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Abstrakt 

Studiens syfte var att belysa hur behandlare bemöter och arbetar med barn 
som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vår metod var kvalitativ och 
forskningsmaterialet inhämtades genom halvstrukturerade intervjuer. Våra 
frågeställningar var: Vad anser behandlare vara ett gott bemötande i arbetet 
med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp? Hur förhåller sig 
behandlare i mötet med dessa barn? Hur ser arbetsättet ut kring dessa barn?  
De teoretiska utgångspunkterna, KASAM och Anknytningsteorin, har 
använts vid tolkning och analys av forskningsmaterialet. Studiens resultat 
visade: Ett professionellt förhållningssätt utgör ett gott bemötande. 
Behandlare bör i mötet beröra problematiken samt att ett nära samarbete 
professioner emellan är betydelsefullt i arbetet.  

  

 



 

Förord 
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INLEDNING 

Våra arbetserfarenheter inom psykiatrin och med kvinnliga missbrukare har gett oss 

insikt i att sexuella övergrepp på barn är vanligt förekommande. Vi tror att sexuella 

övergrepp på barn är ett dolt problem i vårt samhälle. Vi upplever dock att media mer 

och mer uppmärksammar utsattheten kring dessa barn, vilket visar på att ämnet är 

aktuellt i dagens samhälle. Vid ett tidigare tillfälle har en av oss skrivit en 

litteraturstudie som berör sexuella övergrepp och intresset väcktes att bygga vidare på 

ämnet.  Vi har utfört en kvalitativ studie, vilket innebär att vårt forskningsmaterial 

bygger på intervjuer. Vi har valt att utföra våra intervjuer på behandlare inom barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP) och på Barnahus. BUP vänder sig till barn under 18 år och 

deras familjer. BUP kan bistå med hjälp då barn exempelvis drabbats av kris, oro, 

ångest, hot och våld samt sexuella övergrepp. Barnahus är en verksamhet som arbetar 

med barn som far illa bl.a. barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. De 

yrkeskunniga inom verksamheten är psykologer, socionomer, polis, åklagare och läkare 

som arbetar under samma tak.       

Vi ställer oss frågande, utifrån ett behandlingspedagogiskt perspektiv, vilka krav som 

ställs på behandlare som möter barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Utifrån 

tidigare yrkeserfarenheter har vi upplevt att sexuella övergrepp är ett känsligt ämne att 

beröra och att problematiken väcker starka känslor. Enligt Holm (2001) är det viktigt att 

behandlaren reflekterar över egna känslor och behov. Även Malmgren (2002) belyser 

värdet av att behandlaren är medveten om sina egna svagheter och styrkor. Om 

behandlaren inte är medveten om hur inre känslor och behov påverkar mötet, funderar 

vi på, om detta kan leda till att behandlaren väljer att inte beröra problemområdet. Kan 

en ökad kunskap om problematiken, ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv, leda till 

att behandlare som möter dessa barn vågar se och bemöta sexuella övergrepp.   
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Definitioner 

Professionella behandlare: Exempel på professionella behandlare är socionomer, 

behandlingspedagoger och psykologer som i sitt dagliga yrke möter och arbetar med 

barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi har valt att använda behandlare i 

texten för att underlätta läsandet.  

Professioner: Exempel på professioner i denna studie är: socionomer, 

behandlingspedagoger, psykologer, läkare och polis.  

Barn: Vi har valt att inrikta oss på barn och ungdomar 0-18 år.  

Barn som far illa: Begreppet omfattar handlingar som består av att barn utsätts för 

fysisk eller känslomässig skada. Genom avsiktliga - oavsiktliga handlingar eller brist på 

handlingar medför att barnet mister det skydd och den omsorg som de är i behov av.   

Begreppet barn som far illa kan definieras på olika sätt. De kan delas in i fyra 

huvudgrupper: fysisk misshandel, försummelse, psykisk misshandel och sexuella 

övergrepp (Svedin, 2002). 

Sexuella övergrepp: Svedin (2002) definierar begreppet sexuella övergrepp mot barn 

eller tonåringar som situationer eller handlingar med sexuell innebörd, där en vuxen 

utnyttjar en minderårig. Även om sexuella övergrepp kan definieras olika såsom incest, 

våldtäkt och pedofili, finns det gemensamma nämnare: 

• Barnets beroendeställning utnyttjas av den vuxne. 

• Barnets integritet kränks av handlingen. 

• Barnet är inte moget, kan inte förstå eller ge samtycke till handlingen. 

• Den vuxnes behov föder handlingen. 
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Bakgrund  

I detta kapitel presenterar vi vad litteraturen menar med ett professionellt 

förhållningssätt, vikten av empati i arbetet med barn som utsatts för sexuella övergrepp 

samt närhet och distans. Vidare presenteras relationen i mötet, hur barn berättar, 

könsskillnader i berättandet, varför de väljer att inte berätta, krisförloppet och eventuella 

symtom som kan yttrar sig. Slutligen presenteras hur arbetet med barnet och familjen 

kan se ut samt ett avsnitt som beskriver måla och rita som hjälpmedel i arbetet 

Professionellt förhållningssätt 

Holm (2001) skriver att det ställs stora krav på behandlaren. Förståelse, medvetenhet 

och kunskap är grundläggande egenskaper hos en behandlare. Det är viktigt att känna 

till hur barnet reagera men också hur behandlaren fungerar i kontakten med barnet. 

Självreflektion innebär, enligt Holm, att behandlaren ser på sig själv genom att ta ett 

steg åt sidan i mötet med barnet. Även Svedin (2002) lyfter fram att personligheten hos 

behandlaren spelar en stor roll och att detta kan påverka hur mötet med barnet yttrar sig. 

Det är därför viktigt att behandlaren är medveten om sina svagheter och styrkor samt 

vad som är behandlarens egna behov och önskningar. Det krävs också en djupare 

förståelse för vad som sker inom behandlaren när denne lyssnar till barnet. Iwarsson 

(2007) lägger vikt vid att behandlaren ska besitta förmågan att lyssna på sig själv i 

mötet med barn som far illa. Behandlarens uppgift blir inte bara att lyssna på barnet 

utan också att fundera på vad hon/han själv bär med sig in i mötet. I möte med barn som 

far illa kan det uppstå situationer då behandlaren inte vill konfronteras med det barnet 

säger, eftersom barnets berättelser kan väcka minnen från behandlarens förflutna.  

I arbetet med barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp är det nödvändigt att ta 

ställning och behandla frågor gällande sexualitet. Författaren betonar att det är viktigt 

att behandlare har kunskap om den generella sexuella utvecklingen och om sexuella 

beteende som avviker från samhällets normer (Larsson, 2002). Kools och Kennedys 

(2001) studie visade att personal som arbetar med barn som varit utsatta för sexuella 
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övergrepp kände obehag för att möta barnens sexuella beteende och frågor rörande 

sexualiteten. Personalen upplevde att de inte var tränade till att känna sig bekväma i 

samtal med barnen om sexualitet och sexuella frågor.  

Empati 

Holm (2001) skriver att begreppet empati symboliserar ett beteende byggt på välvilja 

och hjälpsamhet för allmänheten. Författaren menar dock att begreppets verkliga 

innebörd är att förstå och sätta sig in i en annan människas situation. Vidare skriver 

Holm att minnet, känslor, observationer och teoretisk kunskap är komponenter som 

behövs då en människa ska fånga upp en annan människas känslor. Författaren betonar 

att behandlaren måste kunna sätta gränser mellan sitt jag och barnets jag, behandlaren 

ska också kunna skilja mellan det förflutna och det som råder nu. Vidare ska 

behandlaren kunna skilja mellan inre och yttre verklighet och detta krävs för att 

behandlaren kan känna empati för den individ som hon/han möter.  

Närhet och distans 

Lennér Axelsson och Thylefors (1999) skriver att behandlaren bör reflektera över hur 

personlig hon/han är i sin yrkesroll. Författarna menar att behandlarens självkännedom 

påverkar hur personlig hon/han kan vara i mötet. Är behandlaren för strikt i sin yrkesroll 

uppstår det situationer där behandlaren håller tydlig distans i mötet. Författarna menar 

att det är bättre att behandlaren är personlig än att agera oåtkomlig behandlare.  

Relationen i mötet 

Bowlby (1994) lyfter fram vikten av att behandlare fungerar som en trygg bas för 

barnet. En trygg bas innefattar att barnet kan visa känslor och ge uttryck för sina tankar. 

Författaren menar att många barn har erfarenheter av att anknytningspersonen kränker, 

stöter bort och kritiserar vilket kan leda till att barnet tror att behandlaren ska uppträda 

på samma sätt. En del barn har problem med relationen till behandlaren då det finns 

fruktan över att behandlaren inbjuder barnet till en relation där behandlarens behov sätts 

i fokus. Det krävs att behandlaren har tålamod och står kvar så att barnet så småningom 

vågar visa förtroende. Även Malmgren (2002) tar upp detta perspektiv d.v.s. att 
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behandlaren står kvar när andra inte gör det och hjälper barnet att nå det stadiet då 

barnet själv kan hantera sina upplevelser.  

I vissa fall krävs att andra professioner kopplas in gällande hjälpinsatser. Vid ett sådant 

tillfälle bör behandlaren vara noga med att informera barnet om varför och hur detta 

kommer att ske. Behandlarens uppgift är att informera, beronde på ålder, om t.ex. lagar, 

vart barnet kan vända sig och på detta vis leda barnet vidare. En fälla som behandlaren 

kan hamna i är att ge för mycket information som barnet har svårt att tillgodogöra i 

denna situation (Iwarsson, 2007).  

Trauma och kris 

Nyman och Svensson (2002) skriver att begreppet trauma främst sammankopplas med 

psykiskt skrämmande upplevelser. Enligt författarna kan traumatiska upplevelser orsaka 

stark rädsla, fysisk smärta och känslan av maktlöshet. Nyman och Svensson betonar 

fyra faktorer som har betydelse vid en traumatisk krissituation: 

• Situationen som utlöste krisen. 

• Det sociala utgångsläget och familjesituationen för den drabbade. 

• Utvecklingsperioden som den drabbade befinner sig i. 

• Privat betydelse för händelsen som ägt rum. 

Back och Nilsson (2002) skriver att sexuella övergrepp i många fall medför en 

traumatisk kris för barnet och föräldrarna. Krisen kan delas in i två områden. Den första 

handlar om övergreppet och den andra handlar om konsekvenserna vid ett avslöjande. 

Den första krisen kan barnet burit på under en längre period men krisen kan också 

utlösas då barnet avslöjar ett sexuellt övergrepp. Den andra krisen berör frågor så som, 

Vad kommer att ske nu? Vad händer med förövaren? Är det någon som tror mig? och 

Hur kommer min livssituation att se ut nu? Enligt författarna har krisförloppet fyra olika 

faser:  

• Chockfasen: Den första fasen varar från någon minut till några dygn. Individen 

har i denna fas svårt att förstå vad som hänt, ser ingen mening med bearbetning 

och försöker hålla distans till det som hänt. Då ett barn blivit utsatt för sexuella 
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övergrepp har barnet svårt att förstå vad som inträffat och reagerar på detta 

genom en chock.  

• Reaktionsfasen: I fas nummer två tvingas individen att ta in vad som ägt rum 

och en normal process varar i cirka 4- 6 veckor. Den utsatte tvingas att ställa om 

sig fysiskt och psykiskt så att verkligheten upplevs sådan som den är. Det är i 

denna fas som familjemedlemmar måste förstå att sonen eller dottern blivit 

sexuellt utnyttjad.  

• Bearbetningsfasen: Denna fas kan vara från någon månad till ett halvt år efter 

traumat. Faktorer som påverkar längden av denna fas är: familj, nätverket, 

professionell hjälp och yttre händelser.  

• Nyorienteringsfasen: Den sista fasen går ut på att den drabbade och familjen 

successivt kan lämna traumat bakom sig. Ärret av det förflutna finns kvar men 

man börjar uppleva att det finns en framtid (Back & Nilsson, 2002). 

Barns berättelser  

Holmsen (2007) skriver att samtal med barn bygger på respekt för de begränsningar 

barnet har, barnets val av historia samt att ge utrymme för osäkerhet, eftertanke och 

drömmar. Utifrån behandlarens perspektiv är det lätt att det utförs mer skada än nytta 

om hon/han i sin iver påskyndar barnets berättarprocess. Nilsson och Svedin (2002) 

skriver att det är viktigt att tänka på miljön för att underlätta samtalen för barnet. I en 

barnvänlig miljö kan barnet känna trygghet och genom behandlarens inställning 

kommer barnets berättelse i centrum. En förutsättning då barn ska berätta är att 

behandlaren lyssnar menar Iwarsson (2007). Vidare beskriver författaren att det är en 

konst att lyssna och det handlar inte bara om att vara tyst utan att höra och förstå det 

barnet säger, och kanske det barnet inte säger.  

När barn är i beroendeställning till en vuxen kan det förekomma att barnet svarar på det 

sätt som de tror att de ska svara. Barns minnesförmåga är väl utvecklat redan i tidig 

ålder, men en traumatisk händelse som ett sexuellt övergrepp kan medföra att barnet får 

svårigheter att redogöra händelseförloppet. Bedömningen i en sådan berättelse kan vara 
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svår att göra eftersom den saknar sammanhängande innehåll. Behandlaren bör undvika 

att ställa ledande frågor i samtalet med barnet. Ledande frågor kan försvåra 

trovärdigheten i barnets berättelse då det finns fall där barn ljuger eller fantiserar ihop 

en berättelse av olika anledningar (Warfvinge, 2002). Dock (2001) hävdar att det är 

svårt att hitta särskilda kriterier som kan vara till hjälp för att skilja sanna från falska 

berättelser. Vidare skriver författaren att barn sällan ljuger om övergreppen och hittar på 

något de inte varit med om. Barnen kan dock påverkas av yttre omständigheter och 

reaktioner från omgivningen på det som har hänt. 

Könsskillnader 

Flickor och pojkar reagerar på trauma på olika sätt. Vid det första skedet har både 

pojkar och flickor behov av att ventilera det som hänt, dock blir könsskillnaderna i 

berättandet och beteendet tydligare efter hand som tiden går. Depression, ängslan och 

andra smärtsamma emotioner är i högre grad förekommande hos flickor. Hos pojkarna 

däremot är det vanligare att se yttringar som oro, konflikter med omgivningen och 

beteendestörningar. Det finns olikheter hos flickor och pojkar när det gäller att uttrycka 

det som har hänt, då det är mer förekommande att flickor pratar om vad de har varit med 

om. (Dyregrov, 1997) Flickor har även ett mer emotionellt och konkret uttryckssätt 

medan pojkar har en förmåga att bagatellisera och förtränga vad de varit om. (Holmsen, 

2007) 

Barn som inte berättar  

Av olika skäl vill vissa barn inte berätta.  En del barn svarar ”vet inte” när behandlaren 

ställer frågor för att barnet tror att behandlaren är ute efter bestämda svar. Om barnet är 

osäker på vilket svar som är ”rätt” är det lättare att svara att man inte vet. En del barn 

har inte tillräckligt utvecklat språk för att berätta vad de varit med om. Barn som är 

oroliga, har en generell försenad utveckling och/eller är blyga kan tillhöra gruppen barn 

som inte berättar. Om barnet uppträder osäkert bör behandlaren betrakta sitt eget 

förhållningssätt gentemot barnet och förmedla att barnets berättelse är den viktiga. 

(Holmsen, 2007) I arbete med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp, bör det 

finnas vetskap om att dessa barn bär på skam och skuld (Nilsson och Svedin, 2002). 
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Även Cederblad (1996) skriver att dessa barn kan bära på skam och skuldkänslor och 

kan bidra till att barnet inte berättar. Författaren menar att skam och skuldkänslorna kan 

uppstå då barnet anklagar sig själv för vad som hänt t.ex. genom att barnet ta på sig 

ansvaret för att hon/han skulle ha förfört förövaren.  

Symtom 

Cederblad (1996) skriver att psykiska symtom är vanligt förekommande och bör 

fungera som varningssignaler på att ett barn kan vara utsatt för sexuella övergrepp: 

• sömnsvårigheter 

• hög ångestnivå 

• återkommande mardrömmar  

• distanslöshet  

• posttraumatiskt stressyndrom 

Nilsson och Svedin (2002) belyser olika former av fysiska tecken som ett barn kan ha 

om det har varit med om sexuella övergrepp: 

• Svullnader, ärrbildningar, blödningar, skavsår  

• Mödomshinneskador 

• Vid analområdet kan man se tecken som exempelvis: förslappning av 

muskulatur, svullnader och blåmärken 

Författarna skriver vidare att fysiska tecken varierar beroende på barnets ålder då 

övergreppet skedde samt under hur lång tid övergreppet har pågått.  

Vidare beskriver Cederblad (1996) att barnet också oförklarligt kan gå igenom en 

personlighetsförändring och plötsligt regrediera. Barn som varit utsatta för sexuella 

övergrepp kan uppleva den yttre verkligheten och den egna personligheten som 

skrämmande. Detta kan medföra att jaget blir splittrat, utvecklar ett förfalskat jag och 
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barnet känner sig främmande för delar av sig själv. En del barn har problem med maten, 

kräks och har magont. I ungdomsåren upplevs ett mer utagerande beteende men även 

självdestruktivitet kan förekomma.  Kools och Kennedy (2001) har i sin studie kommit 

fram till att sexuella övergrepp kan visa sig i ett sexualiserat beteende och i 

känslomässiga störningar. Back och Nilsson (2002) skriver vidare att ett barn som har 

ett sexualiserat beteende kan befinna sig i riskzonen gällande sexuella övergrepp eller 

att själv begå sexuella övergrepp. 

Barnet och familjen 

Back och Nilsson (2002) betonar att det vid sexuella övergrepp är viktigt att alla berörda 

får snabb hjälp med att hantera krisen. Det ställs stora krav på de myndigheter som är 

inblandade, så att de på bästa sätt bemöter barnet och familjen. När det gäller sexuella 

övergrepp erbjuds barnet och närstående personer i dess omgivning krissamtal inom 

BUP. Vissa barn är i akut behov av krisbearbetning medan andra barn är i behov av 

längre krisbearbetning. Enligt författarna är krisbearbetning en viktig del och det är bra 

om bearbetningen kan starta i ett tidigt skede. Familjeperspektivet är nödvändigt och 

vuxna i barnets närvaro har betydelse för hur barnet tar sig igenom krisen. Även den 

förälder som utsatt barnet för sexuella övergrepp kan vara viktig i krisarbetet. I de flesta 

fall görs dock ett uppehåll i kontakten i samband med avslöjandet.  

I mötet med dessa barn och deras familjer, är det betydelsefullt som behandlare att 

lyssna och ta emot familjens känsloreaktioner och tankar kring det som inträffat. Genom 

att inge hopp om att situationen går att hantera får var och en i familjen beskriva hur de 

uppfattar händelsen. Det är viktigt att behandlaren hjälper barnet och familjen att prata 

ut om vad som hänt dem. Barnet ska också få möjlighet att i enrum, uttrycka känslor 

och tankar. (Back & Nilsson, 2002) 

Teckning som hjälpmedel 

Holmsen (2007) menar att bilder säger mer än ord och berör direkt våra känslor.  Barn 

är impulsiva, har nära till sina känslor och kan uttrycka dem på ett sätt som inte vuxna 

förmår. Författaren upplyser att teckning kan vara behjälpligt vid bearbetning av trauma 

och sorg.  Författaren anser att teckning lämpar sig vid samtal då det kan vara lättare att 
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uppmärksamma och engagera barnet om de får måla och rita. Holmsen menar att 

behandlaren som arbetar med teckning i samtal, bör ha allmänna kunskaper om barn. 

Det är viktigt att ha kunskapen om att specifika händelser kan påverka barns tillvaro och 

att händelsen kan yttra sig i barnets beteende och utveckling. Författaren nämner att 

tidigare forskning visar att barn, genom teckning, kommunicerar mer grundligt och på 

ett ärligare sätt. Författaren lyfter fram barnteckning som ett språk där barnet framhåller 

känslor och egna erfarenheter. Vidare poängterar författaren att det kan handla om att 

barn saknar ord för vad de vill uttrycka eller att de inte blir rätt tolkade av vuxna.  

Teoretiska utgångspunkter 

I detta stycke presenterar vi Bowlbys anknytningsteori som bl.a. beskriver barnets 

behov av nära anknytning till andra människor. Vi presenterar även Antonovskys teori 

om känsla av sammanhang (KASAM).   

Anknytningsteorin  

Bowlby (1994) var speciellt intresserad av hur dåliga sociala relationer och 

försummelse tidigt i livet påverkar barnets möjlighet att knyta an till vuxna.  Författaren 

betonar att anknytningen är viktig då barnet ska kunna utveckla ett eget jag. Författaren 

menar att anknytningen mellan barnet och anknytningspersonen har som uppgift att 

försäkra barnets överlevnad. Anknytningen sker i flesta fall mellan barnet och föräldrar 

men anknytningen kan också ske till andra personer i barnets närhet. 

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) belyser fyra olika 

anknytningsformer: 

• Trygg: Barnets föräldrar är skärpta och förutsägbara. Barnet har en positiv bild 

av andra och sig själv. Föräldrarna bryr som om barnet och därför kan barnet 

nyfiket utforska världen.  

• Undvikande: Vid en undvikande anknytning använder inte barnet föräldrarna 

som en trygg bas. Om barnet varit separerad från föräldrarna söker barnet inte 
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uppmuntran, stöd och tröst hos föräldrarna. Barn i denna anknytningsform 

försöker vara känslomässigt självförsörjande och självständiga. 

• Ambivalent: Barnet uppfattar anknytningen till föräldrarna oförutsägbar. Barnet 

har svårt att avläsa föräldrarna och mycket är på den vuxnes premisser. Barnet är 

utelämnat och lär sig inte reglera samspelet.  

• Desorganiserad: Barnet upplever föräldrarna som skrämmande och relationen 

bygger i stor utsträckning på rädsla. 

Broberg, Almqvist och Tjus (2005) lyfter fram en trygg bas som ett centralt begrepp 

inom anknytningsteorin. Författarna menar att det handlar om anknytningspersonens 

förmåga till omsorg. Anknytningspersonen ska utgöra en trygg bas då barnet upplever 

någon form av rädsla. Om anknytningspersonen inte utgör en trygg bas kan barnet 

antingen bete sig oroligt och hålla hårt i föräldrarna, eller bete sig som om den trygga 

basen inte behövs.  

Broberg et al. (2005) skriver att barnets kognitiva begåvning utvecklas under andra 

halvan av det första levnadsåret. Barnet börjar utveckla föreställningar om sig själv och 

relationerna till andra människor. Författarna skriver att Bowlby kallar dessa 

föreställningar för inre arbetsmodeller och att människan använder modellerna för att 

klargöra vad som händer i rummet. Modellerna är en bild av verkligheten och den 

sociala modellen är den viktigaste.  En inre arbetsmodell måste ha en god likhet med 

verkligheten för att kunna vara ett effektivt medel för barnet i samverkan med 

omvärlden.  

KASAM- känslan av sammanhang 

Antonovsky (2005) skriver att de flesta människor någon gång under livet utsätts för 

påfrestningar av kroppslig, psykisk eller social art. Vissa människor påverkas mer och 

kan utveckla sjukdom på grund av påfrestningarna medan andra människor lyckas att 

hantera dem och förbli friska. Antonovskys utgångsperspektiv skiljer sig ifrån den 

medicinska och samhällsvetenskapliga traditionen där fokus ligger på att beskriva varför 

människor blir sjuka. Istället intresserade Antonovsky sig för hur det kommer sig att 
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vissa människor ändå förblir friska trots motgångar i livet, detta kallade Antonovsky för 

det salutogena. Författaren hävdar att god hälsa skapas om man hjälper människor att 

hantera det som de har varit/är utsatta för. Ett exempel han använder sig av är att det 

inte hjälper att bara bygga en bro över livsfloden, utan att människan måste lära sig att 

simma om hon/han skulle trilla i. En människans tillvaro måste bli sammanhängande. 

För att uppnå detta sammanhang måste människan uppleva begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet i tillvaron, vilket bildar känsla av sammanhang (KASAM) enligt 

Antonovsky (2005). En människa kan ha hög KASAM det vill säga höga värden på 

dessa komponenter men en människa kan också ha låg KASAM där värdena på 

komponenterna är låga. 

• Begriplighet innebär på vilket sätt individen upplever inre och yttre stimuli samt 

om man ser sammanhang, ordning och struktur för dessa stimuli d.v.s. säga att 

individen inte upplever kaos.  

• Hanterbarhet handlar om att en människa ska kunna se och hantera de resurser 

som finns för att behärska stimuli man utsätts för. Individen måste kunna se 

möjligheten att hantera detta.  

• Meningsfullhet är den del inom KASAM som kan härledas till motivation d.v.s. 

att individen ser sin delaktighet i det som sker. Inom detta område kan man finna 

saker som har ett värde, en känslomässig investering eller ett engagemang för en 

individ (Antonovsky, 2005). 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att belysa hur behandlare bemöter och arbetar med barn som 

varit utsatta för sexuella övergrepp.    

• Vad anser behandlare vara ett gott bemötande i arbetet med barn som varit 

utsatta för sexuella övergrepp? 

• Hur ser arbetssättet ut kring dessa barn?  
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METOD 

I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter. Vi har valt en 

hermeneutisk inriktning och presenterar hermeneutiken utifrån vetenskapstradition, 

forskningstradition samt kvalitativ forskningsmetod. Vi lyfter studiens giltighet utifrån 

trovärdighet, äkthet och överförbarhet. Vi presenterar även planering och genomförande 

samt de etiska övervägandena.  

Metodologiska utgångspunkter 

Inom vetenskaplig forskning finns det två olika forskningstraditioner, vilka är 

positivismen och hermeneutiken. Förhållningssättet styrs av forskarens val av 

undersökningsområde, d.v.s. hur forskaren formulerar sitt syfte med studien. Det 

positivistiska synsättet har sina grundtankar i den naturvetenskapliga traditionen, vilket 

handlar om att mäta händelser och teser samt att se samband mellan dessa.  

Hermeneutiken bygger på tolkning och förståelse av den mänskliga tillvaron och är en 

grund för kvalitativ forskning inom samhälls- och beteendevetenskap (Bryman, 2002).  

Hermeneutisk vetenskap och forskningstradition 

Syftet med vår studie är att belysa hur behandlare bemöter och arbetar med barn som 

varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi har därför tagit del av hermeneutikens 

grundtankar och anser att ett hermeneutiskt förhållningssätt lämpar sig för vår studie.  

Hermeneutiken bygger på att mänskliga handlingar och föremål måste förstås och ha 

mening för att forskaren ska kunna förhålla sig till problemområdet. Människan skapar 

mening åt föremål och gester genom kulturella och sociala villkor. Denna ståndpunkt 

utgör en viktig del i det hermeneutiska synsättet, vilket innebär att uppfattningar om 

människors livsvärldar inte kan mätas utan måste tolkas. Syftet med hermeneutiken är 

att få en djupare kunskap om människans livsvärld (Hartman, 2004). 

Davidsson och Patel (2003) beskriver tolkning och förförståelse som hermeneutikens 

två grundstenar. Detta innebär att forskaren tolkar betydelser i handlingar, texter, 

symboler, upplevelser m.m. Författarna beskriver att kunskap om den mänskliga 
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existensen uppstår genom språket. Forskaren vill tolka och förstå människors 

livssituation och handlingar och till sin hjälp finns det talande språket.  

 I den hermeneutiska tolkningsprocessen är förförståelsen ett givet utgångsläge. Utifrån 

forskarens förförståelse tolkas intervjumaterialet. Den hermeneutiska spiralen innebär 

att forskaren utifrån sin förförståelse tolkar texten som ger ny förförståelse och detta 

utformas sedan till ny tolkning och ny kunskap.  De hermeneutiska forskarna strävar 

efter att uppnå helhet genom att se samband mellan delarna vilket utmynnar i en 

helhetsförståelse. För att förstå problemområdet som ska studeras bör forskaren inta ett 

empatiskt förhållningssätt och på ett aktivt sätt delta för att på bästa sätt tolka och förstå. 

Detta kallas inom hermeneutiken för den hermeneutiska spiralen. (Davidsson & Patel, 

2003). 

Forskningsmetoder 

Bryman (2002) redogör för två olika forskningsstrategier vilka är kvantitativ forskning 

och kvalitativ forskning. Författaren menar att kvantitativ forskning lägger vikten på 

kvantifiering när det handlar om uppsamling och analys av numerisk data. Inom den 

kvalitativa forskningen är istället respondenternas erfarenheter och perspektiv 

betydelsefulla för forskaren.  

Kvalitativ forskningsmetod  

Hartman (2004) beskriver att kvalitativ forskning i första hand tar upp hur något, utifrån 

natur och egenskaper, formas. Enligt författaren utgör hermeneutiken grunden vid 

kvalitativ forskning och bl.a. ger oss förståelse för hur människor uppfattar sin livsvärld.  

Det övergripande syftet med kvalitativ forskning är att införskaffa en djupare kunskap 

om ett problemområde. Författaren belyser att objektet inom den kvalitativa forskningen 

är människors livsvärld, d.v.s. hur människan uppfattar sig själva och sin situation. 

Människans personlighet konstitueras utifrån hennes livsvärld och forskarens uppgift 

inom den kvalitativa metoden blir därför att tolka observationer.  

Vid kvalitativ forskning arbetar forskaren med textmaterial som kan bestå av 

genomförda intervjuer och att det insamlade material analyseras under hela 
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forskningsprocessen. För att kunna genomföra en kvalitativ undersökning på ett 

naturligt sätt bör forskaren utnyttja sina teoretiska kunskaper subjektivt samt använda 

sig av emotionella erfarenheter(Patel & Davidsson, 2003). Även Kvale (1997) lyfter 

fram forskningsintervjun där den mänskliga livsvärlden i samtal omvandlas till text för 

att sedan tolkas. 

Eftersom vår studie har en hermeneutisk inriktning blir metoden av kvalitativ art. Vi har 

valt forskningsintervju som tillvägagångssätt för att ta del av respondenternas 

erfarenheter.  

Kvalitativ intervju som datainsamling 

Kvale (1997) lyfter fram intervjuer som ett tillvägagångssätt inom den kvalitativa 

forskningen. Författaren beskriver forskningsintervjun där den mänskliga livsvärlden i 

samtal omvandlas till text för att sedan tolkas. Enligt författaren lär vi känna andra 

människor i samtalet genom att ta del av känslor, erfarenheter och förhoppningar.  

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå centrala grundtankar som 

respondenten upplever och förhåller sig till. Intervjusituationen ska vara ett samtal om 

ett tema där alla parter har gemensamt intresse för temat. Kvale beskriver intervjun som 

ett specifikt mänskligt samspel i vilket kunskap skapas i en dialog. Vidare skriver 

författaren att relationen i intervjun är asymmetrisk vilket innebär att respondenterna 

besitter kunskap om temat och forskaren vill ta del av respondentens erfarenheter.  

Hur intervjun fortlöper beror på i vilken mån forskaren har förberett sig inför intervjun. 

Intervjuerna kan vara allt från välorganiserade till öppna intervjuer. Vid utformande av 

en intervjuguide kan detta ske på olika sätt. Den kan innehålla enbart större teman och 

ämnen men den kan också skapas genom välformulerade frågor.  Det är hur forskaren 

väljer att utforma sin intervjuguide som blir avgörande för hur intervjun blir (Kvale, 

1997). Intervjufrågor kan vara av låg grad av strukturering vilket innebär att frågorna 

ger respondenterna utrymme att berätta om sina erfarenheter. Genom låg grad av 

strukturering har forskaren skapat en intervju byggt på öppna frågor (Davidsson & 

Patel, 2003). 
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När vår intervjuguide (bilaga 3) skulle skapas funderade vi kring hur vi skulle utforma 

intervjufrågorna för att få ut relevant och fylligt material som gav svar på vårt syfte och 

våra frågeställningar. Vi kom då fram till att öppna frågor skulle ge respondenterna 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Därför valde vi att skapa en intervjuguide 

med frågor med en låg grad av strukturering.  

Kvalitativ innehållsanalys 

Graneheim Hällgren och Lundman (2003) skriver i sin artikel att kvalitativ 

innehållsanalys innebär att skapa teman och kategorier i intervjumaterialet. Enligt 

författarna är teman till för att skapa en röd tråd och av empirin finner forskaren 

kategorier som passar in under olika teman. Författarna beskriver innehållsanalysens 

process på följande sätt:  

• Steg ett innebär att forskaren läser igenom hela texten flera gånger, detta för att 

skapa en känsla av helhet.  

• Det andra steget innebär att forskaren plockar ut meningar eller fraser. Dessa 

meningar och fraser ska vara relevanta för frågeställningen. För att få ett 

sammanhang av meningarna och fraserna måste forskaren ta med omgivande 

text. Författarna kallar dessa meningar och fraser för meningsbärande enheter.  

• Steg tre i processen syftar på att meningsenheterna tolkas och grupperas i 

kategorier. Kategorierna och grupperna ska återspegla intervjuernas centrala 

budskap. När detta är gjort har forskaren skapat ett tydligt innehåll.  

• Sista steget i processen innehåller att teman skapas och i dessa teman framgår 

det dolda innehållet från intervjuerna.  

Graneheim Hällgren och Lundman (2003) poängterar att en kvalitativ innehållsanalys 

innebär att forskaren pendlar mellan de olika stegen. Författarna menar att det inte går 

att följa processens olika steg rakt igenom då man analyserar på ett kvalitativ sätt.  
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Trovärdighet, äkthet och överförbarhet 

Bryman (2002) tar upp frågan om hur forskaren ska ställa sig till begreppen reliabilitet 

och validitet inom den kvalitativa forskningen. Författaren menar att det sker 

anpassning av reliabilitet och validitet inom den kvalitativa forskningen. Bryman 

redogör för att det finns alternativ till reliabilitet och validitet då forskaren bedömer 

kvaliteten i en kvalitativ undersökning. Författaren nämner istället begreppen 

trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten i detta sammanhang innebär att 

undersökningen har utförts på ett korrekt sätt, den ska vara överförbar till andra miljöer 

samt att forskaren ska ha ett granskande synsätt och tillförsäkra att hon/han handlat i 

god tro. Begreppet äkthet handlar om att studien ska vara till nytta för det som den är 

avsedd för. 

Bryman (2002) skriver att begreppet generalisering kan ersättas av begreppet 

överförbarhet. Innebörden av begreppet innebär att resultatet från en undersökning 

eventuellt ska kunna appliceras i liknande miljöer.  

Det är viktigt att läsaren finner trovärdighet och äkthet i vår studie. Vår ambition är att 

studien ska uppfylla en giltighet i form av att vi har undersökt det som ska undersökas 

samt att vi genom tolkning och analysering har utfört våra handlingar i god tro. Utifrån 

begreppet överförbarhet är vår förhoppning att andra professioner som möter 

problematiken i sitt dagliga yrke kan använda sig av resultatet från denna studie. 

Planering och genomförande 

I detta stycke presenteras studiens urval, förberedelserna samt hur datainsamling och 

databearbetningen har skett. 

Urval 

I vår studie har vi valt respondenter inom verksamheter som arbetar specifikt med barn 

som varit utsatta för sexuella övergrepp. Våra kriterier var att respondenterna skulle ha 

lång arbetserfarenhet och god insikt i problematiken. Anledningen till dessa kriterier var 

att respondenternas långa erfarenhet och goda insikt i problematiken skulle ge oss svar 



18 

 

som krävs för att uppfylla studiens syfte och besvara våra frågeställningar. Vid starten 

av studien kontaktade vi en BUP enhet samt ett kunskapscenter inom området. Vi fann 

dock det svårt att få kontakt med lämpliga respondenter inom kunskapscentret vilket 

fick oss att söka respondenter inom andra verksamheter som möter dessa barn. Vi var 

beslutna om vilka kriterier som respondenterna skulle uppfylla, därför blev 

urvalsresultatet slutligen två intervjuer på BUP och tre intervjuer på ett Barnahus.Vi har 

utfört fem intervjuer vid tre olika tillfällen, vid två intervjutillfällen deltog två 

respondenter.  Våra intervjuer är utförda på fem kvinnor, varav två psykologer och tre 

socionomer.  

Förberedelser 

Vi kontaktade de verksamheter som var aktuella för vår studie och gjorde en förfrågan 

om de ville delta. När vi fått klartecken och bokat intervjutillfällen, skapade vi ett 

missivbrev (bilaga 1). I detta brev beskrev vi de etiska riktlinjerna som vi beaktar i vår 

studie. Vidare skrev vi ett brev om förfrågan om medverkan i C-uppsats (bilaga 2), vi 

nämnde där syftet med studien, vilken utbildning vi kommer ifrån samt en bekräftelse 

på datum då intervjun skulle ske. Dessa två brev skickades ut till berörda 

intervjupersoner. Därefter skapade vi en intervjuguide som innehåller frågor med en låg 

grad av strukturering. Denna utformning av intervjuguide anser vi gav respondenten 

möjlighet att svara med egna ord. Vi skickade intervjuguiden till fyra av respondenterna 

eftersom de önskade att få den förväg, en av våra fem respondenter ville inte ha 

intervjuguiden i förväg. 

Datainsamling 

Vid intervjutillfällena använde vi en Mp3 spelare vilket gav oss möjligheten att tolka 

materialet vid ett senare tillfälle. Vid intervjutillfällena var vi båda två medverkande 

genom att vi ställde följdfrågor, bekräftade, och sammanfattade vad respondenterna 

berättade. Under intervjutillfällena förde vi också anteckningar för att ringa in det som 

vi upplevde viktigt under intervjuns gång. 
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Databearbetning - analys och tolkning 

Vår bearbetningsmetod utgår från Graneheim Hällgren och Lundman (2003) som 

beskriver kvalitativ innehållsanalytisk metod som kan användas vid bearbetning av 

intervjumaterial. Efter utförandet av intervjuerna lyssnade vi båda igenom alla 

intervjuerna flera gånger, därefter gjordes en transkribering av materialet, vilket innebär 

att vi skrev ner ordagrant på datorn allt som sades under intervjun. Ur materialet 

sorterade vi ut meningar och fraser som kunde vara relevanta för vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi diskuterade och tolkade meningarna och fraserna för att finna teman 

och olika kategorier. Slutligen valde vi att presentera resultatet utifrån respondenternas 

sammanvävda erfarenheter.  

Vi har problematiserat resultatet utifrån två olika teoretiska utgångspunkter: 

Anknytningsteorin och KASAM. Vårt val av KASAM är att tolka resultatet utifrån ett 

behandlarperspektiv. Anknytningsteorin används för att tolka resultatet utifrån hur barn 

som varit utsatta för sexuella övergrepp knyter an och reagerar i relation till 

behandlaren.  I resultatet presenteras dessa teorier under varje tema.  

Forskningsetiska överväganden 

Eliasson (1995) betonar att forskaren ska visa respekt för människan som individ, vilket 

omfattar integriteten och rätten att bestämma över sig själv. Under intervjutillfället kan 

det uppkomma situationer då intervjuaren medvetet eller omedvetet intar 

intervjupersonens perspektiv. Kvale (1997) skriver att forskaren måste ta ställning till 

vetenskapliga övervägande och att det krävs kunskap om etiska teorier, etiska riktlinjer 

samt värderingsfrågor.  Utifrån vetenskapliga rådets hemsida och Kvale har vi tänkt på 

följande etiska riktlinjer: informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet. 

Informerat samtycke 

Informerat samtycke innebär att undersökningspersonerna blir underrättade om 

undersökningens syfte, uppläggningen samt vilka fördelar och risker som kan 

förekomma vid deltagandet i forskningsprojektet. Personerna i undersökningen har 

möjlighet att avsluta sitt deltagande då de deltar frivilligt i undersökningen. Informerat 
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samtycke grundar sig på att bestämma när informationen om undersökningen ska 

lämnas och hur mycket information som ska lämnas. Intervjupersonen kan få 

undersökningens specifika syfte och disposition vilket bidrar till uteslutande av oärligt 

tillvägagångssätt (Kvale, 1997). 

Vi kontaktade berörda verksamheter för utförandet av intervjuerna för att få 

godkännande för kommande intervju som vi ville genomföra. Vid den första kontakten 

informerade vi om vårt syfte med studien och fick intervjupersonernas samtycke. Vi 

upplyste respondenterna att deltagandet i vår studie är frivilligt och de kunde avsluta om 

de så kände. 

Konfidentialitet 

Vid forskning har respondenterna rätt till att den personliga integriteten skyddas vid 

publicering av studiens resultat. De har även rätten att godkänna information som ska 

publiceras. Konfidentialiteten i detta sammanhang innebär att individuell data som 

känner igen respondenterna inte ska kunna urskiljas (Kvale, 1997).  

I vårt missivbrev underrättade vi respondenterna om konfidentialiteten gällande vår 

studie. Vid intervjutillfällena informerade vi också respondenterna muntligt om att 

ingen information kan härleda till respondenterna. 

Nyttjandekravet 

Vetenskapsrådets hemsida beskriver att forskaren har ett ansvar att informationen som 

framkommer vid undersökningen inte missbrukas eller lämnas ut till icke berörda 

personer. Nyttjandekravet innebär att information vid en undersökning endast får nyttjas 

i forskningssyfte. Uppgifter från forskningsresultatet får inte lämnas ut till icke berörda 

myndigheter vad gällande olika insatser. Däremot kan deltagaren i undersökningen på 

egen begäran hänvisa till resultatet i forskningen om denne är i behov av någon form av 

vård. 

I missivbrevet informerade vi respondenterna om vad studien kommer att användas till 

och att de har rätt att läsa de utskrivna intervjuerna innan det publiceras. Vi informerade 

också respondenterna om att vi sänder dem ett färdigt exemplar av studien. 
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RESULTAT 

I resultatet redovisar vi respondenternas erfarenheter av bemötande och arbete med barn 

som varit utsatta för sexuella övergrepp. Respondenterna är psykologer, socionomer och 

arbetar inom BUP samt Barnahus. Samtliga respondenter är kvinnor och benämns som 

respondenter i texten oavsett profession. Vårt resultat kommer att presenteras som en 

helhet där respondenternas erfarenheter vävs samman i två olika huvudteman. Under 

varje tema presenteras kvaliteter från intervjumaterialet. Våra teman är: professionellt 

förhållningssätt, i mötet och arbetssätt.  Under varje tema presenteras i ljuset av teorin. 

Professionellt förhållningssätt 

Självkännedom 

För att kunna uppnå ett gott bemötande är det viktigt att behandlaren har självkännedom 

anser respondenterna. De beskriver att självkännedom bl.a. innebär att vara medveten 

om att behandlarens svagheter kan styra och påverka arbetet med barnet. För att undvika 

svåra situationer och fallgropar bör behandlaren vara medveten om vad hon/han bär 

med sig i sin ryggsäck.  

… självkännedom… tänker jag är viktigt. Alla svagheter så att säga… 

och att man är någerlunda medveten om det och kan hindra sig själv att 

hamna i svåra situationer…  

Empati 

Respondenterna betonar att det är svårt att utföra ett bra arbete med barn utan empati. I 

arbete med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp utgör empatin en grundsten 

och respodenterna poängterar att det inte är svårt att hitta den i arbetet med dessa barn. 

… Jag tror det skulle vara riktigt svårt att ha det här arbetet utan 

empati. Hur skulle det bli? 
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Vidare belyser de att sexuella övergrepp handlar om ett gränsöverskridande och det 

krävs att behandlaren tar parti för barnet. Behandlaren bör inte bära med sig empatin för 

förövaren in i samtalet med barnet.  Det kan eventuellt finnas förståelseramar så att 

förövaren kan bli förstådd utifrån den bakgrund hon/han har, handlingen får dock aldrig 

accepteras.  

… alltså på något sätt måste jag jobba så, för jag kan liksom inte tänka 

att jag måste förstå och känna empati för förövaren också. Jag måste ju 

fokusera på mitt barn… 

Närhet och distans  

Respondenterna lyfter fram att det är viktigt med kunskap om närhet och distans i 

samtal med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Behandlare bör ha kunskap 

om att man kan gå för nära i sin professionella roll och att det kan vara svårt att ta sig ur 

den situationen. Det är viktigt att hålla en nivå som inte medför att barnet får uppleva 

ytterligare ett gränsöverskridande. Respondenterna menar att det är viktigt att fokusera 

på den professionella rollen, d.v.s. att inte agera som en vanlig medmänniska utan 

bygga relationen till barnet utifrån ett professionellt förhållningssätt. Barn har medfödda 

antenner för naturlighet och ärlighet och kan ta avstånd om behandlaren går för nära i 

mötet, därför anser respondenterna att det är en balansgång vid kontakt med dessa barn.  

… vad är min roll… ska man ha till ett förändringsarbete i en familj och 

sätta igång en process då måste man våga kunna. Det är jag helt 

övertygad om. Annars händer det ingenting. Det kan väl innebära att 

man bjuder på sig själv. Men att man vet var gränsen går, och var går 

gränsen för mig… 

Tydlig med inte avvisande  

Enligt respondenterna innebär ett professionellt förhållningssätt i mötet att vara tydlig 

men inte avvisande, det handlar om att sätta upp ramar gentemot barnen. Ett sexuellt 

övergrepp handlar om att förövaren inte respekterar barnets vilja. Därför ska det 
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professionella förhållningssättet vara raka motsatsen till förövarens d.v.s. att respektera 

barnets vilja och visa respekt.  

…man ska respektera barnets vilja, uppmuntra barnet att kunna saga 

nej. Om barnet vill säga nej så ska de få göra det… 

Försiktighet 

Respondenterna betonar att kroppsberöring kan vara känsloladdat för ett barn som har 

varit utsatt för sexuella övergrepp. I mötet kan det uppstå situationer där behandlaren 

agerar impulsivt t.ex. klappar på barnet eller lägger armen om barnet, detta kan ge 

förödande effekter för barnet.  

Även en kram kan vara på ett obehagligt sätt… alltså något som man 

inte vill vara med egentligen… 

Stödjande och bekräftande 

Istället bör behandlaren inta ett stödjande och bekräftande förhållningssätt genom att 

ställa öppna frågor.  Respondenterna upplever att barn som har varit utsatta för sexuella 

övergrepp väljer att berätta en liten del om vad de har varit med om för att bl.a. skydda 

sig själv.  

De berättar säkert bara en bråkdel av det som är sant så att säga… 

skydda både sig själv och oss från det värsta, kan jag tänka mig… i 

många fall är det nog så… de har ju lagt locket på mycket, så där måste 

det få ta tid om det är så att man ska få fram det som har hänt. 

I ljuset i teorin 

Enligt Antonovsky (2005) måste en människas livsvillkor vara sammanhängande. 

Komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hjälper människan att 

finna KASAM. Människan kan ha låg och hög grad av de olika komponenterna. 

Antonovsky intresserade sig för det salutogena d.v.s. varför vissa människor förblir 

friska trots motgångar. Antonovsky menar att om man hjälper en människa att hantera 
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det som hon/han har varit utsatt för, så skapas en god hälsa. Ur ett behandlarperspektiv 

bör det finnas en hög grad av KASAM eftersom detta påverkar det professionella 

förhållningssättet. 

Respondenterna beskriver att självkännedom är en viktig del i det professionella 

förhållningssättet samt att kunna sätta gränser och respektera barnets vilja.  Utifrån detta 

drar vi paralleller till Antonovskys begriplighet. Enligt Antonovsky handlar 

begriplighet om hur människor upplever yttre och inre faktorer samt om människan kan 

se sammanhanget, ordningen och strukturen för dessa faktorer. Om behandlare har hög 

grad av begriplighet har behandlaren lättare att vara professionell i mötet med barn som 

varit utsatt för sexuella övergrepp. D.v.s. att behandlaren kan begripa inre faktorer så 

som självkännedom och yttre faktorer så som att sätta upp ramar och att respektera 

barnets vilja. En låg grad av begriplighet kan leda till att behandlaren inte uppnår ett 

professionellt förhållningssätt eftersom behandlaren inte uppmärksammar och 

reflekterar hur de inre och yttre faktorerna påverkar mötet med barnet. 

Respondenterna betonar förmågan att kunna hantera närhet och distans i mötet med 

barnet. Vidare poängterar de att det är viktigt att hålla en nivå så att barnet inte upplever 

ytterligare ett gränsöverskridande. Utifrån denna synvinkel kan man knyta an till 

Antonovskys hanterbarhet, vilket innebär att en människa ska kunna se och tillmötesgå 

resurser som hjälper till att hantera situationen människan befinner sig i. Kan 

behandlaren hantera och tillmötesgå de resurser som barnet har, blir detta en del i det 

goda bemötandet. 

Respondenterna beskriver att empati är en grundsten i det professionella 

förhållningssättet. De ifrågasätter hur arbetet skulle se ut utan empati, då det krävs ett 

engagemang och att fokus är på barnet. Att känna empati och engagera sig i arbetet med 

dessa barn kan kopplas ihop med meningsfullheten som Antonovsky beskriver. Enligt 

Antonovsky handlar meningsfullhet om att hitta delaktigheten i det som sker d.v.s. att 

finna ett värde, en känslomässig investering eller engagemang för en människa. 

Eftersom empati handlar om att sätta sig in i en annan människas känsloläge, utgör en 

hög grad av meningsfullhet grundsten i det professionella förhållningssättet.  
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I mötet 

Miljö 

Respondenterna betonar att miljön spelar en viktig roll i arbete med barn som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Vissa lokaler kan vara utformade så att de har en 

skrämmande effekt på barnet. Istället ska miljön vara inbjudande, vilket kan underlätta 

för barnet vid berättandet.  

… när man kommer in någonstans, var det nu än är, försäkringskassan, 

socialtjänsten. Inte sällan kan det vara tråkiga lokaler och ibland också 

skrämmande lokaler för barn, där man har skyddsglas i receptionen och 

det finns socialtjänster som har en vakt som står, och då kan man ju 

börja vända och tänka hur känns det för barnet att komma in här?  

Respekt 

Respondenterna anser att samtalet ska vara byggt på respekt, detta skapas bl.a. genom 

att behandlaren inte tvingar barnet att berätta något som hon/han inte redo för. Istället 

handlar det om att få barnet att inse att det kan hjälpa att berätta om det sexuella 

övergreppet men att det sker när barnet känner sig redo.  För att lätta upp stämningen 

och locka fram en berättelse kan behandlaren välja att samtala om saker runt om kring 

barnet, exempelvis vad barnet tycker om att göra, skolan och fritiden. Respondenterna 

menar att detta tillvägagångssätt kan öppna upp möjligheten till att få barnet att berätta 

vad hon/han varit med om. Om behandlaren upplever att barnet har svårt att sätta ord på 

händelsen kan behandlaren föreslå att barnet antingen skriver ner eller ritar vad som 

hänt.    

… så kan man faktiskt behöva andra hjälpmedel… det är så skemsigt 

eller obehagligt att säga de här orden så att man kanske skulle behöva 

skriva ner det istället eller att rita eller något som inte blir lika pinsamt 

eller hemskt eller vad det nu kan vara… 
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Erfarenhet 

Respondenterna betonar viktiga aspekter i möte med barn som varit utsatta för sexuella 

övergrepp. För att bygga en relation i mötet krävs det att behandlarens förhållningssätt 

utgör trygghet för barnet. Respondenterna betonar att det är viktigt att barnet har 

vetskap om att behandlaren har mött barn i samma situation tidigare.  

… jag börjar med att säga att jag har hört väldigt mycket om sexuella 

övergrepp.  Det går att säga hemska saker, äckliga saker, använda vilka 

ord man vill. De ska inte vara rädda för att jag sitter här och blir 

chokerad över vad de kommer med… 

Orkar höra 

Vidare poängterar de att det är betydelsefullt i mötet att kunna förmedla till barnet att 

man orkar höra deras berättelser och ytterligare stärka tryggheten för barnet. I samtalet 

är det viktigt att behandlaren kan prata om sexualitet samt att inte signalera att man blir 

ledsen, förfasad eller upprörd av det barnet berättar.  

… för de här barnen tror ju ofta att de är alldeles ensamma om detta, 

och detta har bara hänt mig och det syns utanpå mig, att det är stämplat 

i pannan. Att jag har varit med om de här sakerna…  

Ge barnet kontroll  

Vidare anser de att det är viktigt att informera barnet om samtalets struktur och 

uppmuntra barnet till delaktighet. Samtalet bör vara på en nivå så att barnet förstår och 

att behandlaren ger barnet kontroll över situationen.  

… ge barnet kontroll over situationen genom att vara tydlig, kolla upp, 

ge feedback, pauser så att barnet förstår… 

Vara lyhörd 

Vuxna tolkar och kan misstolka barnets berättelse, därför betonar respondenterna att det 

är viktigt att vara lyhörd för det barnet berättar. I samtalet skall det ges utrymme för 
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både behandlare och barnet att ställa frågor och även göra förtydligande. 

Respondenterna betonar vikten av att inte lägga in vuxenvärderingar i samtalet då detta 

kan resultera i att barn berättar det de tror behandlaren vill höra.  

… det kan vara andra saker också som bekymrar barnet, så att man är 

öppen för att höra, hur du det? Är det något som du är bekymrad över?   

Utforska 

Respondenterna menar att man inte alltid kan utgå ifrån att berättelsen är sann, dock 

måste behandlaren utforska vad som kan ligga till grund för det barnet berättar. Vidare 

betonar de vikten av att ta barnets berättelser om sexuella övergrepp på allvar och ha 

förståelse för att berättelsen är sann för barnet. Det visar sig på sikt i samtalsprocessen 

om det barnet berättar är sant eller inte.  

… annars är det rätt ointressant om de sitter och ljuger för mig faktiskt. 

För det är ändå deras egen upplevelse … till sist framkommer det ju om 

de har stark fantasi eller någonstans framkommer ändå mellan raderna 

syftet med lögnerna … 

… många av de här barnen... just ljuger av den här anledningen att det 

är sådana /…/ hål i deras uppväxt så dom fyller i just för att få 

sammanhang…  

Flickor och pojkar 

Respondenterna beskriver att pojkar far illa av det sexuella övergreppet på ett annat sätt 

än flickor. Detta kan bero på att pojkar inte uppfattar sig själva som offer på samma sätt 

som flickor då pojkarna upplever att de inte kan bli utsatta i samma utsträckning som 

flickor. Vidare belyser de att de pojkar som varit utsatta för sexuella övergrepp kan 

uppleva händelsen som overklig vilket kan resultera i att pojkens identitetsuppfattning 

påverkas. Respondenterna uppmärksammar könsskillnader i hur barn berättar. En av 

skillnaderna kan vara att flickor har lättare för att berätta medan pojkar hellre håller tyst 

om det som de varit med om. Detta kan resultera i ett utåtagerande beteende. 

Respondenterna upplever dock att sexuella övergrepp på pojkar är ett stort mörkertal.  
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… sedan kan man ju fundera över, för man brukar ju prata om att 

förövaren återupprepar något som de själva varit utsatta för, och om 

man då tänker sig att de flesta förövarna i förhållande till flickor, de är 

ju män… då kan man ju undra hur man få det här till att gå ihop. 

Skam och skuld 

Respondenterna lägger fokus på skam och skuld som är två centrala begrepp när det 

gäller sexuella övergrepp på barn. Skam och skuldkänslor kan handla om att barnet 

skuldbelägger sig själv, d.v.s. att barnet har gått med på handlingar frivilligt samt att 

barnet upplever sig själv som äcklig. Skam och skuldkänslorna infinner sig olika 

beroende på barnets ålder. Små barn, fem till sex år, behöver inte uppvisa skam och 

skuld känslor lika snabbt som äldre barn gör. Detta beror på, anser respondenterna, att 

små barn inte är medvetna om hur konsekvenserna kan yttra sig om hon/han berättar. 

När ett litet barn blir medvetet om konsekvenserna så infinner sig dock skam och skuld 

känslorna snabbt.   

… alltså en röd tråd är ju det här med skamkänsla… det beror lite på 

ålder… är de fem – sex så kanske de inte riktigt har utvecklat någon 

direkt skamkänsla… 

Lojalitetsproblem 

Ett annat hinder som respondenterna lyfter fram är lojalitetsproblemet. I dess fall kan 

barnet uppleva att det finns risk för utstötning om hon/han berättar familjehemligheten. 

Rädslan över att den föräldern som är icke-förövare inte ställer upp kan leda till att 

barnet väljer att hålla tyst.  

… det finns ju många hinder för att berätta, rädsla över att mamma eller 

pappa ska hamna i fängelse eller allt möjligt som kan hända. Att de blir 

arga eller att de inte ska få bo hemma… 
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I ljuset av teorin  

Enligt Bowlby (1994) är anknytningen viktig då barnet ska kunna utveckla ett eget jag. 

Enligt Broberg et al. (2005) är en trygg bas ett centralt begrepp i anknytningsteorin. 

Vidare skriver Broberg et al. att barn utvecklar föreställningar om sig själv och 

relationerna till andra människor, dessa kallas inre arbetsmodeller. I mötet med barn 

som varit utsatta för sexuella övergrepp, bör behandlaren utgöra en trygghet för barnet.   

Respondenterna belyser olika faktorer som kan hjälpa barnet att känna trygghet i mötet. 

Faktorer kan vara bl.a. kunskap om problematiken, att orkar höra och att barnet 

upplever delaktighet samt ha kontroll över situationen. Dessa faktorer kan 

sammankopplas med Bowlbys teori om en trygg bas. Om behandlaren kan hantera 

dessa faktorer i mötet skapas en relation byggd på trygghet. Då behandlaren inte 

hanterar dessa faktorer kan det resultera i att behandlaren inte utgör en trygg bas för 

barnet. 

Vidare betonar respondenterna att barn som varit utsatta för sexuella övergrepp väljer 

att berätta endast en liten del av vad de har varit med om. Detta tror respondenterna 

beror på att barnet vill skydda sig själv. Respondenternas erfarenheter om hur barn 

väljer att berätta, kan knytas an till Bowlbys inre arbetsmodeller på följande sätt: Om 

barn endast väljer att berätta en liten del kan detta bero på att deras inre arbetsmodeller 

inte stämmer överrens med verkligheten. Vid ett sexuellt övergrepp skapar barnet en 

inre arbetsmodell utifrån de handlingar som barnet utsätts för. Detta är verkligheten för 

barnet under tiden det sexuella övergreppet pågår. När barnet konfronteras med sin 

verklighet i mötet med behandlaren kan detta leda till ambivalenta känslor. Barn som 

faktiskt ber om hjälp och berättar kan utifrån Antonovskys tankar om det salutogena ses 

som en frisk del i mötet.  

Arbetssätt 

Barnet och familjen 

Respondenterna betonar att familjen är en viktig del i arbetet med barn som varit utsatta 

för sexuella övergrepp, de anser att det är värdefullt att arbeta med familjen så långt det 
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går. Dock kan det finnas ärenden där behandlaren kan se att det är destruktivt att arbeta 

med hela familjen. Det destruktiva kan handla om att förövaren finns inom familjen och 

i dessa fall kan det vara lämpligt att arbeta enskilt med barnet. 

Vidare beskriver respondenterna att hela familjen befinner sig i kris då ett sexuellt 

övergrepp har skett. De framhäver dock att familjen inte behöver befinna sig i samma 

krisfas samtidigt. Respondenterna lyfter fram att ett krisförlopp hos föräldrar och barn 

kan yttra sig på följande sätt: Ett barn kan känna sig lättad av att berätta om händelsen 

och krisen kan lägga sig något, eftersom barnet inte är medveten om eventuellt 

kommande konsekvenser. Vidare betonar respondenterna att föräldrarna däremot kan 

hamna i en första krisfas då de blir medvetna om vad som inträffat. Både föräldrar och 

barn kan pendla mellan de olika krisfaserna.  

Inte behöva vänta 

Respondenterna betonar att det är viktigt att barn som varit utsatta för sexuella 

övergrepp, aldrig ska behöva vänta på att få professionell hjälp. Vidare beskriver de att 

det är betydelsefullt att det sker samarbete mellan olika professioner som berör arbetet 

med barnet för att barnet ska slippa berätta sin berättelse flera gånger. Respondenterna 

nämner att följande professioner kan vara inkopplade vid ett samarbete: polis, läkare, 

socialtjänsten och BUP. Däremot beskrivs samarbetet inom respektive verksamhet på 

olika sätt.   

… tänker jag i den här gruppen alltså, det här gäller snabbhet och det 

gäller att fånga berättelsen när den finns där … 

Samråd 

Inom BUP beskriver respondenterna att det sker ett samarbete med polis, socialtjänst 

och läkare. Vidare upplyser de att ärenden gällande sexuella övergrepp kan behandlas 

antingen genom att psykiatrin anmäler till socialtjänsten eller att socialtjänsten 

sammankallar till ett samråd. I samrådet kan ärendet vara anonymt till en början och det 

sker en samplanering för att se barnets behov. Vid ett samråd kan det komma fram att 

ärendet enbart ska hanteras på socialtjänstnivå, innehåller dock problematiken mycket 
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kris och trauma kopplas psykiatrin in. Respondenterna upplyser att vid samråd är det 

oftast stark misstanke om att sexuella övergrepp har skett. Respondenterna nämner att 

diskussionen oftast handlar om på vilket sätt och när de insatserna ska ske. Det kan 

dock förekomma att ärenden innehåller för lite bevis och mer information måste samlas 

in för att kunna gå vidare.   

… om man kanske ska hamna i polisförhör, kanske soc. ska göra en 

utredning så försöker vi åtminstone se till att dom inte ska behöva möta 

så många och det är ju rätt, det är ett känsligt område så det är inte så 

lätt att prata om det hur som helst… 

Krishantering 

När ett sexuellt övergrepp kommer till kännedom, anser respondenterna att barnet och 

familjen är i behov av en krishantering i tidigt skede Respondenterna inom Barnahus 

anser att deras nära samarbete underlättar för dem och de barn som utsatts för sexuella 

övergrepp. Då sexuella övergrepp har kommit till kännedom, har det utförts en anmälan 

från t.ex. socialförvaltningen, från skolan eller att någon annan har berättat, vilket leder 

till en polisanmälan. Vidare nämner respondenterna att deras arbete bygger på 

krishantering i ett tidigt skede, där barnet får möjlighet att träffa behandlare tre till fem 

gånger beroende på hur problematikbilden ser ut. I vissa ärenden kan detta räcka med 

några få möten, medan i andra ärenden kan det förekomma att barnet bär med sig andra 

svårigheter från bakgrunden. Till exempel att övergreppet har pågått under längre tid, 

vilket kan leda till att barnet är i behov av längre behandling och i dessa fall finns det 

möjlighet att remittera till BUP om insatserna kräver en långvarig behandling. (Citat) 

Kontinuitet 

Vidare beskriver respondenterna att ett nära arbete med andra professioner blir en linje 

där varje profession kan ta över där den andre slutar. Detta gör att barnet inte hamnar 

mellan stolarna och att professionerna har kontroll över arbetsprocessen.  

… har fått den här berättelsen t.ex. då kan man tänka sig som en 

skolkurator sen så gör jag en anmälan och sen vet jag inte vad som 
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hände sen… Då kan man bli frustrerad… Om man inte riktigt litar på att 

socialförvaltningen gör sitt jobb eller poliserna eller vad det nu är för 

någonting, men nu har man ett nära samarbete och vet vad som händer 

framåt och kan styra det … Då blir det inte så svårt… 

Handledning 

Respondenterna lyfter fram att mötet med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp 

berör på djupet och att det är lätt att bli känslomässigt involverad.   

... sedan kan jag bli lika överraskad egentligen varje gång vi ändå har 

ett ärende. Att det här förekommer. Att jag vet om det, men det är så 

pass, alltså, gränsöverskridande att sådant inte borde förekomma tänker 

jag varje gång. Att det är så fullständigt onormalt… 

För att inte ta med sig arbetet hem betonar respondenterna att kollegor och handledning 

är en resurs.  Arbetet underlättas om det finns möjlighet till att diskutera och dela med 

sig av känslor och tankar som uppstår.  

I ljuset av teorin 

Respondenterna redogör för att det uppstår frustration hos behandlaren om det inte finns 

kontroll över arbetsprocessen runt barnet. Detta innebär att behandlaren känner en låg 

grad av KASAM.  Vid en låg grad av KASAM har behandlaren svårigheter att se struktur 

och ordning i arbetet. Vilket innebär att behandlaren inte kan tillgodogöra sig de egna 

resurserna som kan underlätta arbetsprocessen. Detta kan resultera i att behandlaren kan 

upplever en icke- delaktighet i arbetsprocessen. 

Respondenterna poängterar att nära samarbete professioner emellan är det bästa 

arbetssättet med barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Finns det ett nära 

samarbete upplever behandlaren en hög grad av KASAM. En hög grad av KASAM 

innebär i detta sammanhang att behandlaren vet vad som händer i arbetsprocessen och 

kan påverka den. Vilket gör att arbetet runt barnet blir lättare för alla involverade. 

Respondenterna lyfter fram att det är värdefullt att arbeta med familjen i den 

utsträckning det går. Vidare menar respondenterna att i de fall där förövaren finns inom 
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familjen kan det vara olämpligt att arbeta med hela familjen. Detta kan tolkas utifrån 

Bolwbys teori om en trygg bas. Bolwby beskriver att dåliga sociala relationer och 

försummelse kan påverka barnets anknytning. Om ett sexuellt övergrepp sker inom 

familjen kan barnet utifrån Bolwbys ovanstående beskrivning få svårigheter att knyta an 

till vuxna. Sker övergreppet utanför familjen kan barnet ha en trygg bas att återvända 

till, eftersom barnet i ett tidigt skede upplevt en god anknytning till exempelvis 

föräldrarna. 

Sammanfattning av resultatet 

I detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av resultat i punktform.  

Professionellt förhållningssätt 

• Gott bemötande 

• Självkännedom 

• Medveten om svagheter 

• Kroppsberöring 

• Närhet och distans 

• Balansgång vid kontakt med dessa barn 

• Våga bjuda på sig själv 

• Empatin utgör en grundsten  

I mötet 

• En trygg bas 

• Orkar lyssna 

• Våga beröra frågor gällande sexualitet 
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• Hört liknande berättelser tidigare 

• Viktigt att barnets berättelse inte misstros 

• Vara lyhörd 

• Miljön utgör en viktig grund 

• Ge barnet kontroll 

• Könsskillnader 

Arbetssätt 

• Nära samarbete 

• Arbeta med hela familjen 

• Krishantering 

• Kontinuitet 

• Handledning 

DISKUSSION 

I detta stycke presenteras studiens metoddiskussion, resultatdiskussion samt reflektioner 

över de teoretiska problematiseringarna. 

Metoddiskussion 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod som bygger på intervjuer. 

Vårt val av forskningstradition är den hermeneutiska vilket har gjort det möjligt för oss 

att få en djupare förståelse av respondenternas erfarenheter. Ämnet för studien var att 

belysa hur behandlare bemöter och arbetar med barn som varit utsatta för sexuella 
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övergrepp. Den kvalitativa forskningsmetoden visade sig därför vara lämpad för att 

uppnå vårt syfte och få svar på våra frågeställningar.  

För att skapa en förförståelse för ämnet valde vi att ta del av tidigare forskning och 

litteratur. Vi upplevde att det fanns mycket relevant litteratur inom området, vilket 

innebar att det uppkom svårigheter att sortera ut det mest relevanta för vårt syfte. Vi 

anser att förförståelsen var till god hjälp för att få en djupare förståelse för 

respondenternas erfarenheter.   

Från början tänkte vi att vårt urval skulle vara respondenter inom en specifik 

verksamhet som endast arbetar med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vårt 

val av respondenter ändrades p.g.a. tidsbrist. Vi upplevde dock inte detta som ett 

problem då vi fann andra respondenter inom området.  

Vid intervjutillfällena upplevde vi att frågorna i intervjuguiden var relevanta för att 

uppnå vårt syfte med studien. När vi i efterhand reflekterar över vår intervjuguide 

upplever vi att många frågor går in i varandra. Detta har fått oss att fundera över om 

intervjuguiden hade kunnat skapas på ett annat sätt. Vidare anser vi att vi, genom 

missivbrevet, lyckats förmedla till våra respondenter om deras rättigheter gällande 

studien. Vid transkriberingen av intervjuerna upptäcktes svårigheter med att ha två 

respondenter samtidigt, vi upplevde det svårt att urskilja vem som sa vad. Hade 

respondenterna träffat oss enskilt, hade detta eventuellt gett oss mer struktur i 

intervjumaterialet. I efterhand har vi reflekterat över om intervjumaterialet skulle se 

annorlunda ut om ingen av respondenterna tagit del av intervjuguiden i förväg. 

Eventuellt hade vi fått mer spontana svar och intervjutillfället hade präglats av 

intervjuguidens struktur. Vi anser att kvalitativ innehållsanalys hjälpte oss vid 

analyseringen och tolkningen av vårt material. Det har dock varit svårt att finna 

huvudteman och kategorier då vi upplever att innehållet i vårt material flyter ihop. 

Eftersom vi inte funnit några större skillnader i svaren mellan respondenterna så valde 

vi att presentera resultatet genom att sammanväva deras erfarenheter. Detta anser vi 

vara det bästa tillvägagångssättet vid presentation av vårt resultat.  

Vi finner att valet av de två teorierna, KASAM och Anknytningsteorin, har hjälpt oss att 

få en djupare förståelse för intervjumaterialet. Genom de teoretiska utgångspunkterna, 
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har vi fått en mer konkret förståelse och kunskap om hur man bemöter och arbetar med 

barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. 

Resultatdiskussion 

Som ämne för vår studie valde vi att belysa hur behandlare bemöter och arbetar med 

barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi fann ämnet aktuellt då vi genom 

massmedia och arbetserfarenheter upplever att sexuella övergrepp är vanligt 

förekommande. Utifrån tidigare forskning och respondenternas erfarenheter diskuterar 

vi här forskningsresultatet, utifrån vad vi tror är betydelsefull kunskap för behandlare i 

möte med barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi anser att vårt syfte blivit 

uppnått och våra frågeställningar har blivit besvarade. 

Lennér Axelsson och Thylefors (1999) skriver att det är bättre att behandlaren är 

personlig i mötet än för strikt och reserverad. Resultatet visar att det råder en 

balansgång när det gäller närhet och distans i arbetet med barn som varit utsatta för 

sexuella övergrepp. Barnet ska inte få uppleva ytterligare ett gränsöverskridande p.g.a. 

att behandlaren inte är medveten om var gränser går. Resultatet lyfter fram att 

yrkesrollen innebär att behandlaren fokuserar på den professionella rollen och inte 

agerar medmänniska. Vi anser att om behandlaren inte vet var gränsen går, kan det ge 

förödande konsekvenser i arbetet, exempelvis genom att barnet upplever sig kränkt och 

inte har förtroende för behandlaren. Vi tror att behandlaren i början av sin yrkeskarriär 

kan agera för strikt i sin roll, detta eftersom att det finns rädsla över att gå för nära i 

mötet. Vi har funderat kring hur behandlare finner en bekväm yrkesroll då vi upplever 

att detta kan ta tid. Vi har kommit fram till att behandlaren bl.a. gör detta genom 

arbetserfarenheter, kunskap och att man lär sig av sina misstag.  

Holm (2001) skriver att självreflektion är viktigt i det professionella förhållningssättet. 

Det framkommer ur resultatet att självkännedom är en central grund i arbete med barn 

som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vidare tar resultatet upp att behandlaren bör 

vara medveten om vad hon/han bär med sig i mötet med dessa barn. Genom 

självreflektion tror vi att behandlaren blir medveten om sina svagheter och styrkor. Vi 

tror att detta kan resultera i att behandlaren får en ökad självkännedom och blir 
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medveten om sin roll i arbetet. Då behandlaren inte har god självkännedom, tror vi, att 

behandlarens egna behov och drifter kan styra arbetet.   

Kools och Kennedy (2001) har kommit fram till att personal upplevde det obehagligt att 

bemöta frågor gällande sexualitet. Larsson (2002) skriver att i arbete med sexuella 

övergrepp går det inte att undvika att ta ställning till frågor gällande sexualitet.  

Resultatet belyser att det är viktigt att beröra frågor som gäller sexualitet.  Utifrån våra 

arbetserfarenheter upplever vi som Kools och Kennedy (2001) att många behandlare 

väljer att inte se och bemöta problematiken eftersom sexuella övergrepp är ett 

tabubelagt ämne att beröra. Detta tror vi beror på att det saknas kunskap om ämnet samt 

hur man ska förhålla sig till det.  

Holmsen (2007) betonar att det är viktigt att behandlaren tar barnets berättelse om 

sexuella övergrepp på allvar. Resultatet styrker det Holmsen säger då det framkommer 

att behandlaren ska ta barnets berättelse på allvar och vara medveten om att berättelsen 

är sann för barnet. Utifrån tidigare arbetserfarenheter upplever vi att behandlare ibland 

inte tar en berättelse på allvar. Detta kan barnet märka av, vilket vi tror kan försvåra 

arbetsprocessen.  

Nilsson och Svedin (2002) belyser att barn som varit utsatta för sexuella övergrepp bär 

på mycket skam och skuld. Skam och skuldkänslorna hos barnet lyfts fram även i 

resultatet och ett exempel är att barnet anklagar sig själv för att det sexuella övergreppet 

har skett. Resultatet säger att dessa två faktorer kan leda till att barnet väljer att inte 

berätta. Vi anser att behandlarens roll i berättandet är att våga möta barnet där hon/han 

befinner sig och sätta barnets behov i fokus. Detta kan exempelvis ske genom att 

behandlaren hjälper barnet att hantera skam och skuldkänslor, vilket vi tror kan leda till 

barnet väljer att berätta. 

Dyregrov (1997) belyser att man kan se könsskillnader i hur barn reagerar på trauma. 

Enligt författaren har flickor lättare att prata om traumat, medan pojkar kan uppvisa ett 

mer utåtagerande beteende.  Resultatet lyfter fram att sexuella övergrepp på pojkar är ett 

stort mörkertal. Detta kan bero på att pojkar inte upplever sig själv som offer på samma 

sätt som flickor. Resultatet styrker Dyregrov (1997) genom att visa att flickor har lättare 

för att berätta om vad de varit med om, medan pojkar istället kan visa det genom ett 
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utåtagerande beteende. Genom tidigare arbetserfarenheter har vi stött på problematiken 

enbart hos det kvinnliga könet. Detta har fått oss att fundera på om pojkar som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp är ett stort mörkertal eller om problematiken är mer 

förkommande hos flickor.  

… sedan kan man ju fundera över, för man brukar ju prata om att 

förövaren återupprepar något som de själva varit utsatta för, och om 

man då tänker sig att de flesta förövarna i förhållande till flickor, de är 

ju män… då kan man ju undra hur man få det här till att gå ihop. 

Utifrån ovanstående citat funderar vi på hur verkligheten ser ut. Vi funderar på om 

behandlaren i första hand inte misstänker sexuella övergrepp när de möter pojkar. 

Istället läggs fokus på pojkens eventuella avvikande beteende vilket kanske kan grunda 

sig i ett sexuellt övergrepp. Studiens resultat tyder på att pojkar inte ser sig själv som 

offer på samma sätt som flickor. Om verkligheten ser ut på detta vis, upplever vi det 

som ett oroande tecken som kan medföra att pojkar förblir ett stort mörkertal. Oavsett 

hur verkligheten ser ut är det viktigt att behandlare inte glömmer bort att det finns 

pojkar med denna problematik. 

Back och Nilsson (2002) belyser att krisen kan delas in i två faser. Författarna skriver 

också att ett sexuellt övergrepp medför en kris för både barnet och föräldrarna. Detta 

styrker även resultatet då det framkommer att både barnet och familjen befinner sig i 

kris vid sexuellt övergrepp.  Resultatet beskriver vidare att det inte är ovanligt att barnet 

och föräldrarna befinner sig i olika krisfaser. Vi tror att arbetsprocessen underlättas om 

behandlaren har kunskap om krisens olika faser och möter barnet och föräldrarna där de 

befinner sig. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv, anser vi, att detta är en viktig 

kunskap att bära med sig i bemötandet och arbetet med barnet och föräldrarna.  

Back och Nilsson (2002) belyser att det ställs krav på de professioner som är inkopplade 

vid sexuella övergrepp. Barnet och familjen ska få snabb hjälp och ett nära samarbete 

krävs. Resultatet lyfter också fram vikten av snabb hjälp och nära samarbete 

professioner emellan. Vi har tagit del av att även media uppmärksammar ett nära 

samarbete för att på bästa sätt tillmötesgå utsatta barn i dagens samhälle.  Under 

studiens arbetsgång har vi blivit medvetna om att ett arbetssätt där alla professioner är 
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samlade under samma tak, underlättar vid bemötande och arbetet med barn som har 

varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi anser att barn med denna problematik inte ska 

uppleva att de blir åsidosatta p.g.a. dåligt samarbete. Därför anser vi att det är viktigt att 

professionerna har kunskap om varandras områden för att underlätta arbetsprocessen. 

Reflektioner över de teoretiska problematiseringarna 

Alla människor är i behov av att uppleva en sammanhängande tillvaro och därför tror vi 

vi att KASAM är ett viktigt begrepp i arbetet med dessa barn. Vi anser att detta 

tankesätt ska utgöra en grund för varje behandlare och denna grund ska på ett naturligt 

sätt styra behandlarnas förhållningssätt. Om detta förhållningssätt finns inom 

behandlaren kan det skapas ett hanterbart sammanhang för behandlare och barn. Våra 

tidigare arbetserfarenheter säger att behandlare har en tendens att fokusera på det 

avvikande beteendet hos barnet. Antonovskys tankar om det salutogena har fått oss att 

inse att behandlare borde se på problembilden utifrån ett salutogent synsätt. Om 

behandlaren hjälper barnet att hantera delarna som fungerar i barnets tillvaro, kan det på 

sikt kanske leda till att barnet kan hantera sin livssituation.  

Under studiens gång har Bolwbys tankar om en god anknytning fått oss att inse att 

behandlaren bör utgöra en trygg bas i mötet. Vi har tagit del av olika anknytningsformer 

och har förstått att barn som varit utsatta för sexuella övergrepp kan ha en ambivalent 

eller desorganiserad anknytning. Om ett barn i tidig ålder erfarit att 

anknytningspersonen inte utgjort en trygg bas, kan detta leda till att barnet har svårt att 

uppleva behandlaren som en trygg bas. Därför kan det ta tid innan barnet vågar känna 

förtroende för behandlaren. I arbete med sexuella övergrepp bör behandlaren ha 

kunskap om att barnets inre arbetsmodeller inte stämmer överrens med verkligheten. 

Detta kan vara en anledning till att barn inte berättar om det sexuella övergreppet. 

 De teoretiska utgångspunkternas glasögon har hjälpt oss att se problematiken på en 

djupare nivå och hur man utifrån dessa grundtankar kan bemöta och arbetar med barn 

som varit utsatta för sexuella övergrepp.  
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Behandlingspedagogiska implikationer 

Utifrån ett behandlingspedagogiskt perspektiv anser vi att denna studie bidrar till 

djupare kunskap om hur man bemöter och arbetar med dessa barn. Vi hoppas också att 

studien kan bidra till kunskap som gör det möjligt för behandlare att våga sätta ord på 

problematiken i det praktiska arbetet. Vågar man sätta ord på ett ämne som är 

tabubelagt i dagens samhälle så vågar man också beröra problematiken.  

Framtida forskning 

Vi upplever att barn och sexuella övergrepp är ett ämne som ofta uppmärksammas i 

massmedia och att det finns mycket forskning kring ämnet. Vi har däremot genom vår 

studie fått uppfattningen om att det finns lite forskat kring specifikt pojkar som varit 

utsatta för sexuella övergrepp. Förmodligen existerar dessa pojkar men utgör ett 

mörkertal. Framtida forskning kan vara att undersöka i vilken omfattning problematiken 

förekommer bland pojkarna. Detta forskningsämne blir mer intressant om man funderar 

på hur det går ihop att de flesta förövare är män, då man brukar säga att handlingen de 

utför oftast grundar sig i något som de själva upplevt.   

Vi anser även att framtid forskning kan vara att undersöka om anknytningsformerna 

påverkar om barnet berättar eller inte berättar om att de varit utsatta för sexuella 

övergrepp. Vi skulle forska kring om det finns ett samband mellan 

ambivalent/desorganiserad anknytning och barn som inte berättar och trygg anknytning 

och barn som berättar.   
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Bilagor 

Missiv till deltagare i studien `Våga se och Våga bemöta- Att arbeta med 
sexuellt utnyttjade barn` 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre.  

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande.  

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och motiverad att delta i vår studie. För oss 
är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är just 
dem vi intresserar oss för. 

Med vänlig hälsning 

Handledare: Maude Johansson 

Examinator: Gill Croona                                                                         Anna Geidenstam 

Kursansvarig: Gill Croona                                                                              Maria Grahn                             

 



Bilaga II 

 

Förfrågan om medverkan i C- uppsats 

 

Växjö, 2008-02- 12 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- 
och missbrukarvård” 180hp, vid Växjö universitet.  

Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal den 25/ 1- 
2008.  

Vårt intresse är att undersöka hur professionella behandlare bemöter och arbetar med 
barn och ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp.  

Vi anser att er erfarenhet och kunskap skulle vara mycket intressanta att få ta del av och 
ser fram emot att träffa dig den 14/2 kl. 10.30 för intervju.  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Med vänliga hälsning 

Anna Geidenstam 

Maria Grahn 



Bilaga III 

 

Intervjuguide 

Bakgrund 

• Namn och ålder  
• Vilken är din utbildning? 
• Hur länge har du arbetat med barn och ungdomar som varit utsatta för sexuella 

övergrepp? 

Bemötande 

• Beskriv vad du anser vara ett gott bemötande i arbetet med barn och ungdomar 
som varit utsatta för sexuella övergrepp 

• Beskriv problem som kan uppstå i arbetet med dessa barn 
• Hur hanterar du som professionell arbetet med dessa barn? Har du tips hur man 

ska hålla distansen men ändå våga gå nära och möta barnet? 
• Hur hanterar du detta utanför jobbet? 
• Hur bedömer du trovärdheten i barnens berättelser? 

 
• Hur ser ni på empati och förståelse i ert yrke? 
• På vilket sätt påverkas ni av närhet och distans? 
• Hur hanterar du känslorna som uppkommer i detta arbete? 
• Hur får behandlaren hjälp att hantera det man upplever i mötet med barnen? 

I möte med barnen 

• Hur får man ett barn att berätta om vad det har varit med om? 
• I våra jobb har vi främst stött på sexuella övergrepp hos det kvinnliga könet. 

Berätta om dina erfarenheter av detta.  
• Hur är ert arbetssätt uppbyggt? 
 

 


