnor, vilket kan 

påverka resultatet i bristen på män. I studien så har jag använt forskningsmaterial som 

innefattade både kvinnor och män som sedan används vid analysen av biografierna. Jag har 

haft ett könsneutralt perspektiv, med anledning av att den forskning jag läst har förhållit sig 

könsneutralt då de undersökt sexuella övergrepp på barn, vilket jag som forskare inte 

reflekterat över.  Detta kan vara en brist inte bara i den här studien utan även i många andra 

studier som rör sexuella övergrepp på barn, barnen blir könslösa inom problemområdet.  
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Även om begränsningar har gjorts i vilka minsta nämnare som skall inkluderas så var detta 

material det närmaste som gick att tillgå. Det fanns helt enkelt ett begränsat material. Även 

om det fanns skillnader så fanns det i materialet påfallande likheter då informanterna 

beskriver sina känslor och framförallt i bemötandet från socialtjänsten, vilket stärker 

studiens resultat. 

4.2     RESULTAT DISKUSSION 

 

I den här studien har det framkommit tre viktiga faktorer för hur ett bra bemötande ska vara 

enligt informanterna. Det ska bygga på trygghet, tillit och lyhördhet. Trygghet var en 

avgörande faktor för att informanterna skulle berätta om övergreppen. Biografierna skildrar 

att informanterna inte har berättat om övergreppen förrän de befunnit sig i en trygg miljö. 

Informanterna berättar om övergreppen när de inte är i beroendeställning till sin förövare 

detta trots att de fortfarande är rädda för förövaren. Detta är även vad författarna Svedin & 

Back (1996) kommit fram till i boken ”Varför berättar de inte”. Barnen är rädda för att 

berätta och till viss del beror det på rädsla att förövaren ska hämnas.  

Det som framkommer är att socialarbetaren noga behöver tänka igenom samtalet med 

barnet före mötet äger rum, socialarbetaren kan behöva pröva nya lösningar och vara 

påhittig. Det centrala i mötet är att barnen ska känna sig trygga i samtalet med 

socialarbetaren. Det som framkommit om signaler om övergrepp visar att enbart 1 % av 100 

barn har avslöjat övergrepp genom att direkt berätta om dem. Inget barn berättade 

spontant om de övergrepp de utsatts för. Situationen som beskrivs baseras på polisiära 

insatser där regelrätta förhör med barnen ägde rum för att ta reda på sanningen. Situationen 

kan leda till ett spänt förhållande mellan förhörare och barn.  

Socialarbetaren kommer oftast i kontakt med utsatta barn genom att en anmälan kommer in 

till socialtjänsten och som ska utredas. Socialarbetaren arbetar utifrån Socialtjänstlagen 

vilken bygger på frivillighet och delaktighet i de insatser och stöd som ges och där finns också 

barnperspektivet beskrivet. Socialarbetaren är ingen polis utan ska fokusera på barnet och 

barnets bästa. 
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Trygghet är en grundsten för att kunna känna förtroende vilket socialarbetaren kan ge 

barnet genom att inte forcera barnet att berätta. Socialarbetaren ska vara fokuserad på att 

skapa en trygghetskänsla tillsammans med barnet så att barnet vågar öppna sig. Det har 

visat sig i studien att även efter ett avslöjande om övergrepp så vill barnen ofta inte prata 

om det som har hänt. Barnen kan känna sig pressade över att berätta om övergreppen. Det 

är viktigt att socialarbetaren inte påskyndar processen med att få barnen att berätta för att 

få en form av erkännande utan istället skapar en relation med barnet som känns trygg och 

stabil. 

För att som socialarbetare kunna bemöta ett barn med misstanke om sexuella övergrepp är 

det viktigt att bygga upp ett förtroende som bygger på tillit. De utsatta barnen har blivit 

förrådda av vuxna som ska beskydda dem och förtroendet är redan skadat. I boken ”Bakom 

stängda dörrar” beskriver informanten ingående hur hon tappat förtroendet för 

socialtjänsten, just för att socialtjänsten inte går in djupare och utreder vad som sker i 

hemmet.(Hansen 2002). Informanterna har i flera fall upplevt att socialarbetaren varit rädd 

för att utreda vad som försiggått i familjen. 

Informanterna upplevs leva i en delvis isolerad värld där de förväntar sig att vuxna personer 

ska bryta deras tillvaro av övergrepp. Om man ser på verkligheten idag möter 

socialarbetaren vanligtvis sina klienter på socialkontoret. Det kan resultera i att 

socialarbetaren inte får uppleva samspelet i familjen och uppmärksamma signaler som kan 

vara viktiga i den fortsatta utredningen.  

Inom forskningen så framkommer att barn som är utsatta för sexuella övergrepp sänder ut 

signaler. Barn som sänder starkast signaler är också barn som troligen varit utsatt för 

övergrepp under en längre tid.  Trots att barn sänder signaler om att något är fel till oss 

vuxna är det inte säkert att någon vuxen ser och vågar reagera.  

Trots vårt allt mer öppna samhälle kan vuxna uppleva det både pinsamt och svårt att prata 

om sex med barn och ungdomar. Det kan vara extra svårt att när man som vuxen upptäcker 

ett översexualiserat beteende. Det kan resultera i att vuxna blundar för att slippa 

konfronteras med problematiken och egna känslor. Det kan skapa förvirrande känslor hos 

barn som är utsatta för övergrepp, att inte känna sedd eller tvingas undertrycka sina känslor. 

Det kan medföra att det blir svårare för barnet att i ett senare skede prata om det som hänt. 
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Forskningen kring sexuella övergrepp har till stor del varit inriktad på hur 

myndighetspersoner ska tolka barns berättelser. Lite forskning har gjorts hur socialarbetaren 

ska bemöta barn för att få de att berätta. Det som den här studien visar är att barn inte 

berättar för någon som de inte känner sig trygg med. Informanterna ger uttryck för att 

återkommande hembesök är viktigt, det räcker inte med att socialarbetaren kommer på 

hembesök någon enstaka gång. Det är en process att upptäcka övergreppen som pågår och 

som kräver återkommande besök. Det bekräftas också av Socialstyrelsens utredning.  

En informant berättar om utredningar hon läst i vuxen ålder där socialtjänsten utrett hennes 

fall. I utredningen skriver socialarbetaren att ingen hjälp kan ges till familjen eftersom 

familjen motsätter sig all hjälp. Exemplet belyser socialarbetarens svårigheter att vara 

fokuserad på barnperspektivet, utan ser familjen som en enhet vilket också innebär att ett 

större ansvar läggs på barnen. Socialarbetare som arbetar med barn ska vara lyhörda och 

fokuserade på barnens känslor och reaktioner och fokusera mindre på hur de vuxna kring 

barnet agerar. Även Socialstyrelsens utredningar pekar just på hur viktigt det är att låta 

barnen komma till tals och att deras vilja så längt det är möjligt ska komma i första rummet. 

När man arbetar som socialarbetare med barn är det bra att vara lyhörd utifrån vad barnen 

inte berättar. Informanterna beskriver att få vuxna har velat lyssna på det som sagts mellan 

raderna och lite har varit utifrån ett barnperspektiv. Det har också hänt att socialarbetaren 

har avstått att sätta in nödvändiga insatser för att inte gå emot vårdnadshavarens vilja. Detta 

trots att misstanke funnits om att vårdnadshavare varit en presumtiv förövare, även i det 

fallet blir det barnet som får stå tillbaka trots att det inte är socialarbetarens målsättning. I 

sådana fall blir barnets bästa ur ett vuxenperspektiv istället för att försöka bibehålla 

barnperspektivet vilket kan leda till förtroendekris och barnet sluter sig allt mer. Det som 

framkommer från tidigare forskning är att ju längre övergreppen pågår ju svårare blir det för 

barnen att berätta om dem samtidigt som vi vuxna kan se att något är fel. 

Kopplingen mellan att fånga upp de små signalerna och kunna ge barnen adekvat hjälp är 

starka. Som vi kan se i Cavannagh Johnson och Feldmeth (1993)  barn som befinner sig i nivå 

två svarar bra på förebyggande åtgärder. Utmaningen blir hur socialtjänsten ska kunna fånga 

upp barnen.  
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I början av övergreppen upplevde informanterna att det var något normalt, något som 

skedde i alla familjer, trots att informanterna ger utryck för skamkänslor. Det fanns signaler 

från informanterna att övergrepp försiggick men ingen av informanterna själva slog larm till 

socialtjänsten som barn. Socialtjänsten arbetar utifrån ett vuxenperspektiv och agerar oftast 

inte förrän de får en anledning till det. För barn kan det vara en svår uppgift att veta vart de 

ska vända sig när de blir utsatta för sexuella övergrepp och att göra en anmälan kan ses som 

ett allt för stort ansvar för ett barn som ännu inte vet vad som är normalt eller inte. De 

siffror som Svedin (1999) har kommit fram till hur många som blir utsatta för sexuella 

övergrepp är 7-8 % . Det skulle innebära att i en klass med 30 barn skulle det finnas cirka två 

barn som är eller varit utsatta för sexuella övergrepp. Att i ett tidigt skede upptäcka och 

fånga in dessa barn skulle kunna minska ett livslångt lidande vilket bekräftas av 

informanterna i den här studien och även i undersökningen ”Varför berättar de inte” Svedin 

och Back (2003). 

 

Begrepp som tillit, trygghet och lyhördhet kan ses som självklara i hur ett bra bemötande ska 

vara och som socialarbetare ska ha till sina klienter. Det som framkommer i resultatet av den 

här studien är hur informanterna upplevde bemötandet från myndigheterna och de ansåg 

att de gjorde för lite. Socialarbetaren har stöd i Socialtjänstlagen (Carl Nordström & Anders 

Thunved 2006) i barns rätt att komma till tals, en rekommendation att barns talan så långt är 

möjligt bör tillgodoses. Det står att om barnet är under 15 år så ska barnen höras enbart om 

det inte kan utgöra skada för dem. Då blir det en tolkningsfråga vad som kan vara till skada 

för barnet, vilket i praktiken innebär att socialarbetaren gör bedömningen om barnet ska 

höras om sin upplevelse eller inte. Det som framkommer är att socialarbetaren oftast väljer 

att inte höra barnet med stöd av att ett sådant samtal kan vara till skada för barnet.  

 

Socialtjänsten skulle kunna arbeta förebyggande genom att gå ut i skolorna redan i tidig 

ålder. Där socialtjänsten kunde ge information om vad som är okej vad en annan person gör 

mot ens kropp och vad som inte är okej. Informationen ska vara lättförstålig och enkel så att 

barnen kan ta den till sig och veta vart de kan vända sig med frågor eller är orolig. 

Informationen ska också vara riktad till personalgrupper som möter barnen varje dag för att 

de ska upptäcka misstänkta signaler i ett tidigt skede.  
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Utifrån resultatet kan man se en röd tråd i diskussionen idag om sexuella övergrepp på barn 

påminner om den på -90 talet, där fokus fortfarande är på de vuxna, men att en liten 

förändring verkar vara på gång.  

Problemet inom socialtjänsten idag kan vara att synsätten präglas av gamla föreställningar. 

Då är det ytterst viktigt med fortbildning och en nyfikenhet på innovativa lösningar för att 

inte fortsätta i förlegade arbetssätt. Socialtjänstlagen är till för klienterna som socialarbetare 

möter, inom lagen finns stor tolkningsfrihet vilket kan innebära olika tolkningar inom 

organisationerna (kommuner)där socialarbetare verkar. Frågan är om tolkningsfriheten 

påverkar socialarbetarens innovativa förmåga utifrån vilken socialnämnd socialarbetaren 

arbetar i. Rädsla för att socialnämnden ska fatta ett felaktigt beslut kan möjligtvis påverka 

neråt i organisationen och ta ifrån socialarbetarnas utrymme för kreativa lösningar.  

Socialarbetaren som möter barn som misstänkts varit utsatta för övergrepp måste våga se 

vad barnen varit med om och våga handla därefter. 

4.3     FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Det som framkommer i studien är hur svårt det kan vara som socialarbetare att bemöta barn 

som utsätts för sexuella övergrepp. Det som skulle vara intressant inför vidare forskning 

inom området är en komparativ studie mellan olika kommuner. Då för att undersöka hur 

bedömningar görs och vilka insatser som ges när det finns misstanke om sexuella övergrepp 

på barn. En sådan komparativ studie skulle möjligtvis kunna svara på vilka arbetssätt som ger 

bättre resultat i förhållande till ett annat.   
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         Bilaga 1 
 

Sammanfattning av biografier 
  

”Bakom stängda dörrar ”av Kristina Hansen, Bengt-Åke Cras och Agneta Cras   

Bakom stängda dörrar handlar om 14- åriga Kristin som flyttar från modern till sin far. 

Fadern har när Kristin var fyra år nästan mördat hennes mor, efter den händelsen skiljde 

Kristins föräldrar från varandra. Detta var en händelse som var omskriven i tidningar, och när 

Kristin flyttar till sin far så är detta något som myndigheterna mycket väl känner till men de 

anser ändå att Kristin skall få det bra hos sin far. Till en början hos fadern så börjar 

övergreppen sporadiskt för att sedan eskalera till i stort sett varje natt. Hon blir hans 

”flickhustru”. Övergreppen pågår under fyra år och under denna tid föder hon honom två 

barn. Trots hennes rädsla för sin far tar hon till slut steget att anmäla honom. 

 

”Bilden av pappa” av Thelma Asdisardóttir & Gerđur Kristnÿ  

Thelma växer upp med sina fyra systrar, hon och hennes systrar blir utsatta för sexuella 

övergrepp av deras far. Deras far ”lånar” även ut dem till andra pedofiler. Thelma lever 

under hela sin uppväxt i skräck för sin far, genom våld styr han hela familjen. Inte förrän hon 

är vuxen och kommer i kontakt med en förening för kvinnor som varit sexuellt utnyttjade 

vågar hon berätta. 

 

”Dansa med PAPPA En förlorad barndom ett återvunnet liv” av Betsy Petersen 

Betsy är fyrtiofyra år, hon förstår inte varför hennes liv är så kantad av oro och inte riktigt 

kan få vardagen att gå ihop. Betsy bestämmer sig till slut att gå i terapi. Under terapin börjar 

minnesbilder av hennes barndom att dyka upp. Det visar sig i terapin att hennes barndom 

inte var så ljus som hon trott. Minnesbilder dyker upp som avslöjar att hon varit utsatt för 

sexuella övergrepp av sin far. Med de uppkomna minnena kan hon börja bearbeta det hon 

förträngt och sakta börja återvinna sitt liv. 

 

 

 



 

 

 

 

                             
”Den lilla fången” av Jane Elliot                                                                                                                       

Jane blir sexuellt utnyttjad av sin endast fjorton år äldre styvfar från vad hon kan minnas och 

sjutton år framåt. Jane blir av sin styvfar trakasserad misshandlad och sexuellt utnyttjad. 

Jane lever under stor kontroll av sin styvfar, hon kan inte göra något utan hans gillande. Inte 

förrän Jane är i vuxen ålder vågar hon ta steget att anmäla honom, trots att hela familjen tar 

avstånd från henne.     

 

”Det kan inte vara sant” av Anna Kali 

I vuxen ålder känner Anna att hon inte är den mamma hon önskar vara. Hon känner att det 

är någonting inom henne som hon inte kan kontrollera, men hon vet inte vad. Hon 

bestämmer sig för att gå i hypnos terapi. Bilder dyker upp underhypnosen, bilder som hon 

har svårt för att handskas med. Det är bilder av hur hon som mycket litet barn blir utsatt för 

sexuella övergrepp av sin far. Det kommer även bilder att hon blivit utsatt för övergrepp av 

sin morfar. Terapin hjälper henne att förstå vad hon varit med om och varför hon har svårt 

att handskas i vissa situationer.                                       


