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Inledning

Våldtäkt, sexuellt ofredande, sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande är fyra kategorier som 

alla är sexualbrott och räknas som sexuella övergrepp (Socialstyrelsen [SoS], 2000). Sexuella 

övergrepp delas in i mindre grova och grövre övergrepp. Till det mindre grova hör olämpligt 

kelande så som klappar, kyssar, kramar på ett sexuellt sätt, blottande och tilltal. Till de grövre 

övergreppen klassas beröring av barnets könsorgan eller att barnet berör förövarens könsorgan 

med händer eller mun (Kreyberg & Normann, 1995).  Det är svårt att hitta studier som säger 

hur allvarligt sexuella övergrepp skadar barnet. Man måste bedöma övergreppet satt i relation 

till barnets livssituation, då kan man se betydelsen av övergreppet i offrets liv. Generellt har 

det  visat  sig att  de grövre övergreppen ger större  varaktig  psykisk  skada,  dock kan även 

lindriga övergrepp ge stor skada om de pågått under längre tid. Skadorna blir också större om 

förövaren och offret står varandra nära. Skadorna i sig kan delas in i två kategorier fysiska och 

psykiska (ibid.).

De fysiska skador som kan förekomma vid sexuella övergrepp kommer oftast inom två år 

efter övergreppet och räknas som omedelbara. Skador i och kring könsorganen, sömnproblem, 

anorexi och bulimi är exempel på sådana skador. Barnen kan få olämpliga sexuella beteenden, 

dålig  social  anpassning  och  ofta  drabbas  barnet  av  emotionella  störningar  och  försämrad 

självuppfattning (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 1989). Svårigheter att gå, felställningar i 

höfter  och  bäcken  kan  bli  en  följd  av  den  smärta  som  kan  komma  efter  ett  övergrepp 

(Kreyberg & Normann, 1995). De mer långsiktiga skadorna är av mer psykisk karaktär som 

depression,  självdestruktivt  beteende,  dissociativa  reaktioner  och  problem  med  sociala 

relationer. Den vanligaste av dessa reaktioner är depression, alla dessa skador kommer ofta 

senare i livet hos individer som varit utsatta som barn (BRÅ, 1989). PTSD, posttraumatiskt 

stressyndrom och sexuella problem kan också bli en följd av sexuella övergrepp (Svedin & 

Banck,  2002).  Det  finns  också  ett  samband  mellan  sexuella  övergrepp  och  alkohol  och 

drogmissbruk (BRÅ, 1989). 

1.1 Bakgrund

Den enda  statistik  som finns  att  tillgå  när  det  gäller  sexualbrott  är  de  anmälningar  som 

inkommer till  polisen (SoS, 1999) och dit räknas endast så lite som 10-20 procent av alla 
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sexualbrott  komma (BRÅ, 1999).  År 2009 anmäldes  ca 15 700 sexualbrott,  där våldtäkter 

(cirka  5 940  st.)  och  sexuellt  ofredande  (cirka  7 590  st.)  utgjorde  majoriteten.  Av  dessa 

anmälda våldtäkter var ca 1 960 st. mot barn under 15 år och totalt var anmälningarna om 

våldtäkt i åldrarna 0-17 år ca 2 900 st. Bland dessa anmälningar var 14 procent av offren 

pojkar och 86 procent av offren flickor. 13 procent av pojkarna var i åldrarna 0-14 år och 1 

procent av dem var 15-17 år. När det gäller sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande anmäldes 

ca  1 340  brott  år  2009  (BRÅ,  2009).  I  Forsknings-  och  utbildningsbyråns  rapport  [FoU] 

(1991) framkommer det att i 94 procent av fallen hade de misstänkta gärningsmännen någon 

relation till barnet och i 6 procent av fallen var förövaren okänd.

Socialtjänstens handläggning av ärenden kring misstänkta sexuella övergrepp mot barn skiljer 

sig inte avsevärt från andra barnutredningar (SoS, 2000). I ett forskningsprojekt med uppdrag 

att  komma  till  rätta  med  sexuella  övergrepp  mot  barn  i  familje-  eller  familjeliknande 

situationer, framkom det att de tillfrågade myndigheterna upplevde sexuella övergrepp mot 

barn som speciella  och särskilt  komplicerade  ärenden att  handlägga  (BRÅ, 1990).  I  FoU 

(1995) framkommer det att föräldrar uppfattade en svårighet hos socialsekreterarna att prata 

om problematiken,  i  synnerhet  om gärningsmannen finns inom familjen.  I samma rapport 

uppmärksammades det att ungefär hälften av barnen blivit utredda vid tidigare tillfällen utan 

att misstanke om sexuella övergrepp väckts. Detta kan bero på att kunskaperna innan år 1985 

var betydligt mindre angående sexuella övergrepp och utredningarna därmed inte blev lika 

omfattande.  Kritiken  som  har  riktats  mot  utredningarna  kring  sexuellt  utnyttjade  barn  i 

rapporten, riskerar att kvarstå om inte utbildning prioriteras gällande dessa frågor. Enligt SoS 

(2000)  krävs  stor  kompetens,  kunskap  och  handlingsberedskap  när  det  gäller  att  utreda, 

behandla och bistå barn och deras familjer när det gäller misstanke om sexuella övergrepp. 

Det finns ett önskemål bland handläggarna av dessa ärenden om särskild utbildning och behov 

av enhetliga riktlinjer då den bristande rutinen gör ärendena svårarbetade (BRÅ, 1990). 

1.2  Syfte

Syftet  med denna uppsats är att undersöka hur två socialsekreterare i två olika kommuner 

handlägger ärenden kring misstanke om sexuella övergrepp mot barn. Vidare kommer också 

socialsekreterarnas egna tankar och upplevelser om deras arbetssätt att analyseras. 
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1.3 Definition av sexuella övergrepp

Det finns många definitioner på vad sexuella övergrepp mot barn är, vi har studerat många av 

dessa och kommit fram till att följande definition är den mest övergripande och heltäckande 

definitionen. 

”En handling  där  en  vuxen  utnyttjar  ett  barn  och  dess  beroendeställning  för  sina  egna  

sexuella och andra behov, utan hänsyn till barnet och den skada som barnet åsamkas. Den  

sexuella handlingen kan omfatta allt från ord, beröring med eller utan främmande föremål,  

till oralt, analt eller genitalt samlag. Barnet kan inte ge samtycke och ansvaret är helt den  

vuxnes.”(FoU 1991, s 15).

1.4 Kunskapsläge/ tidigare forskning

Sexuella övergrepp är ett internationellt problem (SoS, 1999). Trots detta finns väldigt lite 

forskning och vetenskapliga kunskaper på området. Hur man kan hjälpa ett barn som utsatts 

för dessa övergrepp, vad brottsoffret behöver och hur de blir bemött, är frågor som studerats 

väldigt  lite  både internationellt  och i  Sverige.  På det  internationella  planet  har  man dock 

forskat om övergreppens omfattning och konsekvenser sedan 1970-talet (Carlsson, 2004). I en 

studie presenterad i FoU (1991) borde det finnas specialkunskaper hos de handläggare inom 

Socialtjänsten som utreder misstankar om sexuella övergrepp mot barn. I studien som gjordes 

på sex socialdistrikt i Västra regionen i Stockholm visade det sig att det fanns ett motstånd att 

låta ett mindre antal socialsekretare få dessa specialkunskaper. Detta eftersom det visade sig 

att det inte var accepterat med dessa kunskaper, vilket bidrog till att det inte användes i den 

utsträckning som behövdes. 

Då  utredningar  är  en  samverkan  mellan  olika  myndigheter  är  det  extra  viktigt  att  varje 

myndighet har sina speciella utredare. Arbetet och samarbetet kan förväntas bli effektivare 

och underlättar eftersom utredarna känner varandra och är vana att samarbeta. Det finns också 

en risk att utredningarna styrs av privata värderingar om anmälningarna sprids på ett stort 

antal handläggare, vilket skulle bli väldigt olyckligt för alla inblandade (FoU, 1991). Under 

1980-talet  ökade  ärendena  kring  sexuella  övergrepp  mot  barn  både  hos  polis  och  hos 

socialtjänst. Välfungerande samarbetsrutiner saknades mellan de olika berörda myndigheterna 

(SoS,  2000).  Det  är  socialtjänsten  som har  ansvaret  för  att  en  samordnad  handlingsplan 
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upprättas och dokumenteras. I Socialstyrelsens allmänna råd om sexuella övergrepp (1991-

1999) förespråkades samrådsgrupper med representanter från varje myndighet för en bättre 

samverkan  mellan  socialtjänsten  och  de  berörda  myndigheterna  (SoS,  2000). 

Brottsförebyggande  rådet  skickade  1990  ut  enkäter  till  olika  myndigheter  däribland 

socialförvaltningar  för  att  bland  annat  kartlägga  om  skriftliga  riktlinjer  fanns  vid 

övergreppsärenden. Det visade sig att ca 58 procent svarade att det inte fanns några skrivna 

riktlinjer  men att  de använde sig av ”muntliga kontaktvägar” istället,  så som arbets-  eller 

samrådsgrupper. Omkring 30 procent av socialförvaltningarna hade någon form av skrivna 

riktlinjer,  medan  18  procent  arbetade  med  att  få  fram riktlinjer  tillsammans  med  övriga 

berörda myndigheter (BRÅ, 1990). 

Det centrala i utredningen är den unges vårdbehov, både på lång och kort sikt. Det måste 

också framkomma vad föräldrarna kan ha för behov av insatser, då även dessa kan bli till 

fördel  för  barnet.  Psykiatri  barn-  och  ungdom ska  på  uppdrag  av  socialtjänsten  göra  en 

barnpsykiatrisk utredning och bedömning av barnets behov. Finns det syskon till den utsatte 

bör även de ingå i utredningen (FoU, 1991). När man har tittat på utredningarnas kvalitet 

gällande ärenden kring sexuella övergrepp mot barn, har det visat sig att det ofta har gått 

fortare än andra barnavårdsutredningar. Kontakterna som togs under utredningen var också i 

många fall  mer  omfattande.  Dock har det  visat  sig i  dokumentation att  endast  vart  tredje 

förskolebarn och dryga hälften av barnen i åldrarna 7-12 år som varit utsatta för övergrepp 

träffat socialsekreteraren. Trots att den misstänkte gärningsmannen kom från familjen var det 

väldigt få syskon till offren som fick träffa socialsekreteraren.  Detta är skrämmande då det är 

vanligt att flera barn i en familj blir utsatta för övergrepp (ibid.).  

1.5 BBIC och utredning

BBIC  (Barns  Behov  I  Centrum)  är  ett  resultat  från  ett  utvecklingsarbete  mellan 

Socialstyrelsen, kommuner och forskning. Detta med målsättning att erbjuda alla kommuner i 

Sverige ett enhetligt system för handläggning och dokumentation i barnärenden (SoS, 2006). 

BBIC har  sin  utgångspunkt  i  de  grundprinciper  som bygger  på  en  värdegrund,  teori  och 

metodsyn  som  är  enig  med  aktuell  svensk  barnavårdsforskning  och  lagstiftning. 

Grundprinciperna utgår ifrån barn och unga i centrum, teoretiska utgångspunkter om barns 

och ungas utveckling,  likvärdiga möjligheter  för alla  barn,  samarbete  med barn och deras 
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familjer,  samverkan  mellan  myndigheter  vid  utredning  och  bedömning  av  insatser,  att 

identifiera  resurser  och  brister,  insatser  under  utredningarnas  gång,  utredning  som 

utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser samt kunskap och beprövad erfarenhet 

(ibid.). BBICs grundprinciper illustreras av en triangel där utgångspunkten är barnets behov i 

relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i barnets omgivning. Triangeln ger möjlighet att 

på ett strukturellt  sätt hämta in och analysera information till  utredningen. Den kan också 

användas  som  en  tankemodell  för  att  tala  kring  barn  och  deras  utveckling,  vilket 

socialsekreterare och andra yrkesgrupper kan använda sig av. Den ger också en struktur för 

planering och uppföljning av insatser (ibid.). 

För att en utredning skall bli aktuell måste ett ärende hos Socialnämnden uppkomma antingen 

genom en ansökan, anmälan eller  på annat sätt.  Innan en utredning kan inledas  utförs en 

bedömning, en så kallad förhandsbedömning, av om socialtjänsten ska inleda en utredning 

eller inte. Denna bedömning ska göras inom en begränsad tidsperiod. Kommer exempelvis en 

anmälan  om  att  ett  barn  far  illa  och  behöver  skydd,  kan  förhandsbedömningen  göras 

omedelbart (ibid.). Om förhandsbedömningen leder till beslutet att inleda en utredning ska de 

som berörs av utredningen informeras och allt även dokumenteras. En utredning till skydd 

eller  stöd  för  ett  barn  ska  vanligtvis  vara  avslutad  senast  inom fyra  månader.  Tiden  för 

utredningen  räknas  från  det  att  socialtjänsten  beslutat  att  inleda  en  utredning  till  att  det 

avslutas  med  ett  beslut.  Beslutet  ska  således  fattas  senast  fyra  månader  efter  det  att 

utredningen inletts. I undantagsfall kan utredningen förlängas en viss tid om särskilda skäl 

finns  för  det  (ibid.).  Det  insamlade  utredningsmaterialet  utgör  underlag  för  en  analys  av 

barnets eller den unges behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa behov. Materialet 

utgör också ett underlag för en bedömning av om barnet eller den unge behöver skydd eller 

stöd, samt om insatser krävs från socialtjänsten för att tillgodose barnets behov. Den ger också 

förslag  på  konkreta  och  genomförbara  insatser  och  hur  de  ska  följas  upp.  Själva 

beslutsfattandet  och  planering  av  insatserna  går  oftast  hand  i  hand.  Det  är  viktigt  att 

socialtjänsten regelbundet följer upp de beslutande insatserna, detta för att behovet av ändrade 

eller utökade insatser ska kunna uppmärksammas och åtgärdas (ibid.). 
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2 Material och metod

I forskningssammanhang använder man sig av enkäter och intervjuer när man är ute efter 

tankar,  åsikter,  uppfattningar  och  erfarenheter  (Ejvegård,  2003).  Eftersom vi  är  ute  efter 

socialsekreterarnas  upplevelser  och  tankar  valde  vi  att  använda  oss  av  halvstrukturerade 

intervjuer. Denna form av intervjuer innebär att man utgår ifrån en lista över specifika teman 

och frågor, som är intressanta för undersökningen. Det ger intervjupersonerna stor möjlighet 

att  utforma  svaren  fritt  (Bryman,  2009).  Anledningen  till  att  det  blev  intervjuer  och  inte 

enkäter är för att vi ville ha så utförliga och detaljerade svar som möjligt, vilket är lättare med 

intervjuer.  Nackdelen  med  intervjuer  är  att  respondenterna  inte  blir  lika  många  och 

undersökningen blir på så vis inte lika omfattande. Respondenterna är de individer som deltar 

i undersökningen, i detta fall de socialsekreterare vi har intervjuat. Den här uppsatsen utgår 

ifrån en kvalitativ forskningsstrategi. Det som utmärker den kvalitativa forskningsstrategin är 

att den har en tolkningsinriktat utgångspunkt, vilket innebär att tyngden ligger på att skapa 

förståelse för hur individer förstår och tolkar sin verklighet. Den kvalitativa metoden skiljer 

sig från den kvantitativa metoden på så vis att den inte generaliseras (Bryman, 2009), vilket vi 

inte  heller  finner  intresse  över  att  göra  i  denna  uppsats.  Eftersom en  del  av  syftet  med 

undersökningen är att få fram socialsekreterarnas egna upplevelser och tankar kring rutinerna, 

så lämpar sig den kvalitativa metoden således bäst i denna undersökning. 

Svaren i intervjuerna och enkäterna kan vara bundna eller öppna. Med bundna svar menas att 

respondenten får välja mellan olika svarsalternativ t.ex. ja, nej, vet ej. I de öppna svaren får 

respondenten  svara  fritt.  Bundna  och  öppna  svar  kan  blandas  (Ejvegård,  2003). 

Intervjufrågorna som ställs i vår undersökning är endast öppna frågor där respondenten svarar 

fritt. När frågorna är öppna ges det utrymme för respondenterna att svara utifrån deras egna 

erfarenheter,  tankar  och  upplevelser.  Eftersom vi  är  ute  efter  just  detta  passar  de  öppna 

frågorna vår undersökning väldigt bra. Även om arbetssättet är detsamma är det inte säkert att 

respondenterna  har  samma  inställning  till  det.  Med  de  öppna  frågorna  finns  det  större 

möjlighet att hitta dessa inställningar och se skillnaderna hos respondenternas upplevelser och 

tankar. Risken med öppna frågor är att svaren kan bli väldigt långa och komma långt ifrån den 

ursprungliga  frågan,  å  andra  sidan  kan  mer  utförliga  och  detaljerade  svar  ges  och  mer 

information kommer fram. 

6



I denna undersökning har två intervjuer utförts. Intervjuerna är uppdelade på två socialkontor 

från två olika kommuner.  Kommunerna  är  från olika  delar  av Sverige och invånarantalet 

skiljer sig åt,  den ena kommunen har ca 12 000 invånare medan den andra har ca 36 000 

invånare.  Att  det  endast  finns  två  intervjuer  med  i  undersökningen  beror  på  att  många 

socialkontor har avböjt medverkan. Många socialkontor led av tidsbrist och kunde inte avvara 

tid  för  en  intervju,  medan  andra  avböjt  på  grund  av  för  lite  erfarenhet  i  dessa  ärenden. 

Intervjuerna genomfördes via telefon då möjligheten till möte inte var aktuellt på grund av det 

geografiska avståndet. Nackdelarna med att göra telefonintervjuer är att det personliga mötet 

försvinner  och  att  det  naturliga  samtalsflödet  blir  sämre.  Samtalsflödet  påverkas  av  att 

turordningen  i  samtalet  inte  blir  lika  tydlig,  då  kroppsspråk  och  ansiktsuttryck  inte 

framkommer. På så sätt blir det svårare att se när respondenten funderar och letar efter vidare 

svar på en fråga. Risken för att avbryta ökar då det via telefon bara blir en tystnad, därför kan 

det också bli svårare att  ställa bra och relevanta  följdfrågor. Fördelar med denna form av 

intervju är  att  det  inte  behövs läggas  lika  mycket  tid  på det  praktiska  runt  omkring.  Det 

praktiska i detta sammanhang är resandet till och från intervjuerna, vilket inte blir nödvändigt 

vid telefonintervjuer. På så sätt kan mer tid läggas till  förberedelser och bearbetningen av 

intervjuerna. Det kan också bli lättare att uttrycka sig mer fritt för respondenterna via telefon, 

då reaktioner  och  kroppsspråk från  intervjuarna  inte  påverkar  på samma sätt  som vid ett 

personligt  möte.  Det  kan  göra  att  respondenternas  svar  blir  mer  ärliga  och  uppriktiga. 

Telefonintervjuer gör att tillgången till ett större geografiskt område ökar då resandet inte blir 

aktuellt. På så sätt ökar även urvalsmöjligheten fast det fortfarande är ett bekvämlighetsurval 

(se rubrik 2.4 Urval). Det är lättare att omboka en telefonintervju än ett möte, vilket gör att 

telefonintervjuer kan kännas mer flexibelt och lättare att boka än vanliga intervjuer.   

Analysmetoden  som kommer  appliceras  på  intervjuerna  är  meningskoncentrering.  Genom 

meningskoncentreringen kan man urskilja huvudteman från uttalandena i intervjuerna. Dessa 

huvudteman ger sedan möjlighet att göra en mer omfattande analys av intervjusvaren (Kvale 

& Brinkmann,  2009).  Anledningen  till  att  vi  valt  meningskoncentrering  är  för  att  det  är 

huvudinnebörden från respondenternas svar, som är det centrala och viktiga i undersökningen. 

Det viktigaste från båda intervjuerna är framtaget och sammanställt, direkta citat har undvikits 

för att kunna göra språket neutralare och svåridentifierat.   
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2.1 Tillvägagångssätt

Sökorden vi  har  använt  oss  av  för  att  få  fram relevant  forskning  är:  övergrepp,  sexuella 

övergrepp och  utredning,  sexuella  övergrepp och  anmälan  och utredningsmetodik.  När  vi 

hade  läst  igenom  den  litteratur  och  forskning  vi  ansåg  passande  för  uppsatsen  skrevs 

intervjufrågorna och sökandet efter respondenter började. Vid det första samtalet till de båda 

socialkontoren gavs en kortare information om syftet  med intervjuerna och vad det skulle 

användas till,  för att  komma i  kontakt med lämpliga respondenter.  Personerna i  fråga var 

handläggare för barn och familjeenheten där utredningar om misstanke om sexuella övergrepp 

mot barn handläggs. Handläggarna har erfarenhet av ärenden kring misstanke om sexuella 

övergrepp  mot  barn  och  passade  därför  bra  som  respondenter  till  undersökningen. 

Anledningen till att dessa individer var intressanta är deras kunskaper och erfarenheter inom 

området,  och  de  kan  bidra  med  viktiga  åsikter  och  tankar.  Det  kan  uppstå  problem om 

respondenterna är för erfarna och har haft lång anställning på samma tjänst, då den objektiva 

synen kan försvinna och öppenhet för nya idéer och tankar kan vara svåra att ta till sig. Efter 

genomförandet av intervjuerna och dess transkribering skedde analysen av intervjuerna och 

forskningen. Det hela avslutades med en diskussion.       

2.2 Etiska principer

I informerat samtycke ingår att ge information om undersökningens uppläggning i stort samt 

att det är frivilligt deltagande. Därmed kan respondenten välja att avsluta sitt deltagande när 

som helst (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid första samtalet gavs en kortare information om 

syftet  med  undersökningen,  därefter  fick  handläggarna  betänketid  och  möjlighet  att 

återkomma med besked. Genom att ge handläggarna utrymme för betänketid får de chans att 

smälta  informationen och väga för-nackdelar med att  ställa  upp som respondenter.  De får 

också tid att höra med sin chef om deltagande är okej och möjlighet att förbereda sig inför 

intervjun. Konfidentialitet betyder att respondenterna inte ska kunna identifieras därför är det 

viktig  att  personuppgifter  skyddas  från  utomstående  (Bryman,  2009).  Genom att  sexuella 

övergrepp på barn kan vara ett känsligt ämne så hade vi konfidentialiteten i åtanke, därför 

kommer varken namn, kön eller ålder på respondenterna nämnas i uppsatsen. Detta för att 

man  inte  ska  kunna  identifiera  respondenterna  då  det  inte  är  relevant  för  själva 

undersökningen. 
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Det är viktigt  att respektera rätten till  privatliv och det är inte acceptabelt att den gränsen 

passeras  bara  för  att  det  handlar  om  en  undersökning.  Den  personliga  information 

respondenterna delger  måste  behandlas  konfidentiellt  och de har alltid  rätt  till  anonymitet 

(Bryman, 2009). I dessa intervjuer har vi inte ställt frågor om respondenternas privatliv då vi 

är mer ute efter deras tankar och upplevelser av deras arbetssätt. För att de ska kunna svara så 

ärligt som möjligt, har vi lovat anonymitet och inte ens kommunen de arbetar i kommer att 

nämnas  i  uppsatsen.  För  att  inte  bryta  mot  anonymiteten  och  konfidentialiteten  kommer 

respondenterna  att  benämnas  som R1 och  R2 i  analysdelen. Detta  för  att  inte  ange  våra 

deltagare i undersökningen och riskera en känslig situation på arbetsplatsen. Risken för att 

respondenterna ska lida skada ska alltid vara så liten som möjligt. Därför är det viktigt att det 

finns ett konsekvenstänkande när undersökning bedrivs. Konsekvenserna för respondenterna 

måste hela tiden vägas mot vikten av informationen i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Några av intervjufrågorna handlar om hur respondenterna upplever sättet att arbeta på 

och  om  de  önskar  arbeta  på  annat  sätt.  Denna  typ  av  frågor  kan  bli  känsliga  och  få 

konsekvenser på arbetsplatsen om kritiken blir för stor mot den egna arbetsplatsen, därför 

kommer svaren i intervjuerna att presenteras anonymt. Det är inte meningen att det ska uppstå 

problem  på  grund  av  undersökningen.  Nackdelen  är  att  konsekvenser  kan  uppstå  om 

enhetschefen vet vilka personerna är som deltagit i undersökningen, men i detta fall vände vi 

oss direkt till handläggarna. Handläggarna själva har fått avgöra om de vill informera sin chef 

eller  inte.  Det  är  av  stor  vikt  att  svaren  från  intervjuerna  som  används  i  resultat  och 

analysdelen får ett så neutralt språk som möjligt utan att tappa dess innebörd. Intervjuerna 

kommer inte presenteras var för sig utan flertalet av svaren kommer att sammanställas, för att 

det inte ska gå att urskilja vilken respondent som svarat vad. 

2.3 Validitet och reliabilitet  

När  man  ska  beskriva  tillförlitlighet  och  pålitlighet  används  begreppen  validitet  och 

reliabilitet och det är viktigt att undersöka dessa två begrepp i all forskning (Bryman, 2009). 

Validitet  och  reliabilitet  hör  egentligen  till  den  kvantitativa  metoden  men  motsvarar 

tillförlitlighet och pålitlighet i den kvalitativa metoden. Vi har valt att använda oss av validitet 

och reliabilitet, för att begreppen är lättare att hålla isär och skilja på än tillförlitlighet och 

pålitlighet.  Validiteten  syftar  till  att  se  om  en  metod  undersöker  det  den  är  avsedd  att 

undersöka. Reliabiliteten handlar om undersökningens möjlighet att upprepas, oberoende av 
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forskare och tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 2009), om resultatet blir detsamma eller om det 

har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Bland många forskare förs en 

delad diskussion vad gäller hur relevanta dessa två begrepp är för den kvalitativa forskningen. 

Detta för att  det  är  svårt  att  fastställa  reliabiliteten genom att  mätning inte är  det  främsta 

intresset  för  kvalitativa  forskare (Bryman,  2009).  Frågorna som användes  under  intervjun 

finns med som bilaga, vilket gör att de kan användas igen vid andra undersökningstillfällen 

och  vid  andra  tidpunkter.  Nackdelen  är  att  följdfrågorna  inte  finns  med  och kommer  bli 

annorlunda  vid  upprepad  undersökning.  Detta  genom  att  följdfrågorna  bygger  på 

respondenternas  svar.  I  denna  undersökning är  respondenterna  och  deras  arbetskommuner 

anonyma och det bidrar därmed till att reliabiliteten är relativt låg. Intervjufrågorna är skrivna 

och  anpassade  efter  uppsatsens  syfte,  på  så  vis  är  validiteten  hög  redan  från  början. 

Validiteten  stärks ytterligare  genom framlyftandet  av relevanta  svar från intervjuerna som 

hänvisar till uppsatsens syfte. 

2.4 Urval

Den kvalitativa metoden utgörs av ett icke-sannolikhetsurval som omfattar alla de former av 

urval som inte utförs från den sannolikhetsmetod som den kvantitativa metoden förespråkar. 

Urvalet  innebär att vissa enheter i populationen har större möjlighet att väljas ut än andra 

(Bryman,  2009).  En form av  icke-sannolikhetsurval  är  bekvämlighetsurval och utgår ifrån 

personer som för tidpunkten finns tillgängliga för författarna. Representativiteten i urvalet är 

inte lika viktig i en kvalitativ  undersökning som i en kvantitativ.  Vikten i  den kvalitativa 

undersökningen ligger istället på analysen av intervjuerna (ibid.). Detta urval ansågs vara bäst 

på grund av tillgängligheten av respondenter och den begränsade tidsramen för uppsatsen. 

Urvalet i sig kan medföra att författarna missar respondenter som innehar mer erfarenheter 

och kunskaper och därför kan vara mer lämpade för undersökningen.  

3 Resultat

 Resultatet och analysen kommer att presenteras var för sig. I resultatdelen är intervjusvaren 

från  båda  respondenterna  redovisade  i  en  sammanställd  text.  I  analysdelen  kommer 

intervjusvaren att jämföras gentemot forskningen och följas av en analys. 
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Båda  respondenterna  är  utbildade  socionomer  och  jobbar  med  barnutredningar  på  olika 

socialkontor, i deras arbetsgrupper ingår 4-6 stycken socialsekreterare. Det som skiljer deras 

arbetsuppgifter åt är åldern på barnen, den ena utreder barn 0-18 år medan den andra utreder 

barn 0-12 år. I R1s arbetsgrupp utförs både förhandsbedömningen och utredningen. Medan 

R2s arbetsgrupp fokuserar enbart på utredningen då förhandsbedömningen sker i en annan 

grupp. Båda arbetsplatserna arbetar utifrån BBIC, Barns Behov i Centrum. Ingen av dem har 

någon vidareutbildning när det gäller  ärenden kring misstanke om sexuella övergrepp mot 

barn. Däremot har båda deltagit i kortare kurser och seminarium angående bland annat detta. 

Det finns ingen handläggare i  någon av arbetsgrupperna som har extra  utbildning i  dessa 

ärenden förutom dessa nämnda kurser och seminarium. Undantaget är i ena arbetsgruppen då 

några är relativt nyanställda och inte deltagit i kurser eller seminarium. R1 och R2 tycker det 

är viktigt med uppdatering, påminnelser och att få möjlighet att utvecklas och hänga med i 

forskningen. 

När det gäller utredningsprocessen så ser det likartat ut mellan de båda kommunerna då båda 

arbetar utifrån BBIC. Utredningar om misstanke om sexuella övergrepp mot barn skiljer sig 

inte från andra barnutredningar, då alla utredningar handläggs enligt BBIC modellen. Först 

sker en förhandsbedömning och beroende på vilken information som framkommer i första 

anmälan avgörs hur allvarlig situationen är. Om situationen är akut och utgör fara så blir ett 

omedelbart omhändertagande aktuellt, annars kan ärendet gå vidare som en vanlig utredning. 

Efter förhandsbedömningen sker ett möte med vårdnadshavarna. Under detta möte går man 

igenom anmälan  eller  ansökan  och  bokar  därefter  ett  nytt  möte  för  att  diskutera  BBICs 

behovstriangel.  Utifrån vad behovstriangeln  visar  görs  en  utredningsplan  och tillsammans 

med vårdnadshavarna beslutas vilka kontakter som ska tas. Utredningen får hålla på i max 

fyra  månader,  under  denna  tid  finns  kontinuerlig  kontakt  med  familjen.  Efter  dessa  fyra 

månader ska ärendet avslutas, då går det antingen vidare till insats eller läggs ner beroende på 

vad utredningen kommit fram till. En av respondenterna berättar att det finns möjlighet till att 

förlänga en utredning utöver  dessa månader,  i  ett  ärende förlängdes  utredningen med två 

månader.  Det  kan  bero  på  att  utredningar  från  andra  myndigheter  drar  ut  på  tiden  och 

socialtjänsten måste invänta dem för att kunna avsluta ärendet.    

Ingen av respondenterna  har  begärt  barnpsykologisk  utredning i  något  av de ärendena de 

handlagt.  Däremot  beroende på hur  allvarig  situationen  är  kan hänvisning och remiss  till 
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Barn- och Ungdoms Psykiatrin (BUP) göras, i ett fall var redan en BUP kontakt initierad från 

annan myndighet. När det gäller läkarundersökning hänvisar den ena kommunen till polisen, 

då det är deras ansvar att utreda vad som har hänt och inte. Den andra respondenten har inte 

själv begärt läkarundersökning i något av sina ärenden, men har hört från kollegor om ett 

ärende  där  läkarundersökning  utförts.  Den  läkarundersökningen  gjordes  självmant  av  en 

läkare utan specialistutbildning på en vårdcentral. Detta upplevde inte socialtjänsten vara bra 

då man bör förbereda barnet och vara beredd på att läkarundersökningen kan uppfattas som 

ett  övergrepp av barnet.  I  något  ärende togs beslutet  att  en läkarundersökning inte  skulle 

genomföras då det hade gått för lång tid sedan övergreppet skett. När en polisanmälan görs 

hänvisar även den här kommunen till  polisen,  då det  är  polisens uppgift  att  utreda själva 

brottet. 

På frågan om utredningen skiljer sig åt beroende på om förövaren är en släkting eller okänd, 

svarade  R1  att  själva  utredningen  inte  skiljer  sig  åt.  Den  akuta  bedömningen  i 

förhandsbedömningen blir däremot annorlunda om det är en nära släkting till barnet. För att 

kunna skydda barnet på bästa sätt  måste man titta på vart i  närverket förövaren finns. R2 

menar att det blir känsligare om förövaren finns inom familjen, det blir en större kris för hela 

familjen då. Det är lättare att acceptera och skydda barnet om någon utomstående är förövare. 

Båda kommunerna träffar alltid det utsatta barnet. R2 påpekar dock att undantag kan göras 

beroende på barnets livssituation och välmående, det är inte tänkt att situationen ska förvärras. 

Ska ett undantag göras måste en tydlig motivering finnas med i utredningen. När det kommer 

till  om  de  träffar  syskonen  till  det  utsatta  barnet  skiljer  sig  kommunerna  åt.  Den  ena 

kommunen har inte som rutin att träffa syskonen och gör inget utredningssamtal med dem. I 

vissa  fall  ser  de  syskonen  vid  hembesök,  utredningar  kan  dock  avslutas  utan  att 

socialsekreteraren ens har sett syskonen. Generellt sätt träffar inte den andra kommunen heller 

syskonen men finns misstanke om att också de blir utsatta inleds utredning även på dem. 

I båda kommunerna finns samordning mellan olika myndigheter men dem ser lite olika ut. 

Den  ena  kommunen  använder  sig  av  samrådsgrupper  och  den  andra  av  Barnahus.  I 

samrådsgruppen  ingår  förutom  socialtjänsten,  polis,  BUP  och  läkare  från  barn-  och 

ungdomsmedicin.  Samarbetet  i  samrådsgruppen  upplevs  fungera  bra  och  det  finns  en 

utarbetad gemensam handläggningsplan. I Barnahuset samarbetar Socialtjänst, BUP, polis och 

åklagare.  Respondenten upplever att  samarbetet  fungerar olika beroende på vilka personer 
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som är inblandade. Känslan av att myndigheterna har olika mål med samarbetet och skilda 

bedömningar har också funnits. Överlag tycker respondenten ändå att samarbetet fungerar bra. 

Det görs inte någon formell handlingsplan kring ett barn eftersom alla myndigheter har olika 

roller, men man diskuterar vem som ska göra vad. 

Ingen av kommunerna har något specialutformat stöd till föräldrar vars barn blivit utsatta för 

sexuella  övergrepp.  Det  som  erbjuds  är  de  generella  insatserna  som  samtalsstöd  hos 

vuxenenhet  eller  samtalsstöd  hos  handläggare,  samtalskontakt  hos  BUP,  stöd  från 

familjebehandlare och vuxenpsykiatrin. Dessa insatser är självklart frivilliga och föräldrarna 

kan avgöra själv om de vill tacka ja eller nej. När det kommer till insatser för den misstänkta 

förövaren  erbjuder  inget  av  socialkontoren  någon  hjälp.  Blir  förövaren  dömd  erbjuder 

kriminalvården  behandlingsprogram  och  stöd.  Skulle  den  misstänkta  förövaren  vara  en 

förälder och anses oskyldig, erbjuds den att delta i familjebehandlingen. R1 tycker att det är 

svåra  ärenden  och  att  den  första  bedömningen  är  det  svåraste,  detta  på  grund  av 

skyddsaspekten runt barnet. 

Generellt  sätt  kan  R1  inte  svara  på  vad  som önskas  göra  annorlunda,  och  kontinuerliga 

utbildningar är det enda R1 kan komma på saknas. R2 upplever också att det är svåra ärenden 

och  tycker  att  deras  arbetssätt  fungerar  bra.  De  är  alltid  två  handläggare  i  ärendena,  en 

huvudhandläggare och en medhandläggare. De tar även alltid upp ärenden i grupp för det är 

viktigt att man inte sitter själv med dessa svåra ärenden, R2 tycker också det är viktigt att ha 

chefen bakom sig. Det som önskas är i så fall att använda sig ännu mer av Barnahus. När det 

kommer till riktlinjer har den ena kommunen samrådsgruppens broschyr att utgå ifrån samt 

Socialtjänstlagen och BBIC. Det upplevs kännas skönt att ha broschyren då dessa ärenden inte 

är  något  man  gör  varje  dag.  Då  fungerar  broschyren  som en  trygghet  då  den  innehåller 

vägledning för dessa ärenden. I den andra kommunen finns inga nedskrivna riktlinjer när det 

gäller sexuella övergrepp mot barn, däremot finns det nedskrivna riktlinjer angående våld mot 

barn. Riktlinjer är inget som efterfrågas, däremot önskas en mer tillgänglig chef för bollande 

av tankar och funderingar.    
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4 Analys

För att göra analysen tydlig har vi valt att kursivera respondenternas svar och forskningen. 

Kursiveringen betyder inte att det är citat, meningskoncentrering har används.

Ingen av respondenterna upplever att de har någon specialutbildning i dessa ärenden, inte  

heller deras arbetskolleger har någon specialutbildning. Båda respondenterna tycker att det  

är viktigt med påminnelse och uppdatering och ställer sig därför positiva till extra utbildning. 

Genom att viljan och behovet finns är det förunderligt varför utbildning inte är mer prioriterat. 

Oavsett vad orsaken till varför det inte är det borde kanske viljan och behovet tas i beaktande, 

detta  för  att  handläggningen  ska kunna vidareutvecklas  och göra processen lättare  för  de 

utsatta barnen. De en- och tvådagars kurser och seminarium som erbjuds är bra men vore 

kanske bättre om de förlängdes till ännu längre utbildningar. Detta eftersom det är av stor vikt 

att de handläggare som handlägger dessa ärenden, får möjlighet att diskutera och reflektera 

denna form av ärenden med andra handläggare inom samma område. 

Båda kommunerna använder sig av BBIC modellen till alla sina barnutredningar. Det gör att  

ärenden kring sexuella övergrepp mot barn ser precis likadana ut som andra utredningar,  

där barn far illa. Det kanske kan vara svårt att avgöra vilket barn som lider mest och är i 

störst behov av hjälp, därför är det bra att alla barnavårdsutredningar ser likadana ut och följer 

samma mall. Det ger också en tydlig struktur till utredningarna och socialsekreteraren får en 

bra rutin i ärendena. Ärendena är individuella och ärenden kring sexuella övergrepp mot barn 

är  extra  känsliga.  Utredningstiden  för  alla  utredningar  är  fyra  månader,  den  tiden  känns 

kanske kort för utredaren som har andra ärenden under tiden. Men för det utsatta barnet är 

fyra månader en lång tid och att då förlänga med ytterligare två månader kan upplevas som 

orättvist. Självklart är det beroende på situationen runt barnen, de kan vara skyddade under 

hela utredningen och därmed inte längre befinna sig i fara. 

Då  de  är  mellan  4-6  stycken  anställda  i  arbetsgrupperna  är  det  inte  ett  stort  antal  

socialsekreterare som handlägger ärenden kring sexuella övergrepp mot barn. Det kan bidra 

till att det inte finns så stort utrymme för privata värderingar. Dessutom tar ena respondenten 

upp att det alltid är två i utredningen, en huvudhandläggare och en medhandläggare. De tar 

även upp ärendena i grupp eftersom det är viktigt att man inte sitter själv i dessa ärenden. 
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Detta kan minska risken för privata värderingar ännu mer, eftersom det är flera som är insatta 

i ärendet och kan hjälpa till att avstyra privata värderingar. Då individerna i arbetsgruppen 

förmodligen  har  olika  privata  värderingar,  kan  det  bli  lättare  att  följa  den  tänkta 

arbetsmodellen. Detta eftersom man inte kan följa allas värderingar. Då socialkontoren arbetar 

efter BBIC modellen följer alla anställa samma dokument, vilket borde minska risken för att 

privata värderingar styr utredningen.

Att det inte begärs någon barnpsykiatrisk utredning och bedömning kan bidra till att viktig 

information om barnets hälsotillstånd går förlorat. Bedömningen och insatserna skulle kanske 

se annorlunda ut om även barnets psykiska tillstånd utvärderades. Att det hänvisar till BUP 

och ger barnet en möjlighet till samtalskontakt, visar att de är måna om barnen och vill ge den 

bästa tänkbara hjälpinsatsen. Ingen av respondenterna har heller som någon rutin att begära 

läkarundersökning på den utsatta. Det kan betyda att de inte vill utsätta barnen för ytterligare 

ett övergrepp, som en läkarundersökning kan bli om den utförs på ett felaktigt sätt. Det kan 

också ha gått för lång tid för att kunna hitta bevis, vilket gör att en läkarundersökning kan 

kännas onödigt. En annan aspekt förutom bevisdelen kan vara att barnen känner oro för att se 

onormal  ut efter  övergreppen. Tänker man på den aspekten kanske det ändå ska göras en 

läkarunderökning trots att det gått lång tid sedan övergreppen.

Den ena respondenten anser att hela situationen blir känsligare om förövaren finns inom  

familjen, det upplevs bli en kris för hela familjen. Utifrån respondenterna framkommer inte att 

de själva tycker att situationen blir mer känslig, däremot att den blir känsligare för familjen. 

Detta genom att det kan vara problematiskt att prata om ämnet och därmed svårare att hantera 

utan professionell  hjälp.  Det är  bara i  få undantagsfall  som respondenterna inte  träffar de 

utsatta  barnen  och  då  med  en  tydlig  motivering  om  varför.  I  alla  andra  fall  träffar 

socialsekreteraren alltid de utsatta barnen. Det visar på att det är barnen som är i fokus under 

utredningen, och att man tar sig tid att lyssna på barnens upplevelser och berättelser. Detta 

känns viktigt eftersom det är barnen det handlar om. I undantagsfall är det okej att inte träffa 

barnen så länge man kan motivera  varför.  Det är  inte  tänkt  att  en utredning ska förvärra 

situationen, den ska förbättra den. Finns en motivering om att det är bäst för barnet att inte 

träffa socialsekreteraren måste det respekteras, så länge det är för barnets bästa. 

Det finns inte som rutin att träffa syskonen till barnen, finns det dock misstanke om övergrepp  

inleds även utredning på dem. Socialsekreteraren kan avsluta ett ärende utan att ens ha sett  
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syskonen och i vissa fall bara träffat dem vid hembesök. Då det enligt forskningen är ganska 

vanligt att syskon också är utsatta är det konstigt att socialsekreterarna inte har som rutin att i 

alla  fall  prata  med dem.  Förskola,  skola,  grannar  och släktingar  är  ofta  samma,  nätverket 

skiljer sig inte särskilt mycket mellan syskonen. Då det enligt FoU (1991) i 94 procent av 

fallen är någon med relation till  barnen som är den misstänkta gärningsmannen, borde det 

vara av ännu större vikt att träffa syskonen.

4.1 Barnpsykiatrisk utredning och samrådsgrupper 

Eftersom det  inte  alltid  begärs en barnpsykiatrisk  utredning på de utsatta  barnen minskar 

också chansen att syskonen blir en del av den. Om vi tänker oss att förövaren är en förälder 

som förgripit sig på ett utav sina barn, är det av stor vikt att den utsatta får en psykiatrisk 

utredning men också att syskonen får det. Detta för att bilden av föräldern kan ändras hos 

syskonen när allt uppdagas, det kan göra att syskonen hamnar i en kris då de får en ”ny” 

förälder. Det väcks också tankar och funderingar hos syskonen, när någon förgriper sig på 

deras syster eller bror. Dessa tankar och funderingar är viktiga att bearbeta annars kan det 

finns en risk att de ger men för livet. Enligt forskningen (FoU, 1991) ska syskonen ingå i den 

barnpsykiatriska utredningen, detta blir inte fallet i dessa kommuner då socialsekreterarna inte 

ens träffar syskonen. 

Den ena kommunen använder sig av en samrådsgrupp och den andra av ett Barnahus. Det är 

bra  att  samarbetsgrupper  finns  och  under  senare  år  har  de  utvecklats  till  ett  fungerande 

arbetssätt.  Även om samarbetet  ser olika ut har kommunerna prioriterat  samverkan,  vilket 

visar att de tar hänsyn till barnen och gör det som de tror är bäst för dem. Framförallt om man 

tittar på Barnahus där alla myndigheter finns i samma lokaler. Barnen behöver på så sätt bara 

besöka ett ställe och slipper åka runt mellan myndigheterna. Tittar man på vilka myndigheter 

som är involverade i samverkan skiljer det sig åt. Båda grupperna har socialtjänst, BUP och 

polis men den ena gruppen har läkare medan den andra istället har åklagare. Det kan betyda 

att  den ena kommunen är mer  inriktad på att  få en gärningsman fälld,  då både polis  och 

åklagare  finns  representerade.  Även  här  borde  en  läkare  finnas  representerad  för  att 

förhoppningsvis  kunna bevisa  om ett  övergrepp ägt  rum,  vilket  ökar  chanserna för  att  få 

förövaren fälld. En annan aspekt för att ha en läkare i gruppen är för barnens skull, då en 

läkarundersökning kan visa barnen att ingenting är fel och onaturligt med dem. För att få ännu 

effektivare och bättre samverkan borde det kanske alltid vara samma representanter från varje 
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myndighet i alla ärenden. Arbetet underlättar eftersom alla känner varandra och kan rutinerna. 

Utredningarna blir således mer jämlika och utreds på samma sätt vilket gör att det blir en 

objektivare bedömning. 

Samrådsgruppen har utarbetat en gemensam handläggningsplan. Barnahus anser att varje 

ärende  är  individuellt  och  en  gemensam handläggningsplan  har  därför  inte  tagits  fram,  

däremot diskuteras vem som ska göra vad. En gemensam handlingsplan behöver inte vara 

detaljerad och utformad för ett specifikt ärende utan kan vara utformad i stora drag. Det kan 

till exempel bara vara uppdelat i vem som göra vad och i vilken ordning saker och ting bör 

göras under utredningen. En handlingsplan behöver inte betyda att den ska appliceras på alla 

fall. Den kan också göras mer detaljerad i början av varje ärende för att underlätta processen i 

det specifika fallet. En handlingsplan kan göra utredningsprocessen mer effektiv, då alla vet 

exakt vad de ska göra och inte. Risken för att viktiga delar i processen går förlorade minskar 

också då alla redan från början är medvetna om vad som förväntas av dem. 

Det finns inte något specialutformat stöd till föräldrarna vars barn blivit utsatta för sexuella  

övergrepp. Det som finns är de generella insatser som till  exempel samtalsstöd, BUP och 

familjeteamet. Det är bra att det finns valmöjligheter mellan olika typer av insatser, då kan 

föräldrarna hitta den hjälp som känns bäst för dem. Möjlighet att bearbeta tillsammans som 

familj är bra, men fokus kan lätt hamna på barnen. Därför är det bra om föräldrarna har en 

egen samtalskontakt där de får bearbeta sina tankar och funderingar. I nuläget finns inte något 

special utformat stöd, detta är kanske inte heller nödvändigt. Däremot vore det kanske bra om 

någon i varje stödmyndighet besitter extra kunskaper och erfarenheter om sexuella övergrepp. 

Eftersom det tidigare nämnts att föräldrar har uppfattat en svårighet hos socialsekreterare att 

prata om problematiken, blir detta ännu viktigare. Det är viktigt att påpeka att hjälp finns att 

tillgå. Samt att den är frivillig och att man aldrig kan tvingas att ta emot hjälp. 

Tittar  man  på  vilka  insatser  som  ges  till  den  misstänkta  förövaren  svarade  båda 

respondenterna  att  någon  hjälp  inte  ges.  Blir  förövaren  dömd  går  insatserna  till  

kriminalvården där behandling och stöd är utformad i särskilda program. Detta är logiskt 

eftersom kriminalvården har sina egna program och insatser, vilket gör att det känns onödigt 

att även socialtjänsten ska lägga resurser på förövaren. Om kriminalvården inte hade haft egen 

behandling och stöd, hade det däremot varit viktigt att ge förövaren detta via socialtjänsten. 
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Det är viktigt att ge förövaren behandling för att minska risken för nya brott när straffet är 

avtjänat. Blir förövaren inte dömd erbjuds inget stöd från socialtjänsten då personen anses 

vara oskyldig i lagens mening. Är den misstänkte förövaren oskyldigt anklagad, och då inte 

bara  enligt  lag  i  brist  på  bevis,  kan  denna  behöva  bearbeta  anklagelsen  med  hjälp  av 

professionella. Detta anser inte vi vara socialtjänstens huvudsakliga uppgift, istället finns till 

exempel vuxenpsykiatri och psykosociala team till förfogande. Om den misstänkta förövaren 

är en förälder som inte blir dömd, erbjuds möjlighet till att delta i familjebehandlingen. Är 

föräldern skyldig men friad i brist på bevis kan det bli förödande för de utsatta barnen om 

föräldern tackar  ja  till  att  delta  i  familjebehandlingen.  Behandlingen blir  inte  givande för 

barnen i närvaro av sin förövare, då det blir en ständig påminnelse om övergreppen och gör 

det svårare att bearbeta och gå vidare. Är föräldern däremot oskyldig är det bara till fördel för 

familjen  om  den  deltar  i  behandlingen.  Barnen  får  då  stöd  av  båda  sina  föräldrar  i 

bearbetningen av övergreppen och föräldrarna får stöd av varandra. Dock kan det vara svårt 

att veta om den misstänkta förövaren är oskyldig i mer än lagens mening om ingen annan 

förövare kommer på tal. 

Båda  respondenterna  anser  att  det  är  svåra  ärenden,  den  ena  upplever  att  den  första  

bedömningen är det svåraste.  Den första bedömningen är svårast då skyddet runt barnet  

måste bedömas och avgöras. Det är förståligt att det är svåra ärenden då sexuella övergrepp 

kan  ses  som  ett  känsligt  och  näst  intill  tabubelagt  ämne.  Att  man  upplever  den  första 

bedömningen som svårast är också förståeligt då denna bedömning kan vara avgörande för 

den fortsatta processen. Utförs den första bedömningen på felaktigt sätt kan det bli till skada 

för barnen, då kan hjälpen antingen bli felaktig eller utebli helt och hållet. Fördelen med att 

förhandsbedömningen och utredningen sker av samma handläggare, gör att familjen har en 

och  samma  handläggare  genom  hela  utredningsprocessen.  Detta  kan  medföra  en  större 

trygghet för familjen och ökad tilltro till handläggaren då denna inte byts ut under processen. 

För handläggarens del innebär det en chans att i ett tidigt skede påbörja klientrelationen. Det 

arbetssätt  som  den  andra  kommunen  använder  sig  av  skiljer  sig  åt,  då  sker 

förhandsbedömningen  i  en  annan  grupp.  Det  betyder  att  själva  utredningsgruppen  inte 

behöver lägga tid på att avgöra om utredning ska inledas eller inte. Resurserna kan då enbart 

användas till själva utredningen. Fördelen är också att det hela tiden är två i ärendena vilket 

leder till  mindre arbetsbelastning.  Risken för felbedömning minskar då diskussion och två 

synsätt finns med i processen. Eftersom det alltid är två handläggare som utreder ärendena 
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står de aldrig ensamma i besluten, vilket kan ge en trygghet. Denna trygghet förstärks ännu 

mer då ärendena tas upp i stor grupp och alla  handläggare i gruppen kan delge sin åsikt. 

Nackdel är att  det  är  en annan handläggare som tar första kontakt med familjen eftersom 

förhandsbedömningen sker i en annan grupp. Det kan medföra att tryggheten försämras för 

familjen eftersom klientrelationen upprättas i ett senare skede. För handläggarens del kan det 

innebära en känsla av att bli inkastad i ett redan påbörjat ärende, i och med ett övertagande av 

någon annans klienter. Å andra sidan är den första kontakten med familjen redan tagen och 

isen bruten, vilket kanske kan kännas underlättande. Handläggaren undgår att vara den som 

informerar att en anmälan på familjen har kommit in och vad ärendet gäller. 

Det som respondenterna önskar skulle vara annorlunda är mer kontinuerliga utbildningar  

och ökad användning av Barnahus. Respondenterna visar en öppenhet för ny kunskap och 

inser vikten av att hålla sig uppdaterad och påläst inom ämnet. Detta för att kunna utveckla 

sitt arbete ytterligare och göra en ännu bättre utredning, vilket ger barnen och dess familjer 

bästa tänkbara hjälpinsatser. Självklart är det viktigt med kurser och seminarium under hela 

yrkeslivet, men det skulle kanske vara bra om det låg större vikt på denna typ av problematik 

redan i socionomutbildningen eller annan likartad utbildning. Att Barnahus önskas användas 

mer  kan  betyda  att  det  är  en  form  som  fungerar  väldigt  bra  och  uppskattas  av 

socialsekreterare. Det anses vara en bra form även för barnen som slipper åka runt till de olika 

myndigheterna. Det kanske blir en mer enhetlig bedömning av ärendena då det sker på samma 

ställe. Detta eftersom det blir lättare för myndigheterna att föra en diskussion med varandra, 

då de delar gemensamma lokaler.

Den  ena  kommunen  har  samrådsgruppens  broschyr  att  utgå  ifrån  medan  den  andra 

kommunen inte har några nedskrivna riktlinjer. Broschyren upplevs som en trygghet då den 

innehåller vägledning för dessa ärenden. I den andra kommunen upplevs inte riktlinjer som 

något saknat, utan istället  önskar man en mer tillgänglig  chef för bollandet av tankar och 

funderingar. Båda kommuner är nöjda med hur det ser ut angående riktlinjer. I och med att 

BBIC är  en tydlig  och strukturerad modell  kan det  medföra  att  ärenden idag inte  är  lika 

svårarbetade. Detta kan göra att riktlinjer känns som överflödiga och förvirrande. Å andra 

sidan  kan  det  fungera  som en  extra  trygghet,  då  dessa  ärenden  är  ovanliga.  Behovet  av 

bollandet  av  tankar  och  funderingar  med chefen  kanske minskar  om nedskrivna riktlinjer 

finns, då ännu tydligare tillvägagångssätt ges.        
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5 Diskussion

Här i  diskussionen kommer vi att  lyfta  fram de saker som vi har reagerat  mest  på under 

uppsatsen.  Det  kan  vara  både  saker  som  vi  blivit  positivt  överraskade  av  och  negativt 

överraskade av. Vidare kommer en diskussion om arbetes syfte, undersökningens svagheter 

och styrkor att presenteras.

När det kommer till barnpsykiatriskt utlåtande är det inget som socialtjänsten begär, de kan 

hänvisa  till  BUP  i  vissa  fall  beroende  på  hur  situationen  ser  ut.  Detta  blev  vi  negativt 

överraskade av då vi antog att ett psykiatriskt utlåtande utfördes för att se barnets psykiska 

tillstånd.  Att  det  inte utförs som en rutin kan tyckas  konstigt  då barnen befinner sig i en 

traumatisk situation och befinner sig i ett utsatt läge. För att kunna hjälpa dem på bästa sätt 

borde det vara av intresse att ta reda på vart de befinner sig psykiskt och vad de är i mest 

behov av. Socialtjänsten hjälper till att skydda barnen, ta bort de från faran och erbjuder stöd, 

men hur effektivt blir stödet om det inte är fastställt vart barnet befinner sig mentalt? Allt stöd 

är självklart  viktigt  och det  ena behöver  inte  utesluta  det  andra.  Men om det i  början av 

ärenden  kring  sexuella  övergrepp gjordes  ett  psykiatriskt  utlåtande,  kanske  stödinsatserna 

skulle kunna skräddarsys ännu mer och bli effektivare. Detta skulle kunna leda till kortare 

stödtid och att fler barn får bättre hjälp. 

En  annan  sak  som  vi  reagerade  negativt  på  var  att  det  inte  är  någon  rutin  att  göra  en 

läkarundersökning. Ingen av respondenterna gör detta som någon rutin och i deras ärenden 

har det inte förekommit. Att göra en läkarundersökning kan ha två syften, det ena är för att få 

fram bevis och det andra för att barnet ska få höra att allt ser normalt ut. Det är viktigt att en 

läkarundersökning  utförs  av  en  specialistläkare  som  kan  förklara  för  barnet  vad  en 

undersökning innebär och har för syfte. Läkaren måste kunna vara pedagogisk med barnet. En 

undersökning måste ske väldigt varsamt så att den inte upplevs som ytterligare ett övergrepp. 

Efter att ha analyserat respondenternas svar väcks en känsla av att socialkontoren är mer inne 

på bevisaspekten av en undersökning och inte för att lugna barnets oro. Båda socialkontoren 

jobbar utifrån BBIC, Barns Behov i Centrum, är det verkligen det om en läkarundersökning 

enbart görs för att fastställa bevis? Att socialkontoren tänker på barnens bästa och inte vill 

utsätta dem för ännu ett övergrepp är en självklarhet då det ska hjälpa barnen till det bättre. 
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Det kanske vore en bra idé att erbjuda en läkarundersökning, så att familjen och barnet kan 

avgöra vad som känns bäst just för dem. Alla fall är olika och måste behandlas individuellt. 

Den ena kommunen har en broschyr de kan utgå ifrån och hämta vägledning från. Den andra 

kommunen har inga riktlinjer när det gäller sexuella övergrepp, men när det gäller våld mot 

barn. Att det finns riktlinjer för den typen av problematik och inte för sexuella övergrepp kan 

bero på att våld mot barn inte är lika tabubelagt och är lättare att upptäcka. Det har jobbats 

mer med den typen av problematik och forskningen har kommit längre, vilket gör det lättare 

att  skapa  riktlinjer.  Framöver  kanske  det  även  kommer  komma  riktlinjer  för  sexuella 

övergrepp, när forskningen kommit längre och samhället är mer medveten om att det sker. 

Utan ny forskning är det svårt att hitta de vägar som fungerar bäst, då det inte finns något att 

relatera  till.  Varje  kommun  får  istället  hitta  det  sätt  som passar  dem.  Många  kommuner 

använder sig idag av BBIC, kanske denna arbetsmodell kommer att ersätta andra former av 

riktlinjer? Att den ena kommunen har en broschyr att utgå ifrån, blev vi positivt överraskade 

av eftersom vi antog att det var som i den andra kommunen. Det vill säga att det skulle finnas 

riktlinjer för våld mot barn, men inte för sexuella övergrepp mot barn. 

Sammanfattningsvis  upplever  respondenterna  att  varken  de  eller  deras  arbetskollegor  har 

någon specialutbildning i dessa ärenden, förutom korta kurser och seminarium. Båda anser att 

det är viktigt med påminnelse och är därför positiva till extra utbildning. Det är något som 

kanske borde prioriteras,  att  erbjuda handläggare  som utreder  sådana  här  ärenden,  då det 

utifrån våra respondenters svar finns en önskan om det. Det är också märkligt att det inte finns 

mer extra utbildning än dessa korta kurser och seminarium. Detta eftersom problematiken är 

omfattande  och  kan  kräva  mer  tid  och  möjlighet  till  diskussion,  än  några  få  dagar  som 

handläggarna erbjuds. Båda kommunerna uppger att de använder sig av BBIC modellen i alla 

sina utredningar, vilket gör att ärenden kring sexuella övergrepp mot barn ser likadan ut som 

andra barnutredningar.  Utifrån att denna modell  används och utgår ifrån barnets bästa och 

behov,  ser  förhoppningsvis  alla  utredningar  angående  detta  ämne  likartade  ut  runt  om  i 

Sverige. När det kommer till  samverkan i dessa ärenden mellan myndigheter, uppger båda 

respondenterna att detta finns men att den ser lite olika ut. Det som förvånade oss positivt var 

i vilken utsträckning samverkan användes av kommunerna. Detta med tanke på vad tidigare 

forskning åberopade och hur bra det faktiskt fungerade i båda kommunerna. 
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Eftersom det  inte  finns några frågeställningar  i  denna uppsats  att  besvara,  kommer  syftet 

diskuteras i stället. Syftet med undersökningen var att se hur två socialsekreterare i två olika 

kommuner handlägger anmälningar kring misstanke om sexuella övergrepp mot barn. Analys 

av deras tankar och upplevelse om deras arbetssätt var också en del av syftet. Frågorna som 

ställdes vid intervjuerna var skrivna utifrån syftet och svaren har därför bidragit till att syftet 

besvarats. När det gäller hur de handlägger ärenden kring misstanke om sexuella övergrepp 

mot barn har ett tydligt svar getts. Svaret var inte endast utifrån den sortens problematik utan 

var ett generellt utifrån hur alla deras barnavårdsutredningar går till. Anledningen till att ett 

generellt svar gavs är för att båda kommuner arbetar utifrån BBIC modellen. I BBIC modellen 

ser alla barnavårdsutredningar likadana ut oavsett  problematik.  Så den delen av syftet  har 

besvarats på ett bra och tillfredställande sätt. Den andra delen av syftet har också besvarats, 

det har kommit fram tankar och upplevelser om arbetssättet. Här hade det dock önskats ännu 

mer resonemang och kritik angåenden arbetssättet från respondenterna. Till denna studie fann 

vi att det fanns väldigt lite forskning både i Sverige och internationellt om hur man hjälper ett 

barn som blivit utsatt för övergrepp, vad brottsoffret behöver och hur de ska bemötas. På det 

internationella  planet  har det forskats  om övergreppets omfattning och konsekvenser ända 

sedan 1970-talet. Den forskning vi lyckades hitta är svensk och utförd under början av 1990-

talet fram till 2000-talet, det vill säga att det är forskning som är gjord för 10-20 år sedan. Vi 

ser det som en stor svaghet att det inte finns mer forskning att tillgå både på det internationella 

planet och på svensk mark. Framför allt att det inte finns forskning som är utförd efter 2000-

talet. 

Sexuella övergrepp är i sig ett problematiskt,  känsligt och svårpratat  ämne, vilket inte har 

underlättats av den lilla forskning som finns att tillgå. Att det finns en svårighet att diskutera 

ämnet  internationellt  underlättar  inte  diskussionen  i  Sverige.  Kan området  inte  diskuteras 

innebär det att arbetssättet i hur man ska hjälpa och bemöta ett utsatt barn och dess familj inte 

vidareutvecklas och förändras. Tittar man på studien i helhet är det en liten studie utförd i två 

olika  kommuner  med  två  respondenter.  Som tidigare  nämnts  led  många  socialkontor  av 

tidsbrist och kunde inte avvara tid för intervju, medan andra avböjt med anledning av för lite 

erfarenhet i dessa ärenden. Det bidrog till  att  bara två respondenter kunde delta i studien. 

Genom att det bara är två respondenter som deltar, går det bara att jämföra och analysera 

deras svar och se huruvida de stämmer överens med vad forskningen åberopar. Jämförelsen 

och analysen hade kunnat vara intressantare om respondenterna hade varit fler. Intervjuerna i 
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sin tur genomfördes via telefon då möjlighet till personlig intervju inte fanns på grund utav 

det geografiska avståndet. Denna intervjuform kan ses som en svaghet, som vi tidigare nämnt, 

då det personliga mötet och dess naturliga samtalsflöde försvinner. Det gör att risken för att 

avbryta ökar genom att det blir svårare att se turordningen i samtalet, eftersom ansiktsuttryck 

och  kroppsspråk  inte  framkommer.  För  att  kunna  genomföra  denna  studie  lovades 

respondenterna anonymitet genom att inte ens deras arbetskommuner kommer att nämnas i 

studien. Det innebär att det blir en svårighet att upprepa och göra om studien för andra av 

intresse. Denna anonymitet kan å andra sidan ses som en styrka till studien då den kan ha 

bidragit  till  att  studien blivit  möjlig att  genomföra.  Telefonintervjuerna kan också ha ökat 

möjligheten  till  studiens  genomförande  på  grund av  det  geografiska  avståndet.  Syftet  för 

denna studie blev besvarat vilket kan ses som en styrka. 

Tittar  man  på  studiens  betydelse  för  social  praktik,  visar  den  vilka  områden  som  har 

utvecklats och inte det senaste decenniet. När det kommer till samverkan har det utvecklats 

mycket, båda kommunerna använder sig av någon form av samverkan. Samverkan ser olika ut 

men båda kommunerna har hittat en form av samverkan som de själva tycker fungerar bra och 

använder sig av. När det gäller specialistkunskaper och önskan om utbildning, har det inte 

hänt  mycket  sedan  forskning  från  början  av  1990-talet  antydde  dess  betydelse.  Ingen  av 

respondenterna eller deras kolleger har några extra utbildningar förutom kortare kurser och 

seminarium. Där har utvecklingen i  princip stått  stil,  samma forskning uttrycker också att 

endast ett fåtal socialsekreterare bör handlägga dessa ärenden. Enligt respondenterna i denna 

undersökning har alla socialsekreterare i gruppen hand om dessa ärenden. Studien ger en klar 

bild av de områden som är bristfälliga och måste utvecklas. Detta betyder mycket för social 

praktik då det ges en klar bild av vad som måste utvecklas och vidare utvecklas. Det visar 

också på de områden som har utvecklats och fungerar bra och där responsen har varit positiv. 

Studien pekar också på vikten av att alla kommuner arbetar på likande sätt, det ska inte vara 

orättvist  mellan  kommunerna.  Barnen  ska  få  samma  möjlighet  till  hjälp  och  likvärdig 

hjälpinsats oavsett kommun. Studien bidrar inte till samhället mer än att den sociala praktiken 

är en del av samhället och om den utvecklas kan det gynna hela samhället. 

5.1 Tips till vidare forskning

Efter att ha genomfört denna uppsats, fann vi att kommuner gör lite olika och att det inte finns 

några  riktlinjer  för  handläggning  av  sexuella  övergrepp  mot  barn.  Våld  mot  barn  är  en 
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problematik som det har jobbats mer med och därför har tydligt utarbetade riktlinjer. Varje 

kommun  får  istället  hitta  det  sätt  som passar  dem bäst  när  det  gäller  problematiken  om 

sexuella övergrepp mot barn. Vi anser att det därför är av stor vikt att vidare forskning sker på 

hur riktlinjer  skulle  behöva se ut  vid denna problematik.  Vi upptäckte  också att  ingen av 

respondenterna hade som rutin att begära ett psykiatriskt utlåtande på de utsatta barnen. Detta 

upplevde vi som märkligt då det borde vara av socialtjänstens intresse att vilja ta reda på var 

barnen  befinner  sig  psykiskt  och  vad  de  har  för  behov  av  hjälp.  Därför  ser  vi  även  att 

forskning  på  huruvida  barnspsykiatriska  utlåtande  hjälper  eller  stjälper  socialtjänstens 

utredningar i denna problematik utförs.

24



6 Referenser

Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB

BRÅ-rapport 1989:1. Sexualbrott mot barn. Stockholm: Allmänna förlaget

BRÅ- rapport 1990:8. När man misstänker sexuella övergrepp mot barn. Stockholm: 

Allmänna Förlaget /Libergraf

BRÅ-rapport  2009.  Anmälda  brott  slutgiltig  statistik  2009. Hämtad  från: 

http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=8&module_instance=2 17 November 2010 kl: 

10.30

Carlsson, N. (2004). Den talande kroppen. Om samhällets beredskap att hantera sexuella 

övergrepp på barn. Kvinnovetenskaplig tidskrift ,25,(3.04), 57-70 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur

FoU-Rapport 1991. Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar Hur vi kan arbeta inom 

socialtjänsten. Stockholm: Forsknings- och utvecklingsbyrån

FoU-Rapport 1995:21. Sexuella övergrepp mot barn. Vad händer sedan? Stockholm: 

Forsknings- och utvecklingsbyrån

Kreyberg Normann, E. (1995). Barn och Sexuella övergrepp. Oslo: Bonnier utbildning AB 

och Ad Notam Gyldendal A/S

Kvale, S., Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB

Socialstyrelsen. (1999). Sexuella övergrepp mot barn Definitioner och förekomst. Stockholm: 

Socialstyrelsen

25

http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=8&module_instance=2


Socialstyrelsen 2000:1. Sexuella övergrepp mot barn En kunskapsöversikt. Stockholm: 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 2006. Barn och unga i Socialtjänsten Utreda, planera och följa upp 

beslutande insatser. Hämtad från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-101-

6/sidor/default.aspx 28 december 2010 kl:12.40 

Socialstyrelsen 2006. Grundbok barns behov i centrum, BBIC. Hämtad från: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-110-7/sidor/default.aspx 28 december 
2010 kl: 12.40

Svedin, C G., & Banck, L. (2002). Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar. Lund: 

Studentlitteratur

26

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-110-7/sidor/default.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-101-6/sidor/default.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-101-6/sidor/default.aspx


Bilaga A - Intervjufrågor

Inledning: 

Vad har du för utbildning?

Hur ser dina arbetsuppgifter ut?

Hur ser arbetsgruppen ut?

Har du någon specialutbildning i dessa ärenden? Om nej, önskar du få det? Är det någon i er 
arbetsgrupp som har det?

Utredning: 

Hur går en utredning till? Från anmälan till avslutat ärende. 

Begär ni barnpsykologiska utlåtanden i ärendena?

Hur ofta görs en läkarundersökning på barnet? Vad krävs för att en läkarundersökning ska bli 
aktuell? 

Hur lång tid tar processen för en utredning om misstanke om sexuella övergrepp mot barn? 
Skiljer sig processen i dessa ärenden åt i jämförelse mot andra ärenden där barn far illa? I så 
fall på vilket sätt? 

Ser utredningen olika ut om förövaren är en släkting eller om det är en okänd förövare? Om 
ja, i så fall på vilket sätt?

Träffar ni alltid barnet som anmälan kommer in på? Om det finns syskon till barnet, träffar ni 
dem också? Om nej, vad beror det på?

Finns det någon form av samordningen mellan olika myndigheter som är inblandade i ärendet, 
exempelvis BUP, polis och sjukhus? Görs det någon form av gemensam handläggningsplan? 
Hur upplever du det samarbetet? 

Bistånd: 

Vad erbjuds föräldrarna till det utsatta barnet för stöd? 

Får den misstänkta förövaren någon hjälp/bistånd? Hur ser detta ut i sådana fall? 

Avslutning: 

Hur upplever du ert arbetssätt? Hade du önskat att ni arbetade annorlunda i dessa ärenden? I 
så fall hur? 

Har ni några riktlinjer för hur ni ska handlägga dessa ärenden, hur ser dem ut i så fall? 

I



Tycker du att dessa riktlinjer är bra eller skulle du önska tydligare ledning i hur ärendena ska 
handläggas? Hur skulle den ledningen i så fall se ut enligt dig?

II
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