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Abstract 
 
 
The aim of this study was to gain knowledge about preventing child sexual abuse in Sweden 
and interpret through our empirics how our informants’ views of children´s participation 
influence their opinions of how the preventive work should be designed. A qualitative method 
was utilized with semi-structured interviews to describe and understand the view of children 
of nine professionals working with children. The individuals interviewed were two working as 
directors in school administration, two working in support organizations, one psychologist 
working with juvenile offenders, one working in social services with children, one working as 
a family therapist, one priest in the Swedish church (Svenska kyrkan) and one working as a 
director of Child psychiatry. The theory used to analyze our findings from the interviews was 
social constructivist and we categorized our informants’ answers by Harts’ Participation 
Ladder (Hart 1992). Our findings show that our informants’ knowledge about child sexual 
abuse is good but could be better, especially about preventing it. Their opinion about what to 
focus on in the preventive work varies between the professionals working with children and 
the children. Some of them perform work with preventing child sexual abuse in different ways 
and points out the importance of increasing the information about child sexual abuse in the 
education of teachers and social workers. Some of the informants consider children’s 
participation in the work of preventing child sexual abuse and show an intention of making 
them part of it through the interpretation of our empirics. 
 
Keywords: Child sexual abuse, prevent, participation. 
 

    



Förord 
 
Vi vill först och främst tacka våra intervjupersoner för er medverkan. Er kunskap och era 

erfarenheter har gjort denna uppsats möjlig och givit oss många bra tankar som vi tar med oss 

i framtiden. 

 

Ett stort tack vill vi också rikta till vår handledare Anne-Lie Vainik för all hjälp i 

uppsatsarbetet och uppmuntran på vägen. Vi vill även tacka Anders Lundberg för hjälp till en 

bra förberedelse av studien och förslag på passande litteratur. 

 

Ett stort tack även till Christina Skagert för korrekturläsning av den engelska samman-

fattningen och till Anders Nordahl för viktiga synpunkter och reflektioner kring uppsatsen. 

 

Uppsatsskrivandet har varit en utvecklande tid för oss och har givit oss nya perspektiv och 

tankegångar. Vi fortsätter vår utbildning många erfarenheter rikare och ser fram emot 

framtida utmaningar. 
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1. Inledning 
 

 

”Den dag vi sätter en prislapp på varje skadat barn, då kanske politiker förstår hur viktigt 

det är att satsa på det förebyggande arbetet” 

(Eriksson 1998 s. 47) 

 

I likhet med detta citat skriver flera av de författare vi har läst texter av om behovet att lyfta 

fram det förebyggande arbetet kring sexuella övergrepp mot barn. Vårt intresse kring sexuellt 

utnyttjade barn väcktes under praktikperioden under föregående termin. Ämnet har dessutom 

varit i fokus i media, till exempel om Patrik Sjöbergs avslöjande (Ask 2011), och varit aktuellt 

i flera utvärderingar, exempelvis från Socialstyrelsen (2011) och Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (2011). 

 

 

2. Definitioner  
 
Här beskriver vi olika begrepp som är centrala i uppsatsen. 

 

I vår studie har vi valt att kalla alla personer upp till 18 år för barn, eftersom det är i enlighet 

med den teoretiska modellen vi använt oss av i analysen. 

 Vi har valt att använda oss av Socialstyrelsens definition av sexuella övergrepp mot barn, 

som är följande: ”Sexuella övergrepp mot barn kan definieras som handlingar eller situationer 

med sexuell innebörd där en vuxen eller ung person utnyttjar en underårig för att tillfredställa 

egna sexuella eller andra behov. Sexuella övergrepp kan delas in i tre olika typer: övergrepp 

utan fysisk kontakt, övergrepp med fysisk kontakt och sexuell exploatering av barn och unga i 

kommersiella och liknande sammanhang” (Socialstyrelsen 2000 s 20).  

 Exempel på övergrepp utan fysisk kontakt kan vara blottning och sexuella anspelningar 

och med fysisk kontakt kan vara att någon tar på barnets genitalier eller att barnet blir tvingad 

till sexuella handlingar på förövaren. Med sexuell exploatering menas till exempel att 

engagera barnen i att framställa barnpornografi (Socialstyrelsen 2000). 
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 Förebyggande arbete (prevention) är samhällsförebyggande åtgärder för att förebygga och 

förhindra att brott, skador och sjukdomar uppkommer eller förvärras (Nationalencyklopedin 

2011). 

 
 

3. Bakgrund  
 
Under denna rubrik har vi valt att skriva en kort historisk översikt över hur sexuella övergrepp 

har förekommit i historien, hur synen på det har förändrats och avslutningsvis vilka 

konsekvenser detta kan ge för ett barn. 

 

Redan under antiken börjar den långa historien om flickor och pojkar som blir utnyttjade 

sexuellt till följd av vuxnas övertag (Sandström-Taylor 1993). I litteratur från antiken beskrivs 

hur barn utnyttjades sexuellt på hoven för att förgylla tillvaron för de vuxna som ingick där 

(ibid.). Aristoteles och Platon beskriver i sina texter det värdefulla de anser finns i mäns 

sexuella relationer med pojkar (Tidefors-Andersson 2000). Att detta var på den vuxnes villkor 

kan bland annat ses på målningar från antiken som innehåller en vuxen mans erigerade penis 

medan pojkens är ostimulerad, vilket även pekar på att det inte handlade om en lustfylld 

sexuell introduktion för pojken (ibid.). 

 Under medeltiden var det kyrkans värderingar som tog över synen på sexualiteten vilket 

ledde till att den blev förknippad med djupa skamkänslor (Tidefors-Andersson 2000). 

Människorna ville kontrollera sin sexualitet och vid avslöjande av sexuella kontakter mellan 

barn och vuxna lades skulden på barnen och menade att de var i maskopi med djävulen. 

Barnet utpekades som förförare och under renässansen brändes många av de anklagade 

barnen på bål (ibid). Denna syn präglade ännu de vuxnas förhållningssätt in på 1950- och 60-

talen då de fortfarande kunde betrakta barn som förföriska initiativtagare (Mellberg 2002).  

Enligt Svedin och Banck (2002) har sexuella övergrepp mot barn blivit mer 

uppmärksammat under 1990-talet och framåt. Debatten i samhället har blivit öppnare och det 

har bland annat resulterat i att fler professionella vågar anmäla till Socialtjänsten när de 

misstänker att ett övergrepp har begåtts. Ett antal uppmärksammade fall av övergrepp mot 

barn inom barnomsorgen bidrog till att alla som söker arbete måste uppvisa utdrag ur 

belastningsregistret vid ansökning om anställning inom skola och barnomsorg, Lag 

(2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg. 
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Målet med detta är att kunna förhindra att pedofiler och sexualförbrytare arbetar i 

verksamheter med barn (ibid.).  

 Normann Kreyberg (1995) skriver att media har haft en viktig roll i att förändra 

människors syn på sexuella övergepp. Författaren menar att eftersom fler är medvetna om 

problemets existens är det också fler som uppmärksammar eventuella övergrepp som sker. 

 Barn som blir utsatta för övergrepp är något som väcker starka känslor hos de flesta av oss 

och som för barnet kan ge allvarliga följder (Edling 2005). Dahlström- Lannes (2010) skriver 

till exempel att sexuellt utsatta barn känner skam, skuld, sorg, svek och självförakt som en 

följd av övergreppen. Andra konsekvenser som uppmärksammats även i vuxen ålder är 

depression, ångest, ilska, dålig självkänsla, problem med sexualiteten och kognitiva störningar 

(Wurtele 2009).  

 
 

4. Problemformulering 
 
I det här avsnittet beskriver vi varför vi anser detta vara ett viktigt ämne att lyfta fram, hur 

andra har försökt med detta tidigare, hur stort problemet är i Sverige och Europa och hur 

professionella arbetar med det i dag.  

 

I Förenta Nationernas barnkonvention i artikel 34 står det att konventionsstaterna åtar sig att 

skydda barn mot alla former av sexuella övergrepp och att alla lämpliga åtgärder skall vidtas 

(Barnkonventionen 2009). Det har under de senaste åren kommit flera förslag till riksdagen 

om att lagstadga om förebyggande arbete för att skydda barn mot övergrepp. I en motion till 

riksdagen (2006/07:So381) skriver riksdagsledamot Annelie Enochson ett förslag om att 

införa implementering av barnkonventionens krav på förebyggande arbete mot sexuella 

övergrepp i svensk lag, men får avslag. Några år senare lämnade riksdagens Socialutskott ett 

betänkande till riksdagen, en skrivelse med förslag till riksdagsbeslut, som handlade om att 

frågor om lagstiftning som rör barn ska utformas i överrensstämmelse med barnkonventionen, 

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (2010/11:SoU3). Strategierna vänder sig 

till offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå så som riksdag, regering, landsting och 

kommuner. De är tänkt att vara en utgångspunkt i verksamheterna för att säkerställa barns 

rättigheter. Men vad gör professionella som arbetar direkt med barn för att skydda barn mot 

sexuella övergrepp? 
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 För vuxna är det svårt att tänka ett barn som tillfredställer en vuxen persons sexuella 

behov och vuxnas föreställningar om verkligheten kan hindra dem att se hur den egentligen 

ser ut (Sandström-Taylor 1993). Detta gör att vuxna kan ha svårighet att upptäcka sexuella 

övergrepp mot barn. Det är också svårt att tänka sig att nästan var tionde flicka och var 

trettionde pojke i Sverige någon gång blir utsatt för sexuella övergrepp (ibid.). Bilden i hela 

Europa ser ännu mer skrämmande ut, där undersökningar visar att 10-20 % av alla barn någon 

gång utsätts för sexuella övergrepp (Europeiska kommissionen 2010). Mellan 5-15 % av 

förövarna i Sverige är kvinnor och mer än hälften av övergreppen sker inom familjen 

(Socialstyrelsen 2000). Problemet är förhållandevis stort och större än många tror. Därför är 

det viktigt att lyfta fram det förebyggande arbetet mer för att kunna trygga barnens säkerhet 

(Sandström-Taylor 1993). 

 När det gäller förebyggande arbete tar de rapporter vi har tagit del av upp en del 

förebyggande arbete för att förhindra sexuella övergrepp mot barn, men skriver främst om 

metoder som rör behandling av personer som redan har utnyttjat barn sexuellt. De metoder 

som riktar sig till personer som ännu inte begått övergrepp går ut på att en person som känner 

att det finns en risk att de ska ta kontakt eller utnyttja barn för sexuella syften själva kan söka 

hjälp genom exempelvis Centrum för andrologi och sexualmedicin (CASM) (Socialstyrelsen 

2011 & Statens beredning för medicinsk utvärdering 2011). Vi finner det därför givande att 

undersöka vad det finns för förebyggande arbete som riktar sig direkt till barnen. 

 Statens beredning för medicinsk utvärdering fick i uppdrag av regeringen att genomföra 

en utvärdering av effekterna av behandlingsmetoder för personer som begått eller riskerar att 

begå sexuella övergrepp mot barn (Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga 

sexuella övergrepp mot barn 2011). En projektgrupp tillsattes och kom fram till att det finns 

stor brist på kunskap om effektiva åtgärder för att förebygga att sexuella övergrepp begås 

(ibid.). 

 Vi ser sexuella övergrepp som ett område som många uppfattar som mindre 

förekommande än vad det är och som vuxna inte vill uppmärksamma. Vi vill undersöka hur 

det preventiva arbetet ser ut innan ett barn blir utsatt för övergrepp. Vi finner att det arbete 

som i rapporterna beskrivs som preventivt främst inriktar sig på personer som redan begått ett 

övergrepp. Detta är en fråga som intresserar oss och som vi ser som betydande för barns 

trygghet och en central fråga för socialt arbete.  

 Som utgångspunkt har vi valt ett social konstruktivistiskt perspektiv för att undersöka om 

konstruktionen av barn påverkar det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. Philippe 

Ariès (1983) skriver om hur vuxnas syn på barn har förändrats genom historien. Under 
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medeltiden fanns inget barndomsbegrepp och begreppet barn hade inte den betydelse som det 

har idag. Barnen räknades tidigt in i de vuxnas värld och blev en del av det samhälle de levde 

i på samma villkor (ibid.). En tankegång vi har är att hur det preventiva arbetet genomförs och 

vad det innehåller speglar de vuxnas syn på barn och deras delaktighet. Vi finner ett värde i 

att analysera vårt resultat med detta i åtanke eftersom synen på barn är en social konstruktion 

som är föränderlig. Vi har därför valt att använda oss av Harts delaktighetstrappa som en 

utgångspunkt för analysen av empirin (Hart 1992). 

 
 

5. Syfte 
 
Syftet med vår studie är att öka kunskapen om det förebyggande arbetet i Sverige som har 

målet att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Ett delsyfte är också att beskriva och förstå 

hur synen på barns delaktighet hos professionella som arbetar med barn påverkar vad de 

tycker är lämpligt för det förebyggande arbetets utformning. 

 

5.1. Frågeställningar  
 

• Vilka preventiva metoder finns det för att förhindra sexuella övergrepp mot barn i 

verksamheter som arbetar med barn och hur är de konstruerade? 

• Hur upplever de professionella i verksamheter med barn sin kunskap om sexuella 

övergrepp och det förebyggande arbetet? 

• Hur påverkar de professionellas syn på barns delaktighet vad de tycker är lämpligt för 

utformningen av det preventiva arbetet? 

 
 

6. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt beskriver vi tidigare forskning som bedrivits inom området som vi tagit del av, 

begränsad av den tid vi haft till förfogande samt de sökord vi använt. Områden vi presenterar 

är skolprogram, hur förebyggande arbete kan se ut utanför skolan, riskfaktorer och förekomst 

av sexuella övergrepp. 
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Dahlström-Lannes (2010) poängterar att vuxna inte kan lägga ansvaret att övergreppen ska 

minska på barnen, trots detta handlar det preventiva arbetet hon skriver om framför allt att 

lära barnen att säga ifrån om något inte känns rätt. Även Normann Kreyberg (1995) och 

Wurtele (2009) beskriver preventiva metoder som främst inriktar sig på barnen.   

 Det finns forskning som visar på att vuxna har ett behov av att distansera sig från sexuella 

övergrepp mot barn (Lindblom 2002). Detta kan leda till att vuxna har svårt att upptäcka fall 

av sexuella övergrepp. Författarens studie visar även att utbildning, som till exempel 

socionomutbildningen och lärarutbildningen, inte har någon påverkan på hur vuxna tolkar 

tecken på att ett barn blir utsatt för övergrepp (ibid.).  

 Finkelhor (2009) skriver i en artikel om att det finns en stereotyp av hur en 

sexualförbrytare är och beter sig. Det många tror är att förövaren är en lömsk äldre man som 

de själva inte är bekant med och få vet att nästan en tredjedel av sexualförbrytarna mot barn är 

ungdomar själva. Det är sällan främlingar eller pedofiler som begår brotten och många av dem 

som blivit dömda har en låg risk att begå ett övergrepp igen (ibid.). 

 

6.1 Förekomsten av sexuella övergrepp 
Carlsson och Nyman (2002) skriver att det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp mot 

barn grundar sig i hur situationen ser ut för barn som utsätts för övergrepp. Faktorer som 

spelar in är till exempel det stora mörkertal som finns över de övergrepp som inte upptäcks 

och de barn som inte får hjälp. Även statistik som visar på hur många barn som utsätts för 

övergrepp motiverar till det förebyggande arbetet. I Sverige var det år 1999 mellan 1-4 % av 

pojkarna och 7-12 % av flickorna som någon gång blir utnyttjade sexuellt. Dessutom räknar 

forskare med att det finns ett stort mörkertal och enligt flera utländska undersökningar är det 

endast 6-12% av övergreppen som anmäls (ibid.). 

 Wurtele (2009) skriver att det inte är ovanligt att någon gång under barndomen bli sexuellt 

utnyttjad. Forskaren definierar sexuella övergrepp som ett stort antal varierande aktiviteter, 

som innefattar allt mellan att någon blottar sig för barnet till att ha samlag. Amerikanska 

forskningsresultat visar att 20 % av alla kvinnor och 5-10 % av alla män i världen någon gång 

har blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Det är ett problem som påverkar offer, 

gärningsmän, familjer och samhället omkring dem (ibid.). 
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6.2 Skolprogram 
Många program som inriktas på förebyggande arbete utvecklades under 70-talet i USA. Fokus 

har då varit på att utöka barns kunskap om sexuella övergrepp genom skolans undervisning. 

Kritik mot dessa program har varit att det är för komplicerat för barn att förstå.  Metoderna 

går ut på att lära barn att känna igen övergrepp, lära dem att säga emot och försöka ta sig där 

ifrån samt att uppmuntra att säga till någon annan vuxen om något har hänt. Det finns inget 

som visar på att barn kan applicera de här kunskaperna till verkliga situationer (Wurtele 

2009). 

 Carlsson och Nyman (2002) skriver att de skolprogram som är utvecklade för 

förebyggande arbete mot sexuella övergrepp ofta är likartade till tema och innehåll men olika 

utformade. Programmens syfte är att lära barn vad sexuella övergrepp är genom att definiera 

vissa beteenden som fel och förklara att vuxna som har dessa beteenden är dåliga. 

Programmen vill också lyfta fram att de dåliga beteendena kan förekomma både hos en 

främling och hos någon inom familjen. En annan viktig del av programmet är att få barnen att 

berätta om tidigare eller pågående övergrepp. Att försäkra barnen om att det aldrig är barnets 

fel att det utsätts för ett övergrepp är också något som lyfts fram (ibid.).  

 Det som skiljer de olika programmen åt är bland annat att de är i olika omfattning och 

längd (Carlsson & Nyman 2002). Barnen har olika möjlighet till aktivt deltagande i de olika 

programmen och inlärningen sker genom exempelvis videofilmer, teater, texter, diskussioner 

eller övningar. Programmen kan också ha andra målgrupper än barn, så som föräldrar, lärare, 

läkare, psykiatripersonal och poliser. 

 I programmen måste de utgå ifrån barnens egen utvecklingsnivå för att kunna informera 

utan att skrämma barnen (Carlsson & Nyman 2002). Sexuella övergrepp beskrivs ofta genom 

jämförelse med andra problem, till exempel mobbning som barn lättare kan associera till. 

Även bra och dålig beröring är något som tas upp i programmen och att barn får säga nej till 

dålig beröring som inte känns bra (ibid.). 

 Utvärderingar av skolprogram mot sexuella övergrepp visar positiva resultat vad gäller 

barns kunskaper, färdigheter och upplevelser av programmen samt att de kan minska risken 

för övergrepp (Carlsson & Nyman 2002). Genom ett projekt som bland annat drivits av 

Brottsofferfonden arbetade en frivilligorganisation för att utveckla och bedriva förebyggande 

program mot sexuella övergrepp. De arbetade även för att bidra till ett öppnare samtal kring 

sexuella övergrepp på alla nivåer i samhället. Ett steg i detta var att få skolpersonalen att börja 

tala öppnare om sexuella övergrepp mot barn, något som efteråt visade på goda resultat 

genom att de lättare kunde prata med andra lärare och elever om problemet. Genom 
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projektarbetet har de bland skolpersonal även upptäckt en bristande kunskap och svårigheter 

att upptäcka och anmäla sexuella övergrepp mot barn. Projektgruppen ville även göra en 

nationell granskning av landets skolor över förutsättningarna för förebyggande arbete mot 

sexuella övergrepp och därmed hur det är möjligt att följa FN:s barnkonvention (ibid.). 

 Skolprogram har generellt resulterat i att barn lär sig känna igen situationer där det finns 

risk för ett övergrepp och deras förmåga att göra motstånd. Barn har även visat en större 

förmåga att vilja berätta om övergrepp, att prata om det allmänt och med sina föräldrar. Barn 

upplever programmen som något positivt och även små barn kan lära sig att ta till sig 

kunskaper genom programmen (Carlsson & Nyman 2002). 

 Undersökningar visar att barn kan lära sig vissa färdigheter för att förebygga övergrepp. 

Dock finns inte tillräckliga bevis för att visa att det är de förebyggande programmens 

förtjänst. Det finns även de som menar att dessa program leder till att barn blir uppskrämda 

och misstänksamma, främst föräldrar (Plummer 1999). Dock påpekar Wurtele (2009) att det 

inte finns några bevis för detta. 

 Annan kritik som riktats mot programmen är att de sällan har som mål att stoppa de 

sexuella övergreppen, utan målen som sätts handlar ofta om vad barnen ska lära sig. I USA 

har även kritiken handlat om att kunskaperna barnen får inte sätts i ett sammanhang där en 

normal sexuell utveckling ingår (Plummer 1999). 

 

6.3 Sätt att förebygga utanför skolan 
Forskare rekommenderar att föräldrarna är aktivt involverade i de förebyggande programmen, 

men det är få program som är utformade för att detta ska vara möjligt. I stället fokuserar de 

antingen på barnen eller på föräldrarna. Fördelar med att involvera föräldrarna är till exempel 

att det leder till en bättre dialog mellan förälder och barn angående säkerhet och att det blir 

lättare att kommunicera även om andra känslomässigt laddade teman (Kenny 2010).  

 Plummer (1999) skriver om det stöd det förebyggande arbetet får av allmänheten och 

professionella. Vad allmänheten tycker om programmen är okänt och författaren menar att de 

professionella behöver allmänhetens åsikt för att veta vilka program som fungerar. Kanske 

fungerar olika program i olika samhällen? De professionella som arbetar med programmen 

behöver även åsikter från andra professionella som arbetar med barn som blivit utnyttjade 

sexuellt. De behöver stöd för att stärka bilden av det förebyggande arbetet och som visar på 

den viktiga roll det har, något som forskningen redan gjort. Professionella som arbetar med 

barn har en viktig del i att få upp uppmärksamheten för de möjligheter det preventiva arbetet 
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för med sig. Det skulle stärka dess plats i arbetsfältet som arbetar med utsatta barn och ge ett 

klart budskap att det preventiva arbetet är något som är värt att investera tid och pengar i. 

 En nyare typ av övergrepp är de där den första kontakten sker över Internet och förövare 

träffar och skapar relationer med minderåriga tonåringar för att sedan locka dem till sexuella 

aktiviteter (Wolak m fl 2010). Författarna menar att det behövs mer forskning inom området 

för att utveckla nya förebyggande metoder, bland annat behövs insatser inriktade direkt till 

ungdomarna för att informera om att det ingår i den normala sexuella utvecklingen att i 

ungdomsåren vara intresserad av kärlek och sex (ibid.). 

 

6.4 Riskfaktorer för att ett övergrepp kan ske 
Wurtele (2009) skriver vidare att för att kunna förebygga sexuella övergrepp mot barn krävs 

mer omfattande åtgärder som påverkar alla riskfaktorer, så som potentiella offer, potentiella 

gärningsmän och offrets familj och den miljö de lever i. En viktig del i detta arbete menar 

författaren är att lära ungdomar att det är fel och olagligt att experimentera med och att 

exploatera barn. Även föräldrarna är en viktig grupp att fokusera på, trots detta finns det få 

program som är utformade för att utbilda föräldrar. De professionella som kan komma i 

kontakt med barn som blivit utnyttjade sexuellt, så som lärare och sjukvårdspersonal, behöver 

också upplysas för att bättre identifiera eventuella övergrepp. Till sist skriver Wurtele (2009) 

om medias förmåga att forma hur vi tänker på ett socialt problem och de budskap de kan nå ut 

med till allmänheten. 

 Riskfaktorer som kan ses hos vuxna som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn är 

att de löper högre risk att själva begå övergrepp och att de är mer utsatta för övergrepp senare 

i livet (Lalor & McElvaney 2010). 
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7. Metod 
 

Under denna rubrik beskriver vi vår teoretiska ansats, hur vi har valt att genomföra 

undersökningsarbetet och hur vi gått till väga under uppsatsens uppbyggnad.  Sist i avsnittet 

finns en metoddiskussion och källkritik. 

 

7.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Vårt syfte är att öka kunskapen om det förebyggande arbete i Sverige mot sexuella övergrepp 

mot barn. Ett delsyfte vi har är även att vi vill undersöka om de professionellas syn på barns 

delaktighet i sin tur påverkar hur de vill utforma det preventiva arbetet. Grønmo (2006) 

skriver att med en hermeneutisk utgångspunkt tolkar forskaren handlingars innebörd och att 

inga fenomen kan förstås utan att sättas i en större helhetsbild. Vi finner därför att 

hermeneutiken är en lämplig vetenskapsteoretisk ansats för vårt syfte eftersom vi vill tolka 

våra intervjupersoners svar utifrån deras syn på barns delaktighet med en social 

konstruktivistisk utgångspunkt. Det social konstruktivistiska perspektivet innebär att allt är 

skapat av människors tolkningar och förhållningssätt och dessa tolkningar bildar tillsammans 

en verklighet för människor som lever i den (Payne 2008). 

 Med hermeneutisk vetenskapsteori som utgångspunkt är forskaren intresserad av hur 

världen tolkas och inte hur den är (Hartman 2004). Forskaren söker kunskap om hur 

människor uppfattar sig själva och sin omgivning, en tolkning som menas är speciell för varje 

människa. Forskaren strävar efter en förståelse om hur människor uppfattar världen (ibid.), en 

strävan som passar in på vårt syfte att beskriva hur våra intervjupersoner uppfattar barns 

delaktighet. 

 

7.2 Kvalitativ metod 
Jacobsen (2007) skriver att den kvalitativa metoden passar bra om forskaren vill få ut mycket 

information ur ett mindre antal enheter, vilket passar våra tidsramar och syfte. Vi har 

intervjuat nio personer inom olika verksamheter som arbetar med barn angående preventivt 

arbete mot sexuella övergrepp mot barn. Verksamheterna är skola- och barnomsorg, 

stödorganisationer, Svenska kyrkan, Socialtjänst, behandlande verksamheter och barn- och 

ungdomspsykiatrin.  
 Vi har valt att göra en kvalitativ studie vilket enligt Jacobsen (2007) medför att forskaren 

får fram respondenternas åsikter och tolkningar. Genom att intervjua dem har vi fått tillgång 

till en mer beskrivande bild av hur de ser ut än om vi skulle använda oss av en kvantitativ 
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metod, vilket främjar vår undersökning. En annan fördel med den här metoden är att de data 

forskaren samlar in är mer nyanserad (ibid.). Detta finner vi värdefullt för analysen då vi 

lättare kan se skillnader mellan intervjupersonerna och hur de resonerar kring frågorna för att 

sedan kunna kategorisera deras svar i Hart´s (1992) Delaktighetstrappa. 

 Öppna frågor ger mer variation på de data forskaren samlar in och ger även möjlighet till 

följdfrågor (Kvale 2009), därför har vi valt en halvstrukturerad intervjumetod. Kvale 

beskriver att fördelar med den här typen av intervjufrågor bland annat är att forskaren kan 

förtydliga frågor direkt när det märks att respondenten uppfattat frågan fel. Detta är inte något 

som är möjligt vid en kvantitativ studie med enkäter. Vi har undvikit att ställa ledande frågor 

och att hjälpa intervjupersonen genom att inte fylla i när de inte hittar orden för att få svaren i 

deras egna ord i så stor utsträckning som möjligt. Vi spelade in intervjuerna med en diktafon 

vilket enligt Kvale underlättar själva samtalet då intervjuaren kan ha mer ögonkontakt (ibid.) 

 Kvale (2009) skriver att kvaliteten på de data som forskaren samlar in kan påverkas av 

intervjuarens ämneskunskaper, därför var vi väl pålästa inför datainsamlingen. Dock har vi 

under intervjuerna haft i åtanke att behålla ett öppet förhållningssätt för att inte påverka 

samtalet med intervjupersonerna med förutfattade meningar (ibid.).  

 

7.3 Urval och presentation av intervjupersoner 
Vi valde att intervjua nio personer då det passar det syfte vi har med studien samt den tidsram 

vi har. Eftersom syftet är att öka kunskapen inom ämnet såg vi det värdefullt att ha 

intervjupersoner inom flera olika professioner med olika kunskaper om att arbeta med barn. 

Intervjupersonerna är fem kvinnor och fyra män som arbetar i fyra olika kommuner i södra 

Sverige. 

 Vi har valt intervjupersoner utifrån den information de kan bidra med. Vi finner en vikt i 

att våra intervjupersoner har kunskap om att arbeta med barn och sexuella övergrepp och har 

därför gjort förfrågningar inom professioner som har den här kunskapen, både som arbetar 

direkt med barn och personer med mer övergripande ansvar inom verksamheter och 

organisationer som arbetar med barn. Detta menar Jacobsen (2007) inte är en helt lätt metod 

då intervjuaren först behöver veta hur bra informationskällor intervjupersonerna är. Trots 

detta anser vi att detta var den lämpligaste metoden för vår studie då intervjupersonernas 

kunskap var avgörande vid urvalet. För oss var det viktigt att verksamheterna tillsammans 

hade en bred kompetens om att arbeta med barn på olika sätt och därför kunde bidra med en 

givande empiri.  
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 I redovisningen av empirin har vi valt att ge intervjupersonerna fiktiva namn för att 

avidentifiera dem. Namnen tilldelades genom att varannan intervjuperson fick ett kvinnonamn 

och varannan ett mansnamn, oberoende av om det stämde överens med intervjupersonens 

kön. En intervjuperson med ett kvinnonamn i redovisningen kan alltså vara antingen en 

kvinna eller en man i verkligheten, eller tvärtom. Nedan följer en presentation av 

intervjupersonerna. 

 

Alma arbetar som socialsekreterare inom Socialtjänsten på barn- och familjeenheten och har 

arbetat med barnavårdsutredningar sedan 1992. 

Bo har en chefsposition inom Landstinget och den del som tillhör barn- och 

ungdomspsykiatrin.  

Carin har en chefsposition inom skola- och barnomsorg och har 37 års erfarenhet av att arbeta 

med barn. 

David arbetar också inom skolan och har en chefsposition och har arbetat med barn i 32 år. 

Elsa är psykolog och arbetar med behandling av barn som begått sexuella övergrepp sedan två 

år tillbaka. 

Frans arbetar som familjeterapeut på ett utredningshem för barn och familj och har varit där i 

nio år. 

Gun är socionom och har en chefsposition inom en stödorganisation för personer som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Hon har arbetat där mindre än ett år, men har tio års erfarenhet 

av liknande frågor. 

Hans arbetar ideellt på en stödorganisation för unga tjejer och har varit där i ett halvt år. 

Ida arbetar som präst inom Svenska kyrkan och har gjort det i 19 år. 

 

7.4 Forskningsetiska överväganden  
Kvale (2009) skriver om de etiska och moraliska frågor som forskare måste ta hänsyn till vid 

intervjuande i forskningssyfte. Han menar exempelvis att forskaren ska göra ett övervägande 

över värdet av den kunskap som produceras och det bidrag som studien skänker samhället. Vi 

menar att det preventiva arbetet mot sexuella övergrepp av barn är en viktig fråga att lyfta 

fram både för vetenskapen och för samhället. Vetenskapen kan leda till nya och bättre 

arbetssätt att använda för att förhindra problemet i samhället.  

 Detta är ett område som väcker starka reaktioner hos många, men om arbetet kan 

förhindra framtida övergrepp är det något som väger över. Eftersom vi har valt att intervjua de 

professionella anser vi att vi inte borde tillföra dem något obehag. Syftet är att öka kunskapen 
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inom området och i bästa fall kanske vi kan bidra till att intervjupersoner och de som läser 

uppsatsen får ett större intresse för det förebyggande arbetet kring sexuella övergrepp mot 

barn.  

 I enlighet med Vetenskapsrådets anvisningar (Hermerén red, 2011) har vi följt de etiska 

riktlinjer som finns. Vi har inte genomfört några intervjuer utan ett samtycke av 

intervjupersonerna om att delta i studien. Samtycke har getts både till att spela in intervjun 

och att använda det som sagts i studien. I anvisningarna skrivs även om vikten av att säkra 

konfidentialiteten för intervjupersonerna genom att obehöriga inte får tillgång till materialet, 

något vi också har tagit hänsyn till. Vi har även avidentifierat intervjupersonerna så att det 

inte går att avslöja deras identitet i redovisningen av studien. Vi har även informerat 

intervjupersonerna om att resultatet av intervjuerna endast kommer att användas i den här 

studien.  

 

7.5 Genomförande  
Studien genomfördes under våren 2011. Inför intervjuerna och för att hitta information till 

uppsatsen har vi sökt information i böcker på universitetsbiblioteket i Växjö och genom 

sökmotorer som Google scholar, LibHub och CSA. Sökord vi har använt vid sökningarna är 

sexuella övergrepp, barn, förebygga, delaktighet, child sexual abuse, prevent* och 

participation. Det har forskats mycket om sexuella övergrepp på barn men däremot mindre på 

det förebyggande arbetet. Därför var det tidskrävande att sortera bort forskning som inte var 

relevant för vår studie. 

 Intervjuguiden utformades med syfte att besvara våra frågeställningar och resulterade i 19 

intervjufrågor relaterade till dessa (Bilaga 2). Vi strävade efter att formulera frågor som var 

lätta att förstå utan att behöva djupgående kunskaper om ämnet eftersom kravet på våra 

intervjupersoner var endast att de arbetade med barn i verksamheter där sexuella övergrepp 

förekommer. Vi ville se hur det såg ut i verkligheten, inte fråga de personer som har 

specialinriktade kunskaper om detta. 

 Vi kontaktade intervjupersonerna genom att leta upp mail adresser på olika hemsidor. Vi 

skickade en förfrågan om det fanns någon i verksamheten som kunde tänka sig att ställa upp 

på en intervju och blev då hänvisade vidare eller fick svar direkt. De gånger verksamheten 

tackade nej sökte vi vidare efter en ny lämplig intervjuperson tills vi hade så många intervjuer 

vi ansåg nödvändigt. När någon tackade ja skickade vi ut ett informationsbrev (Bilaga 1) med 

information kring intervjun och studiens syfte. Vi genomförde inga intervjuer utan att ha fått 

ett muntligt samtycke till att använda intervjun i uppsatsen. 
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 Sex av intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas respektive arbetsplats och en annan 

på lämplig plats som vi beslutade om tillsammans med intervjupersonen. Två av intervjuerna 

hölls över telefon på grund av långa avstånd. Intervjuerna varade mellan 40 -70 minuter 

beroende på hur mycket de kunde utveckla sina svar och vi spelade in intervjuerna på en 

diktafon. En av oss förde dessutom anteckningar under intervjuerna. Under intervjuerna 

ställde vi kompletterande följdfrågor, eftersom det är en halvstrukturerad intervju, för att få ut 

så mycket som möjligt av intervjupersonens information och erfarenheter. Efter att sista 

frågan var avslutad frågade vi om det fanns något mer intervjupersonen ville lägga till. 

Intervjuerna transkriberades ord för ord så snart som möjligt för att vi fann det lättare att 

återge när det fanns i färskt minne.  

 Vid redovisningen av empirin valde vi att ge intervjupersonerna fiktiva namn för att 

läsaren lättare ska kunna urskilja vem som sagt vad. Vi delade in frågorna i sju kategorier som 

vi fann lämpliga för att läsaren lättare ska kunna orientera sig i texten och som nu står som 

underrubriker i resultatdelen. Vi valde ut det vi ansåg var mest väsentligt för vår studie av det 

vi transkriberat gemensamt med ett par citat som belyser det vi vill visa med resultatet. 

 I genomförandet av analysen valde vi ut det i resultatet som vi kunde tolka genom Hart´s 

(1992) Delaktighetstrappa och hans åsikter om barns delaktighet. Vi reflekterade kring 

begrepp som delaktighet och ansvar för att tolka våra intervjupersoners svar och för att kunna 

kategorisera dem med hjälp av Delaktighetstrappan (Hart 1992). Vi valde även att ha med ett 

flertal citat för att läsaren lättare ska få en bild av de intervjuer vi genomfört. Vi valde att 

koppla empirin med Tidigare forskning och Bakgrund i en resultatdiskussion som sedan följs 

av de slutsatser vi dragit utifrån frågeställningarna. 

 

7.6 Arbetsfördelning 
I arbetsfördelningen under uppsatsens framväxt har vi båda varit involverade i alla delar och 

moment och detta var vår ambition för att tillsammans kunna upprätthålla ett kritiskt 

förhållningssätt uppsatsen igenom. Vi tänker att på detta sätt stärks studien genom att båda är 

aktiva och uppmärksamma på felaktigheter och vi har därför gemensamt författat alla texter.  

 I den inledande fasen med litteratursökning och uppbyggnad av problemformulering sökte 

vi gemensamt efter material och läste båda alla texter. Under intervjuerna turades vi om att 

föra anteckningar och ställa frågor och under transkriberingen satt vi en del tillsammans men 

fann det inte nödvändigt för empirins kvalitet av vara två under det här arbetet. Därför delade 

vi upp intervjuerna och utförde den största delen av transkriberingen enskilt.  
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 I utformningen av resultatet och analysen kom vi tillsammans fram till de tolkningar vi 

gjorde. Vi diskuterade resultatet sett utifrån vår teori och sedan tidigare forskning i resultat-

diskussionen. Vi finner en fördel med detta arbetssätt då dessa delar säkerligen blivit mer 

nyanserade än vad det skulle vara om vi beslutat att göra vissa delar enskilt. 

 

7.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten av det material forskaren samlar in och något som 

ökar denna är ljudupptagning under intervjuer (Jacobsen 2007). Våra ljudupptagningar har 

därför ökat reliabiliteten när vi sedan återgett det material vi fått in och att vi på ett mer 

tillförlitligt sätt har kunnat återge intervjuerna ord för ord. Eftersom vi var två har en av oss 

under intervjun kunnat föra anteckningar utan att det stört samtalet medan den andre hållit i 

intervjun. Detta anser vi dessutom lämpligt som en säkerhetsåtgärd vid eventuella tekniska 

problem. Under intervjuerna har vi varit noggranna med att ställa frågorna på samma sätt till 

alla intervjupersoner och ge samma förklaringar till olika begrepp som kom upp. Vi har 

genom hela arbetet varit medvetna om att vår förkunskap kan påverka förväntningar och 

intryck av intervjupersonernas svar. För att säkra reliabiliteten har vi också noggrant redogjort 

varje steg i arbetet med uppsatsen. 

 En undersöknings validitet handlar om att undersökningens resultat motsvarar forskarens 

intentioner och syftet med studien (Grønmo 2006). Vi har utformat intervjuguiden utifrån våra 

frågeställningar och även regelbundet gått tillbaka till syftet och frågeställningarna för att 

kontrollera att vi hållit oss till det. För att säkra validiteten har vi i arbetet med analysen haft 

ett kritiskt förhållningssätt eftersom validiteten påverkas av hur skicklig forskaren är att 

kontrollera och ifrågasätta sina resultat (Kvale 2009). 

 Denna studie är inte generaliserbar eftersom den inte uppfyller de krav på storlek och 

representativitet som finns. Detta eftersom intervjupersonerna inte är slumpmässigt valda utan 

strategiskt utifrån den kunskap och profession de har. Vår studie har inte som syfte att 

generalisera och därav det låga antalet informanter. För att öka studiens generaliserbarhet 

hade vi kunnat använda intervjupersoner från samma yrkesgrupp samt öka antalet 

intervjupersoner.  

 
7.8 Metoddiskussion  
När vi först började leta intervjupersoner var vår ambition att intervjua personer med 

övergripande ansvar i olika verksamheter eftersom vi tror att de har en annan möjlighet att ge 

en mer överskådlig bild av verksamheterna. Vi var i kontakt med personal inom skolverket, 
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polisen och barnombudsmannen, men blev nekade på grund av tidsbrist. Även om vi inte fick 

de intervjupersoner vi först tänkt har vi fått nio intervjuer som gav oss en mycket bra empiri. 

Verksamheterna hade tillsammans en god kunskap och många erfarenheter de kunde dela med 

sig av. 

 Eftersom intervjupersonerna inte är slumpmässigt valda utan utifrån den kunskap de har är 

studien mindre generaliserbar än om vi valt intervjupersoner inom samma yrkesgrupp. Dock 

gjorde vi detta val för att det gagnade syftet med studien. 

 I intervjuguiden valde vi att ha med frågor om att upptäcka sexuella övergrepp eftersom vi 

tycker att det kan bidra till en helhetsbild av intervjupersonernas kunskap om sexuella 

övergrepp. Dessutom kan detta vara ett sätt att arbeta förebyggande, dels genom att hindra att 

ett övergrepp sker igen, men även se tidiga tecken på att ett barn inte mår bra. Övergrepp sker 

vanligen stegvis och att någon upptäcker dessa tidiga tecken kan vara det som räddar barnet 

från att övergreppen intensifieras (Tidefors-Andersson 2002). 

 

7.9 Källkritik 
Grønmo (2006) menar att när studenter söker material till en uppsats ska den vara relevant för 

syftet, tillgänglighet, autencitet och trovärdighet. Detta har vi tagit hänsyn till och använt oss 

till stor del av vetenskapliga texter så som avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Vi har 

även undvikit att använda källor ifrån Internet som inte är tillförlitliga. De hemsidor vi ändå 

använt oss utav är Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Europa kommissionen som vi anser 

trovärdiga. 

 Mycket av den tid vi har lagt ner har gått till att finna relevant litteratur då det som sagt 

verkar vara en bristvara på svensk forskning inom detta område. Därför har vi fått leta 

litteratur utanför den svenska kontexten och därmed fått kunskap om hur de hanterar 

problemet i andra länder. Den litteratur vi använt som inte var vetenskaplig fann vi ändå 

lämplig då den riktade sig till den målgrupp vi har intervjuat. 
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8. Teoretisk ansats – Delaktighet 
 

I detta avsnitt beskrivs den teoretiska utgångspunkt varifrån vi utgått och den analysmetod vi 

använt för att tolka och analysera den insamlade empirin.  

  

8.1 Social konstruktivism 
Vår övergripande teoretiska utgångspunkt i den här studien är socialkonstruktivistisk vilket 

innebär att allt är konstruerat av människors förhållningssätt och tolkningar. Människors 

sociala konstruktion av verkligheten bidrar till att olika konstruktioner blir en verklighet för 

samhällsmedlemmarna (Payne 2008). Vi vill genom detta perspektiv belysa hur vuxnas syn på 

barns delaktighet kan påverka hur det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp kan se ut. 

Enligt detta perspektiv är barn en social konstruktion som är föränderlig över tid och i olika 

sammanhang. Detta gäller även barns delaktighet, hur vuxna ser på barns förmågor och hur de 

kan vara aktiva i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. 

 

8.2 Delaktighetstrappan 
Vår insamlade data har analyserats utifrån Roger Hart’s Delaktighetstrappa, en typologi som 

visar i vilken utsträckning vuxna låter barn vara delaktiga i samhället och vilken roll de har i 

olika projekt (Hart 1992).  

 Hart definierar barn som alla personer upp till 18 år och delaktighet som att de har 

möjlighet att vara med och fatta beslut som påverkar ens eget liv och livet i det samhälle de 

lever (Hart 1992). Delaktighet är den grundläggande rättigheten för ett medborgarskap, men 

med medborgarskapet kommer också ett ansvar. För att lära sig detta ansvar behöver barn 

engageras i beslut som påverkar deras liv. Barn är inte så naiva som vuxna ofta tror och de lär 

sig att deras röst inte är så viktig när de får erfara att de inte får vara med och medverka i olika 

beslut. Hart nämner fyra krav för att ett projekt ska anses tillgängligt för barn att vara 

delaktiga i. Dessa är att barnen förstår projektets mål, att de vet vem som beslutade om deras 

medverkan och varför, att de har en meningsfull roll och att deras deltagande är frivilligt och 

beslutat efter att de blivit informerade om vad det handlar om (ibid.). 

 Denna utgångspunkt passar bra till vår analys då den lättare låter oss sätta ord på hur våra 

intervjupersoner ser på barns delaktighet i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. 

Den låter oss också lättare kategorisera våra respondenters svar utefter var de passar in i 

trappan och på så sätt få en bättre övergripande bild över deras svar. 
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  Trappan härstammar från en annan typologi över vuxnas delaktighet i samhället och som 

medborgare, från början presenterad av Sherry Arnstein, men blev omarbetad av Hart för att 

bättre passa in i en redovisning av en undersökning på uppdrag av UNICEF (Hart 1992). 

Undersökningen hade som syfte att se hur de arbetade med barns delaktighet i olika program 

för gatubarn i Kenya, Indien, Filippinerna och Brasilien. Trappan är skapad för att 

kategorisera barns delaktighet i olika projekt och för att hjälpa till att tänka hur barns 

delaktighet är utformad (ibid.).  

 Med tillväxten av barns rättigheter under 90-talet finns det ett större erkännande av barns 

möjlighet att tala för sig själva (Hart 1992). Trots detta finns en stark tendens hos vuxna att 

underskatta barns kompetens och här krävs en förbättring i vuxnas medvetenhet. I familjer 

världen över finns tendenser att inte uppmärksamma sina barns kapacitet att fatta beslut, och 

detta gäller även i familjesituationer där barnen står för huvuddelen av försörjningen av 

familjen(ibid.). 

 Av trappans åtta steg är de tre nedersta exempel på icke-deltagande situationer. Det 

nedersta trappsteget kallar Hart Manipulation och innebär att barnen inte har någon förståelse 

för varför de medverkar i ett projekt och förstår därför inte sina handlingar (Hart 1992). Detta 

kan ha sin grund i att vuxna inte vet om barnens förmågor. Projektet är tänkt vara inspirerat av 

barn och de blir konsulterade men får inte veta hur resultatet ska användas. Ett exempel på 

detta kan vara att vuxna får barnen att gå med plakat med politiska slagord som handlar om 

barns rättigheter, utan att de fått veta varför de gör det. Nästa steg kallas Dekoration och 

skiljer sig från föregående steg med att de vuxna inte låtsas att projektet är inspirerat av barn. 

I barnens medverkan får de veta lite vad det handlar om och har ingenting att säga till om hur 

det ska utformas. Ett exempel på detta kan vara att vuxna ger barn t-shirts relaterade till en 

politisk sakfråga, men inte får veta vad det handlar om. Det tredje steget kallas för Tokenism, 

där barnen får en symbolfunktion i projektet. De har till synes en röst, men har lite eller inget 

att säga till om val av ämnet eller hur det utformas. Ett exempel på detta är enligt författaren 

när barn får sitta i olika paneler utan att ha en egentlig funktion utan det är mest för syns skull 

(ibid.). 

 Det fjärde steget kallar Hart för Utsedd men informerad och är det första av stegen som 

visar på att barn faktiskt är delaktiga (Hart 1992). I detta steg blir barnen utsedda att medverka 

i ett projekt och har en funktion som inte utges vara mer än vad den är. Det femte steget, 

Konsulterad och informerad, innebär att projektet är utformat och drivs av vuxna och där barn 

är införstådda i projektet och där deras åsikter får en betydande roll. Ett exempel på detta är 

att vissa TV-bolag låter barn komma med förslag på nya barnprogram. Nästa steg kallas 

23 
 



Initierat av vuxna, delar beslut med barn och innebär att beslutsfattandet delas med barnen 

fast projektet är på initiativ från vuxna. Det sjunde steget kallar Hart för Initierat och 

instruerat av barn och är, precis som det låter, när barn själva skapar och genomför projekt. 

Det finns få exempel på sådana projekt på en högre nivå då vuxna sällan uppmuntrar barns 

egna initiativ. Ett vardagligt exempel skulle kunna vara att en grupp barn beslutar om och 

genomför uppförandet av en koja. Det åttonde och sista steget kallas för Initierat av barn, 

delar beslut med vuxna och är alltså den högsta graden av delaktighet för barn. Detta uppnås i 

projekt där barnens initiativ uppmuntras av vuxna och ger förslag till förbättring. 

 
 

9. Resultat 
 

Här presenteras den empiri vi samlat in genom våra nio intervjuer som vi delat in i sju teman. 

 

9.1Verksamheternas förebyggande arbete mot sexuella övergrepp 
Under denna rubrik finns svaren på de frågor som rör om och hur verksamheterna arbetar 

förebyggande mot sexuella övergrepp (se Bilaga 2, fråga 1). 

 

”Det är ju svåra frågor och det vore ju fantastiskt om man kunde förebygga, då kanske några 

övergrepp kan förhindras” (Ida, präst) 

 

Av intervjupersonerna uppger alla utom Ida som är präst att de arbetar förebyggande i någon 

form, Elsa som arbetar som psykolog och Gun som arbetar inom en stödorganisation svarade 

direkt ja på frågan, medan resterande sex tvekade till en början om de arbetade förebyggande i 

sin verksamhet. Det gick sedan upp för dem att fler insatser än vad de först tänkte på kan 

räknas som förebyggande, exempelvis genom att informera både barn och vuxna som arbetar 

med barn. Fyra av individerna, Hans och Gun som arbetar inom stödorganisationer, 

socialsekreteraren Alma och psykologen Elsa, arbetar med att informera barn om sexuella 

övergrepp eller föreläsa och handleda personalgrupper som kan komma i kontakt med 

problemet.  

 Elsa beskriver deras arbete med att förhindra unga sexualförbrytare att begå övergrepp 

igen som förebyggande arbete. Skolchefen Carin menar även att skolan har ett ansvar att vara 

en trygg miljö för barnen och att det är ett viktigt förebyggande arbete för olika problem. 
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 Hans som arbetar inom en stödorganisation uttryckte att det är svårt att veta vad som 

räknas till det förebyggande arbetet och vi upplevde att de flesta intervjupersonerna tvekade 

över detta. Under alla intervjuer uttrycktes också någon gång att det finns problem med att 

arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp. Det är dessutom enbart socialsekreteraren Alma 

som svarar att de uppdaterar sin kunskap regelbundet inom området och inte i någon av 

intervjuerna uttrycker intervjupersonerna att det finns tillräcklig kunskap inom det 

förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp.  

 

9.2 Förebyggande metoder och skolprogram 
Denna överskrift innefattar svaren till de frågor som handlar om skolprogram och hur 

intervjupersonerna anser att det förebyggande arbetet är och bör utformas (se Bilaga 2, fråga 

3,4,5 och 18). 

 Ingen av de nio intervjupersonerna uppgav att de kände till den typ av skolprogram som vi 

skriver om under avsnittet Tidigare forskning. När vi frågar vidare om hur de anser att det 

förebyggande arbetet ska utformas svarade familjeterapeuten Frans, socialsekreteraren Alma, 

Carin som är chef inom skolan och psykologen Elsa främst arbete inriktat på de vuxna 

professionella. Insatser de nämnde var exempelvis mer information och kunskap till de 

professionella vilket i sin tur leder till en mer öppen dialog omkring ämnet. Yrkesgrupper som 

omtalades var lärare, kuratorer, skolsköterskor och personer inom föreningslivet. Detta i sin 

tur menar de kan leda till en större benägenhet att anmäla vid misstanke om sexuella 

övergrepp. 

 Skolchefen David, Hans och Gun som arbetar inom stödorganisationer och prästen Ida var 

mer inriktade på insatser inriktade på barn i form av information om problemet. En variant var 

att prata om övergrepp i samband med den vanliga sexualkunskapen i skolan, en annan var att 

prata om det redan i fem årsåldern och lära dem att säga nej när något känns fel. Flera nämnde 

även att den traditionella sexualkunskapen hade vunnit på att finnas tidigare i undervisningen 

än vad den gör i dag. En annan viktig fråga som kom upp i de flesta intervjuerna är att börja 

prata öppnare om problemet för att göra det lättare för barn att berätta och känna mindre 

skamkänslor. Arbeta allmänt för att öka barnens självförtroende och självkänsla för att på så 

sätt stärka barnen och deras chans att våga säga nej. Bo som arbetar som chef inom psykiatrin 

nämner inte insatser inriktade på en särskild målgrupp utan är mer inriktad på övergripande 

insatser, så som bättre samarbete mellan olika myndigheter.  

 När vi frågar om varför inte skolorna i Sverige har program mot sexuella övergrepp i 

samma utsträckning som i vissa andra länder får vi många olika svar. En förklaring var att det 
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redan finns flera andra program i skolorna inriktade på bland annat alkohol, narkotika och 

mobbning som är problem som får mer uppmärksamhet. Andra förklaringar var att problemet 

inte känns så stort som det är och att det finns en naivitet kring att det inte sker. Okunskap och 

att det är svårt att prata om är andra förklaringar som kommer upp. 

 

9.3 Samhällets inställning och barns reaktion 
Frågorna som hör till denna del av resultatet handlar om hur samhällets attityd till sexuella 

övergrepp och hur barn reagerar när de får diskutera kring ämnet (se Bilaga 2, fråga 6 och 10). 

 Alla intervjupersoner menar att problemet påverkas negativt av att det finns en inställning 

i samhället som gör det svårt att prata om sexuella övergrepp. De beskriver att det finns en 

ovilja att se att det kan ske i min egen närhet och de som blivit utsatta skäms för att berätta. 

Detta tillsammans med okunskap kan leda till att vuxna inte agerar vid misstanke om 

övergrepp och att de låter dem fortgå. Psykiatrichefen Bo och familjeterapeuten Frans tar upp 

att det har blivit öppnare kommunikation om övergrepp de sista tio åren, men att det 

fortfarande behöver förbättras ytterligare och att mörkertalet fortfarande är stort. 

 När vi frågar dem om hur barn reagerar vid samtal om sexuella övergrepp menar 

psykiatrichefen Bo och skolchefen Carin att det kan vara chockartat och skrämma dem om de 

aldrig har hört talas om det innan. Har barnet varit utsatt menar flera att reaktionerna kan vara 

väldigt olika, exempelvis skamkänslor, utåtagerande med olika känslor, aggressivitet, 

förnekelse och tystnad. Prästen Ida, socialsekreteraren Alma och skolchefen David säger 

också att det är vanligt att barn är lojala mot sina föräldrar och skyddar dem, även om det är 

de som är förövare. 

 
9.4 Professionellas syn på barns delaktighet 
Under denna rubrik presenteras svaren på de frågor som handlar om barns delaktighet i det 

förebyggande arbetet och en eventuell anmälan och hur de arbetar för att stärka barnens röst 

(se Bilaga 2, fråga 7, 8 och 9). 

 Sex av intervjupersonerna uppgav att de har anmälningsplikt och måste därför anmäla till 

Socialtjänsten om de får kännedom om ett övergrepp och resterande tre, Hans och Gun som 

arbetar inom stödorganisationer och prästen Ida, har det inte. Däremot stöttar de barnen att 

våga berätta för någon annan eller göra en anmälan även i privata sammanhang. Sju av de 

intervjuade tyckte det var självklart att informera barnet att de måste gå vidare med en 

anmälan. Socialsekreterare Alma tycker att det beror på barnets ålder huruvida de berättar 
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detta och skolchefen Carin tror inte att vuxna gör det så ofta eftersom barn som blir utsatta 

ofta är väldigt unga. 

 Alla intervjupersonerna var positiva till att barn kan vara delaktiga i det förebyggande 

arbetet på olika sätt beroende på ålder. Familjeterapeuten Frans, prästen Ida och skolchefen 

David menar att det är bra att vänta till barnet är i skolåldern innan vuxna pratar om övergrepp 

med dem, bland annat för att de anser att barn inte kan förstå innebörden av sexualitet och 

övergrepp. Psykologen Elsa, Hans och Gun som arbetar inom stödorganisationer och 

socialsekreterare Alma är mer positiva till att även yngre barn kan vara aktiva i det 

förebyggande arbetet, då i enklare form, till exempel genom att prata om kroppsregler och 

privata delar på kroppen. Psykiatrichefen Bo och skolchefen Carin menar att det är viktigt att 

stärka barns självkänsla och självförtroende i allmänhet för att de ska ha en chans att våga 

säga nej eller när något inte känns bra. 

 På frågan om verksamheterna arbetar för att barns åsikter och synvinklar ska framträda 

svarade alla positivt och prästen Ida förutsatte att de arbetade för det. De flesta kunde ge 

konkreta exempel så som att lyssna till barnet och föra diskussioner med dem och bekräfta 

dem i deras åsikter. Gun som arbetar inom en stödorganisation berättade att de har låtit barn 

vara med vid framställningen av utbildningsmaterial riktade till andra barn om sexuella 

övergrepp, bland annat för att språket ska vara anpassat till barn. Skolchefen Carin nämner 

olika elevråd som ett exempel på sätt att få fram barns värderingar, men att detta främst är till 

för att döva de vuxnas samvete genom att barn får låtsas vara med och bestämma. 

 

9.5 Professionellas kunskap om sexuella övergrepp 
I denna del beskriver vi intervjupersonernas och deras verksamheters kunskap om sexuella 

övergrepp, vilka riskfaktorer som finns samt att upptäcka och förebygga dem (se Bilaga 2, 

fråga 12,13,14 och 17). 

 
”Men om man försöker hitta några gemensamma drag i denna grupp för att spå i framtiden så 

går det inte att hitta. Det gör inte det tyvärr” (David, skolchef) 

 
Familjeterapeuten Frans, psykologen Elsa, socialsekreteraren Alma och Hans som arbetar 

inom en stödorganisation ansåg att de hade god kunskap om sexuella övergrepp medan 

resterande fem tyckte att de inte hade det. Skolcheferna Carin och David menade att de inte 

hade så god kunskap, men att det kan variera mellan olika personer i verksamheterna. 

Psykiatrichefen Bo menar att ingen någonsin blir fullärd inom detta. Tankar som kommer 
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fram under intervjuerna handlar många gånger om att det finns en brist i exempelvis 

socionom- och lärarutbildningen på undervisning om sexuella övergrepp. Även information 

från Socialtjänsten hade varit givande för att få mer kunskap. 

 Skolcheferna David och Carin och prästen Ida tycker att kunskapen om att upptäcka 

sexuella övergrepp i verksamheten inte är så hög och resterande sex hade god kunskap. 

Socialsekreterare Alma, psykologen Elsa och Gun som arbetar inom en stödorganisation 

uppger sig ha god kunskap men de arbetar inte direkt för att upptäcka i verksamheterna utan 

träffar barnen efter att ett övergrepp har skett eller informerar andra verksamheter om att 

upptäcka. Flera nämner exempel på fysiska och psykiska tecken som kan ses på att ett barn 

inte mår bra. Några nämner att en del väljer att blunda för problemet för att de är rädda för 

konsekvenserna om de har fel. En anmälan om sexuella övergrepp skapar ofta en konflikt 

mellan skolan och föräldrar som till och med kan leda till att lärare blir hotade. 

 När vi frågar om de känner till några riskfaktorer för att det ska ske ett övergrepp delar 

intervjupersonerna med sig av olika erfarenheter och tankar. Skolchefen Carin säger att det är 

vanligare att ickebiologiska fäder förgriper sig än biologiska fäder. Socialsekreterare Alma 

säger att det är en riskfaktor när en kvinna själv varit utsatt, och att hon då ofta väljer en man 

som senare kan förgripa sig på deras barn. Familjeterapeuten Frans har en liknande erfarenhet 

att en riskfaktor kan vara att män som blivit utsatta som barn söker sig till förhållanden med 

kvinnor som redan har barn för att kunna förgripa sig på dem. Ytterligare en riskfaktor som 

nämns av psykiatrichefen Bo, Hans och Gun som arbetar inom stödorganisationer är att om du 

själv blivit utsatt finns en risk att du själv begår övergrepp när du är vuxen. Hans tror att 

risken minskar om du berättat om övergreppen du själv blev utsatt för till någon. Prästen Ida 

säger att hon inte känner till några riskfaktorer. 

  En annan riskfaktor som skolchefen David, Hans och Gun som arbetar inom 

stödorganisationer och socialsekreteraren Alma tydligt visar att de känner till är att övergrepp 

oftast sker inom familjen. Psykologen Elsa har erfarenhet av riskfaktorer hos unga förövare 

och berättar att de vanligen är udda individer som finner sitt liv tråkigt. De har få vänner och 

därmed svårare att hitta en partner och att utforska sin sexualitet.  

 

9.6 Föräldrar och professionellas ansvar 
Under denna rubrik presenteras de frågor som handlar om att engagera föräldrar i det 

förebyggande arbetet samt professionellas kunskap och ansvar (se Bilaga 2, fråga 11, 15 och 

16). 

28 
 



 Sex av intervjupersonerna tror att det går att engagera föräldrarna mer och att de har en 

viktig del i det förebyggande arbetet. Föräldrar är närmare sina barn än vad professionella 

normalt är och har därför en viktig funktion att upptäcka när något är fel. Skolchefen David 

nämner att det inom skolans verksamhet bedrivs informationsträffar för föräldrar om bland 

annat alkohol och narkotika och att de skulle kunna ha sådana träffar med tema sexuella 

övergrepp. Gun som arbetar inom en stödorganisation är en annan som är positivt inställd och 

menar att föräldrarna bör ställa krav på exempelvis idrottsrörelser och andra miljöer där deras 

barn vistas att det finns beredskap för hur de hanterar eventuella övergrepp.  

 Socialsekreterare Alma och skolchefen Carin var mer tveksamma till att engagera 

föräldrar och tror att det finns en svårighet att veta var det förebyggande arbetet ska riktas och 

att få föräldrar intresserade. De menar att föräldrarna tänker att det inte drabbar dem och 

därför behöver de inte prata om det. En orsak till att föräldrar inte vill prata om det kan också 

vara att de vet någon som blir utsatt för övergrepp och vill inte konfronteras utan fortsätta 

blunda. Flera menar dessutom att föräldrars ointresse är en följd av att de inte vet hur vanligt 

det är med sexuella övergrepp. 

 Alla tycker att professionella som arbetar med barn har ett ansvar att upptäcka och våga 

fråga när ett barn mår dåligt. Prästen Ida och skolchefen David nämner hur viktigt det är att ha 

kunskap om ämnet för att ha de verktyg som behövs för att gå vidare när det finns misstanke 

om övergrepp. De menar att har professionella inte denna kunskap är det lättare att ignorera 

de tecken som finns och de är rädda att det kan bli obekvämt att bli indragen i processen som 

följer en anmälan. Socialsekreterare Alma, familjeterapeuten Frans och Gun som arbetar inom 

en stödorganisation säger dock att kunskap inte betyder allt utan modet som krävs för att ställa 

frågan om någon varit utsatt har en avgörande roll för om en anmälan görs. 

 Sju intervjupersoner tror att professionella som arbetar med barn har lättare att se tecken 

på att ett barn kanske utsätts för övergrepp än andra människor. Detta förklaras med att de har 

kunskap och att de kan ha erfarenhet från tidigare händelser. Skolchefen Carin tror att 

föräldrarna borde ha lättare att se när deras barn inte mår bra eftersom de normalt sätt känner 

sina barn bäst. Skolchefen David svarar att han inte vet. 

 
9.7 Förebyggande arbete enligt lag 
Den sista frågan i intervjuerna handlar om intervjupersonernas uppfattning om att lagstifta om 

det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp (se Bilaga 2, fråga 19). 
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”Jag vet inte så mycket om det men jag tycker överhuvudtaget att det är mycket som borde 

göras vad det gäller barns behov av skydd och samhällets ansvar vad det gäller. Det är ju 

ganska många exempel på att vi inte uppfyller barnkonventionen till exempel så det finns 

mycket kvar att göra för barn ska ha ett säkert liv” (Gun, stödorganisation) 

 

På den sista frågan ställde vi frågan om de kände till ett lagförslag som kallas Lag om stöd 

och skydd för barn och unga (LBU). Lagförslaget innebär att slå ihop Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) och de delar av Socialtjänstlagen som rör barn samt att 

lägga till vissa punkter, bland annat att Socialnämnden i varje kommun blir skyldiga att arbeta 

förebyggande mot risker och missförhållanden. Sedan frågade vi dem om de trodde detta var 

till fördel för barnen och om det hade lett till någon skillnad om lagen träder i kraft. 

 Sex av intervjupersonerna var positiva till att lagstadga det förebyggande arbetet och 

menar att detta bland annat kan leda till att fler känner att de behöver öka sin kunskap inom 

området. Socialsekreterare Alma, psykologen Bo och Hans som arbetar inom en stöd-

organisation tycker även att detta kan leda till en större säkerhet för barn. Prästen Ida och 

skolchefen Carin var negativa och trodde inte att det skulle bli någon skillnad bara för att de 

skriver in det i lagen. Psykologen Elsa tror att Socialnämnden är fel nivå att fokusera på utan 

tror mer på att lägga press på ledningen för varje verksamhet som arbetar med barn. 
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10. Analys 
 

Vi har här analyserat vårt resultat utifrån Hart´s (1992) Delaktighetstrappa som innehåller åtta 

steg med olika grader av barns delaktighet. Vi kopplar även samman empirin med det Hart´s 

skriver om att vuxna ofta tror att barn har mindre kompetens än vad de egentligen har och 

vikten av att barn får vara delaktiga i beslut som rör deras liv. Nedan följer en redovisning av 

detta tolkningsarbete.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hart´s Delaktighetstrappa, 1992 (Författarnas översättning) 

 

 

10.1 Kan barn vara delaktiga i det förebyggande arbetet? 
 
”Rent instinktivt säger jag nej. Därför skulle man kunna vara delaktig så måste man veta vad 

sexualitet är överhuvudtaget och vad den handlar om” (Ida, präst) 

 

När vi frågade om olika arbetssätt som kan användas vid förebyggande arbete berättade Frans, 

Alma, Carin och Elsa om sätt att nå vuxna professionella. Detta är inget arbetssätt som gör 

barn delaktiga i någon direkt mening. De lägger ansvaret på de professionella och menar att 

det är de som har möjlighet att förbättra. Bo menade att samarbetet mellan olika myndigheter 

måste förbättras och att detta på så sätt förbättrar det förebyggande arbetet, även detta ett 

arbetssätt utan barns delaktighet. En annan insats som många tror på är att engagera föräldrar 

mer, något som indirekt kan riktar sig till barnen om föräldrarna väljer att prata med sina barn 

hemma om sexuella övergrepp som på så sätt gör dem delaktiga. 
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”Berätta och vara ganska ärlig, som när man pratar om döden kan man prata om sexuella 

övergrepp, vad är det för mig? Ha med det bland de yngre i 5,6 och 7 årsåldern och diskutera 

det. Varför finns det i samhället?” (David, skolchef) 

 

David, Hans, Gun och Ida menar att genom att rikta insatser till barn som en förebyggande 

åtgärd, till exempel genom att informera barnen och diskutera sexuella övergrepp med dem. 

Utifrån detta tolkar vi att de menar att barn kan ha en delaktighet i det förebyggande arbetet i 

nivå med steg fyra i Delaktighetstrappan (Hart 1992). Steg fyra kallas Utsedd men informerad 

och innebär att barnen blir informerade men får inte välja själva om de ska delta eller inte. Vi 

anser att intervjupersonernas sätt att tänka kring barn i den här frågan stämmer överens med 

detta eftersom barn som blir informerade om sexuella övergrepp i exempelvis skolan säkert 

inte har något val om de vill delta eller inte. 

 

”Jag tror ofta det är ett problem att när man tagit fram ett material som ska användas på unga 

eller barn att de inte fått vara med utan använder ett vuxenspråk och att det kan vara svårt att 

ta till sig” (Gun, stödorganisation) 

 

Gun berättar om ett annat sätt att göra barn delaktiga i det förebyggande arbetet, nämligen att 

de själva får vara med i utformningen av undervisningsmaterial om sexuella övergrepp till 

andra barn. Gun menar att syftet med att barn är med i framställningen av sådant här material 

är att det blir anpassat och lättare att förstå för barnen. Detta menar vi stämmer överens med 

det femte steget i trappan som kallas Konsulterad och informerad eftersom barnen själva är 

med och ger råd om hur materialet ska se ut, men det är ändå vuxna som fattar de avgörande 

besluten. 

 

”Oh, men det tror jag de kan vara riktigt bra på. De behöver lära sig gränser, vi jobbar mycket 

med kroppsregler. När man jobbar med sex, -sjuåringar kan man inte göra så avancerat. Vi 

visar en bild på en pojke i badbyxor eller tjej i baddräkt, sen pratar vi lite kring dem, om vad 

som är mitt privata område.” (Elsa, psykolog) 

 

Alla våra intervjupersoner tror att barn kan vara en medverkande del i det förebyggande 

arbetet. Barnens ålder har dock en avgörande roll för Frans, Ida och David som tycker att en 

sådan medverkan borde vänta tills barnen är i skolåldern innan de anser att barn kan vara 

delaktiga. Här kan vi se en tendens av det Hart (1992) skriver om att vuxna underskattar barns 
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förmåga. Att endast en del av intervjupersonerna säger detta kan tyda på okunskap hos dem 

om hur barn kan engageras i det förebyggande arbetet. 

 Hur det förebyggande arbetet ser ut med barn kan vara väldigt olika och tolkas som olika 

grader av delaktighet. Utifrån citatet från Elsa ovan kan vi tolka barnens delaktighet som steg 

sex i Delaktighetstrappan, Initierat av vuxna, delar beslut med barn (Hart 1992), eftersom det 

är på de vuxnas initiativ men att barnen får vara med och diskutera och vara aktiva. I andra 

former av information till barn om sexuella övergrepp kan delaktigheten variera. Är det en 

envägskommunikation hamnar det på steg fyra, Utsedd men informerad, och är barnen aktiva 

på något sätt men inte lika mycket som i Elsas exempel hamnar det på steg fem, Konsulterad 

och informerad (ibid.). 

 

10.2 Att stärka barn och deras åsikter 
 

”Alla vuxna är inte snälla. Alla vuxna är inte positiva förebilder. Man måste på olika sätt 

stärka varje individs självkänsla och självförtroende” (Carin, chef inom skolan) 

 

Våra intervjupersoner beskriver att det är nödvändigt att arbeta för att öka barns 

självförtroende och stärka dem som individer. Detta för att öka deras chans att våga säga nej i 

en situation där ett övergrepp eventuellt kan hindras. Hart (1992) menar att med delaktighet 

kommer ett ansvar som vi kan uppfatta här i våra intervjupersoners svar. Om ett barn ska 

kunna värja sig i en sådan här situation krävs både mod och en förståelse att något är fel, men 

om ett barn tar initiativ till att stoppa ett övergrepp kan det räknas till steg sju i trappan. Detta 

steg är det näst högsta och kallas Initierat och instruerat av barn och stämmer överens 

eftersom barnen är initiativtagare och utförare. 

 

”Ja, rent formellt så försöker vi ju ha sådana här olika demokratiska råd, elevråd, matråd och 

trivselråd och allt vad det finns, där man har möjlighet att skriva sina åsikter och så. Tyvärr så 

tror jag egentligen inte på den här metoden. Det är mer att vuxna dövar sitt samvete genom att 

barn sitter i olika råd och låtsas vara med och bestämma” (Carin, chef inom skola) 

 

När vi frågar om intervjupersonerna arbetar för att få fram barns åsikter säger Carin detta om 

de olika demokratiska råd som finns för eleverna i skolan. Är det som Carin tror att råden inte 

har någon vidare funktion utan mer är en symbolisk konstruktion hamnar detta på steg tre i 
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Delaktighetstrappan (Hart 1992). Detta kallas Tokenism och innebär att barnen endast har en 

symbolisk roll som inte medverkar i några avgörande beslut.  

 Alla svarade positivt till att arbeta för att barnens röst blir bättre hörd och det visar på en 

vilja att de ska vara delaktiga. Däremot framgår det inte hur de vill använda barnens idéer och 

tankar därför är det svårt att få detta att stämma överens med något steg i trappan. 

 

10.3 Att vara lojal mot sina föräldrar och att prata om övergrepp 
 

”Barn är ju lojala mot sina föräldrar, det får man ju komma ihåg” (Alma, socialsekreterare) 

 

Att barn är lojala mot sina föräldrar även när föräldrarna utsätter dem för obehag är något som 

Ida, Alma och David tar upp. Detta visar en föreställning hos de vuxna av barn där de inte har 

möjlighet att kunna medverka, detta kan vara ett exempel på det Hart (1992) skriver om 

vuxnas förmåga att tro att barn inte kan vara med att medverka i den mån de kan. 

 

”Desto mer det debatteras och öppenheten i samhället ökar tror jag gynnar att det kommer upp 

mera, men jag tror samtidigt att det finns ett stort mörkertal. Det enda sättet att få bort tabun 

är ju att tala om det och lyfta fram problemet i ljuset, genom att skriva om det och forska” 

(Bo, psykiatrichef) 

 

Flera av våra intervjupersoner säger att vuxna måste prata mer öppet om problemet bland 

annat för att barn ska få lättare att kunna diskutera sexuella övergrepp. I den här processen att 

få samhället att ha en öppnare inställning till problemet kan barnen vara delaktiga genom att 

bli informerade av vuxna i skolan eller i hemmet. Vi tänker att deras delaktighet i denna fråga 

hamnar på steg fyra i Delaktighetstrappan (Hart 1992) eftersom de blir informerade och 

tillsagda hur de ska agera och inte vara rädda för att prata om det. Likaså eftersom barnen inte 

har någon valmöjlighet om de vill delta eller inte utan får informationen i vilket fall och att 

det sker på initiativ av vuxna. 

 

10.4 Barns delaktighet i en anmälan 
 

”Då säger vi mer att det inte är ok och att det är ett brott och så. Sen får vi ställa frågan om 

hur du känner inför att prata med någon om detta. Mer att dem får sätta igång de tankarna 

själva.” (Hans, stödorganisation) 
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Sex av våra intervjupersoner har anmälningsplikt enligt lag om det misstänker att någon blivit 

eller riskerar att bli utsatt för ett övergrepp, men Ida, Hans och Gun har det inte. Eftersom de 

inte har anmälningsplikt blir det i så fall barnens eget ansvar att berätta om att något känns fel. 

I sådana situationer har barnet ett stort ansvar och beslutet att göra något ligger helt på barnet. 

De tre nämnda intervjupersonerna som inte har anmälningsplikt beskriver att de försöker 

stötta barnen i att våga göra en anmälan eller prata med någon annan vuxen. Barnen och de 

professionella kan tillsammans hjälpas åt att gå vidare men det är barnet som måste ta initiativ 

och tvingas därför att ta ett stort ansvar som ligger i nivå med steg åtta i Delaktighetstrappan 

(Hart 1992), Initierat av barn, delar beslut med vuxna. Därför att trots att barnen själva måste 

ta steget att prata med någon annan har de ändå fått råd och stöd på vägen dit. 

 

”Om barnet berättar för mig skulle jag ju tala om att detta måste jag berätta för någon mer 

oavsett, utan detta måste man gå vidare med annars är man ju lika dum tänker jag”  

(David, skolchef) 
 

Sju intervjupersoner tyckte det var självklart att informera barnet om att de gjort en anmälan 

utifrån det som kommit fram. Detta tolkar vi passar in på steg fyra i Delaktighetstrappan, 

Utsedd men informerad, eftersom barnet inte har något att säga till om beslutet att göra en 

anmälan eller inte. Däremot får barnet information om vad som händer och hur de använder 

det som barnet berättat. Alma som tyckte att det berodde på barnets ålder om anmälaren ska 

informera det eller inte tycker alltså inte att yngre barn behöver vara delaktiga i anmälan och 

Carin sa att eftersom barn som blivit utsatta ofta är väldigt unga tror hon inte att de brukar 

berätta för dem. 

 

”Det borde man ju då ta tag i naturligtvis. Men allt som hjälper att stärka barnens rättigheter 

tycker jag vi måste jobba på(…) Upp med det på ytan, prata om det” (David, skolchef) 

 

Att de flesta var positiva till att lagstadga visar även detta en vilja att stärka barnens position i 

samhället, dock utan någon större delaktighet från barnens sida.  
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11. Diskussion  
 

Vårt syfte med studien var att öka kunskapen om det förebyggande arbetet mot sexuella 

övergrepp mot barn och genom våra intervjuer beskriva och förstå hur vuxnas syn på barns 

delaktighet påverkar det förebyggande arbetet. Vi har här sammanfattat det viktigaste i 

studiens resultat och ställt det mot det vi skrivit i Tidigare forskning och Bakgrund. Sedan 

följer slutsatser vi dragit och därefter ett avsnitt med våra egna reflektioner.  Sist ligger 

förslag på framtida forskning inom området. 

 

11.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att i åtta av de nio verksamheterna arbetar de förebyggande mot sexuella 

övergrepp på olika sätt genom till exempel vara ute och informera barn och unga samt 

professionella som kan komma i kontakt med problemet. Andra exempel som nämndes var att 

skapa en trygg miljö för barnen i skolan och förhindra att förövare begår övergrepp igen. En 

intervjuperson uttryckte att det är svårt att veta vad som räknas till förebyggande arbete mot 

sexuella övergrepp och detta upplevde vi var något de flesta intervjupersonerna kände.  

 Det var fler av verksamheterna än vad vår föreställning var som arbetade förebyggande på 

olika sätt. Däremot något som intervjupersonerna inte tar upp under intervjuerna är de 

allvarliga konsekvenser sexuella övergrepp kan ge som vi skriver om i tidigare forskning 

(Edling 2005), något som visar hur viktigt problemet är att uppmärksamma.  

 När vi frågar intervjupersonerna om de känner till den sorts skolprogram som är vanliga i 

bland annat USA får vi nekande svar från alla. Förklaringar de hade till att de är ovanliga i 

Sverige var exempelvis att de finns flera andra sorters program i skolorna som är mer 

inriktade på alkohol, narkotika och mobbning som är mer prioriterade. Andra exempel var 

okunskap om problemets omfattning och ovilja att prata om det. Här ser vi en koppling till det 

som skrivits om skolprogram (Carlsson & Nyman 2002) med att de ofta jämförs med andra 

problem för att bättre förstås, till exempel mobbning. Flera intervjupersoner tycker därför att 

det vore en bra idé att sammanfoga de nuvarande programmen med undervisning om sexuella 

övergrepp. 

 Metoder att arbeta förebyggande som intervjupersonerna gav exempel på var att prata om 

det i skolan, antingen som en del av sexualundervisningen eller prata om det i tidigare åldrar. 

Ett annat exempel var att öka barns självförtroende och självkänsla i allmänhet för att de ska 

våga säga nej vid ett eventuellt övergrepp, något som även Carlsson och Nyman (2002) tar 

upp som en viktig del i det förebyggande arbetet i sin projektrapport. 
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 En del intervjupersoner var mer fokuserade på sätt att påverka de vuxna i det 

förebyggande arbetet genom att ge kunskap och information till yrkesverksamma som 

kommer i kontakt med barn. De menar att lärare, kuratorer och skolsköterskor bland andra har 

en viktig roll att uppmärksamma och hjälpa barnen. 

 Genom resultatet ser vi att samtliga intervjupersoner tror att arbetet mot sexuella 

övergrepp hade vunnit på att samhället haft en öppnare inställning till problemet och mer 

öppet pratat om det. I likhet med Normann Kreyberg (1995) ser intervjupersonerna fördelar 

med en öppnare kommunikation för att barn lättare ska kunna prata om sådant de undrar över 

eller varit med om och att media har en viktig del i detta. 

 Sju av intervjupersonerna tycker det är självklart att berätta för barnet när vuxna tänker 

göra en anmälan på grund av något de fått veta. Alla var dessutom positiva till att engagera 

barn i det förebyggande arbetet fast det fanns meningsskiljaktigheter angående hur gamla 

barnen behöver vara för att kunna delta. Ingen tar upp att det förebyggande arbetet kan vara 

anpassat utefter olika utvecklingsnivåer, som vi beskriver i Tidigare forskning (Carlsson & 

Nyman 2002). Något de även var positiva till var att arbeta för att barns åsikter synliggörs, 

något nästan alla kunde ge konkreta exempel på hur de arbetar i nuläget. 

 Ungefär hälften menade att de hade god kunskap om sexuella övergrepp och att upptäcka 

dem. Flera menade att det behövs mer undervisning om detta i exempelvis socionom- och 

lärarutbildningar.  

 På frågan om de känner till några riskfaktorer för att ett sexuellt övergrepp kan ske 

svarade de väldigt varierat. Ett exempel de gav var att ickebiologiska fäder oftare förgriper sig 

än biologiska. Ett annat exempel är att risken är större att vuxna förgriper sig på någon om de 

själva blivit utsatta som barn, vilket stämmer överens med det vi skrivit i Tidigare forskning 

(Lalor & McElvaney 2010). Fyra av intervjupersonerna uttrycker kännedom om att övergrepp 

sker inom familjen i de flesta fall och detta tyder på att de inte har den stereotypa bild av en 

sexualförbrytare som Finkelhor (2010) beskriver. Vi upplevde att intervjupersonerna hade en 

relativt låg kunskap om de riskfaktorer som vi tog upp och att det ibland blandades upp med 

intervjupersonernas fördomar och föreställningar. 

 De flesta tror att det går att engagera föräldrar mer i det förebyggande arbetet och exempel 

på detta kan vara informationsträffar genom skolan. De som var mindre positiva till det tror 

att det är svårt att få föräldrar intresserade bland annat för att de inte vet hur vanligt det är. Vi 

ser likheter i detta och det Sandström-Taylor (1993) skriver om att problemet är större än vad 

många tror och att det borde uppmärksammas mer. 
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 Alla tycker att professionella som arbetar med barn har ett ansvar att upptäcka när ett barn 

far illa och sju av intervjupersonerna tror dessutom att de har lättare än andra att se detta. 

Några av dem nämner vikten av att ha väsentlig kunskap för att kunna vara uppmärksam på 

de tecken ett barn kan uppvisa.  

 Sist i intervjuerna frågar vi om deras inställning till att föra in det förebyggande arbetet i 

lagen och vad detta kan innebära. Sex stycken är positiva till detta och menar att det kan leda 

till fler behöver söka mer kunskap inom området för att kunna uppfylla kraven och en större 

säkerhet för barnen. Ingen av intervjupersonerna verkar medvetna om att enligt 

Barnkonventionen har vi i Sverige åtagit oss att arbeta förebyggande mot alla former av 

sexuella övergrepp (Barnkonventionen 2009), förutom en som nämner att vi i många 

avseenden inte uppnår Barnkonventionens krav vad gäller barns säkerhet.  

 

11.2 Slutsatser 
Är studiens frågeställningar besvarade? I första frågan vill vi veta vilka preventiva metoder 

som finns för att förhindra sexuella övergrepp mot barn och hur de är konstruerade. Några av 

intervjupersonerna uppgav att de arbetar förebyggande exempelvis genom att vara ute och 

informera i personalgrupper och i skolor. De upplever dock att det krävs fler insatser riktade 

till både föräldrar, barn och professionella som arbetar med barn för att främja det 

förebyggande arbetet. 

 Andra frågan handlar om hur professionella upplever sin kunskap om sexuella övergrepp 

och det förebyggande arbetet. Vi finner att genom våra intervjupersoners svar att de upplever 

sig ha god kunskap om sexuella övergrepp men sämre kunskap om hur de kan förebygga dem. 

Det finns en osäkerhet hos dem hur det går att förebygga sexuella övergrepp mot barn. 

Mycket som kan räknas till det förebyggande arbetet är dessutom inte det många först tänker 

på. Flera påpekar även att det finns en brist i utbildningen för lärare och socionomer på 

information om sexuella övergrepp.  

 I den tredje och sista frågan vill vi veta hur de professionellas syn på barns delaktighet 

påverkar vad de tycker är lämpligt för utformningen av det preventiva arbetet. Genom 

analysen av resultatet kategoriserade vi intervjupersonernas svar i Delaktighetstrappan (Hart 

1992). Det preventiva arbete som de professionella finner lämpligt innebär att barn i vissa 

moment inte är delaktiga alls, men i de aktiviteter som de är involverade i är de dock 

delaktiga i relativt hög grad. Detta visar på att de intervjupersoner som uttryckt att de är 

positiva till att göra barn delaktiga också vill göra detta på ett ärligt och riktigt sätt. Vad det 
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gäller barns delaktighet i det förebyggande arbetet var ungefär hälften positiva till att göra 

barn delaktiga och de andra mer inriktade på arbete fokuserat på professionella som arbetar 

med barn. 

 

11.3 Reflektioner 
Vi upplever efter arbetet med studien och genom den kunskap vi tagit del av under tiden att 

sexuella övergrepp inte uppmärksammas i den mån det borde. Genom intervjupersonernas 

berättelser har vi fått höra skrämmande fakta om barn som inte har en aning om att det som 

hänt dem är brottsligt och väldigt fel. Vi ser, i linje med flera av våra intervjupersoner, att det 

behövs mer information till barn och vuxna om sexuella övergrepp samt en öppnare 

inställning till problemet. Vi anser att mer kunskap skulle leda till att fler uppmärksammar 

och vågar prata om övergreppen och att den stereotypa bild av en förövare som finns ändras 

och blir mer flexibel.  

 Ingen av oss har något minne av att vi i skolan någon gång pratade om sexuella övergrepp 

och vi ställer oss frågan om det är bättre nu. De amerikanska skolprogrammen kanske inte är 

rätt väg att gå för skolorna i Sverige, men det borde gå att integrera information om sexuella 

övergrepp i andra program som redan finns om exempelvis alkohol och mobbning. Det borde 

även vara möjligt att lyfta fram mer i sexualundervisningen för att öka barns medvetenhet. 

 Vi har genom Patrik Sjöbergs avslöjande om att han blivit utsatt för sexuella övergrepp 

som barn uppmärksammat vilken viktig roll media har att lyfta fram detta som ett viktigt 

samhällsproblem. Media har förmåga att påverka samhällets inställning till vilka 

samhällsproblem som blir uppmärksammade genom vad de väljer att publicera. Därför borde 

media på lämpligt sätt involveras i det förebyggande arbetet. En annan viktig tanke och känsla 

som hans avslöjande väcker är att vem som helst kan bli utsatt. 

 

11.4 Förslag till framtida forskning 
Vår studie visar hur det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp ser ut i de olika 

verksamheter där våra intervjupersoner arbetar samt hur våra intervjupersoner ser på barns 

delaktighet i det förebyggande arbetet. För att få ett mer generaliserbart resultat kan forskare i 

framtiden göra en liknande studie men då endast inrikta sig på en yrkesgrupp. I en sådan 

studie skulle de lättare kunna se inom vilka områden det behövs mer kunskap för att kunna 

arbeta förebyggande. 
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 Ett ämne vi knappt berört i denna uppsats är de övergrepp som initieras över Internet och 

det förebyggande arbete som finns mot detta. Det blir allt vanligare att människor lär känna 

varandra över Internet och samhällets insatser måste anpassas till dagens sociala problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
 



12. Litteraturförteckning 
 
Ariès, Philippe (1983) Barndomens historia. Stockholm: Gidlund 

 

Ask, Erik (2011) Patrik Sjöberg utsatt för övergrepp. Dagens Nyheter, 27 april 

 

Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter (2009) Stockholm: UNICEF 

Sverige 

 

Behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp 

mot barn (2011) Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Carlsson, Ninni & Nyman, Maria (2002). Bryt Tystnaden! Projektrapport 2. Förebyggande 

arbete mot sexuella övergrepp på barn. Stödcentrum BEDA 

 

Dahlström-Lannes, Monica (2010). Mot dessa våra minsta: [sexuella övergrepp mot barn] : 

om barns rätt till skydd mot sexuella övergrepp : om polisutredning, samarbete och 

personliga erfarenheter. [Ny utg.] Stockholm: Dejavu 

 

Edling, M (2005) Sexuella övergrepp mot barn. Ovanliga brott som väcker starka känslor. I: 

Apropå- Brottsförebyggande rådets tidskrift.  Tillgänglig: 

http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=12&action=pod_show&id=479. [Hämtat: 

2011-02-16] 

 

Enochson, Annelie (2007) Sexuella övergrepp. Stockholm: Sveriges Riksdag 

(2006/07:So381) 

 

Eriksson, Majvor (1998). Våga se - kunna handla: hur förebygger vi våld och sexuella 

övergrepp mot barn? : vad är förebyggande arbete bland barn?. 2. uppl. Uppsala: 

Konsultförl. 

 

Europeiska kommissionen (2010) Skärpta straff för sexuella övergrepp mot barn. Tillgänglig: 

http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/justice/news_date_770_sv.htm [hämtat 2011-02-17] 

41 
 

http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=12&action=pod_show&id=479
http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/justice/news_date_770_sv.htm


Finkelhor, David (2009) The Prevention of Childhood Sexual Abuse. The Future of Children, 

vol. 19, no 2, Fall 2009, ss. 169-194 

 

Grønmo, Sigmund (2006). Metoder i samhällsvetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber 

 

Hart, Roger A. (1992). Children's participation: from tokenism to citizenship. Florence: 

UNICEF 

 

Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. 2., [utök. 

och kompletterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Hermerén, Göran (red.) (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 

 

Jacobsen, Dag Ingvar (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 

 

Kenny, M C (2010) Child sexual abuse education with ethnically diverse families: A 

preliminary analysis. Children and Youth Services Review, vol 32, issue 7 ss. 981-989 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Lalor, Kevin & McElvaney, Rosaleen (2010) Child Sexual Abuse, links to later sexual 

exploitation/high-risk sexual behaviour, and prevention/treatment programs. Trauma, 

Violence & Abuse, vol. 11 ss. 159-177 

 

Lindblom, Lotten (2002). To see or not to see a sexually abused child in a picture. Diss. Lund 

: Univ., 2002 

 

Medicinska och psykologiska metoder för att förebygga sexuella övergrepp mot barn (2011). 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

 

42 
 



Mellberg, Nea (2002). När det overkliga blir verklighet: mödrars situation när deras barn 

utsätts för sexuella övergrepp av fäder. Diss. Umeå : Univ., 2002 

 

Nationalencyklopedin (2011) Prevention. Tillgänglig: http://www.ne.se/lang/prevention 

[hämtat 2011-05-21] 

 

Normann, Erik Kreyberg (1995). Barn och sexuella övergrepp. 1. uppl. Stockholm: Bonnier 

utbildning 

 

Payne, Malcolm (2008) Modern teoribildning i socialt arbete. 2., svenska utg. Stockholm: 

Natur & Kultur 

 

Plummer, Carol A (1999) The History of Child Sexual Abuse Prevention: A Practitioner’s 

Perspective. Journal of Child Sexual Abuse, vol. 7 ss.77-95 

 

Sandström-Taylor, Solveig (1993). Den största hemligheten: en bok om sexuella övergrepp 

och hur de kan förebyggas. Stockholm: Informationsförl 

 

Sexuella övergrepp mot barn- En kunskapsöversikt (2000), Stockholm: Socialstyrelsen. 

SFS 2000:873. Lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och 

skolbarnomsorg. Stockholm: Justitiedepartementet  

Socialutskottet (2011) Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Stockholm: 

Sveriges riksdag (2010/11:SoU3) 

Svedin, Carl Göran & Banck, Lena (red.) (2002). Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar. 

Lund: Studentlitteratur 

Tidefors Andersson, Inga (2000). Den fördömda handlingen: sexuella övergrepp mot barn. 

Lic.-avh. Göteborg : Univ. 

 

Tidefors Andersson, Inga (2002). Från barndom till brott: om 20 män dömda för sexuella 

övergrepp mot 38 barn. Diss. Göteborg : Univ., 2002 

 

43 
 



Wolak, Janis, Finkelhor, David, Mitchell, Kimberly J.& Ybarra, Michele L (2010) Online 

“predators” and their victims: Myths, realities and implications for preventions and treatment. 

Psychology of Violence, vol. 1, ss. 13-35 

 

Wurtele Sandy.K (2009) Preventing Sexual Abuse of Children in the Twenty-First Century: 

Preparing for Challenges and Opportunities. Journal of Child Sexual Abuse, vol. 18,ss.1-18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

44 
 



Bilaga 1. 
Informationsbrev till intervjupersoner 
 
Vi är två socionomstuderande vid institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi kommer nu att skriva vår G3-uppsats (tidigare C-uppsats) om sexuella övergrepp 

mot barn och hur det förebyggande arbetet ser ut för att förhindra att detta sker. Vi kommer 

att intervjua personer inom olika professioner och det krävs ingen speciell förkunskap utan vi 

vill undersöka vad professionella redan vet och om de tror att det är möjligt att förebygga. 

 

Intervjun beräknas ta upp till en timme, beroende på när vi känner oss färdiga. Deltagandet är 

frivilligt och du får när som helst avbryta intervjun. Med ditt tillstånd kommer vi att göra en 

ljudupptagning under intervjuerna för att kunna återge ditt bidrag till studien så korrekt som 

möjligt. Under intervjun kommer en av oss att ställa frågorna och den andra att föra 

anteckningar.  

 

Er medverkan i studien kommer att avidentifieras och all information som kan identifiera dig 

som person kommer inte att finnas med i uppsatsen. Det du säger under intervjun kan komma 

att återges som citat i uppsatsen. Det material vi får ut av intervjuerna kommer endast att 

användas till studien och inspelningarna kommer sedan att raderas. 

 

Om du har frågor inför eller efter intervjun är du välkommen att kontakta oss. Önskar du ta 

del av den färdiga uppsatsen skickar vi den gärna när den är klar. 

 

Tack för er medverkan! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Emma och Emma 

 

Kontaktuppgifter: 

Emma Sandström 

E-post: XXX    Handledare: Anne-Lie Vainik 

 

Emma Persson 

E-post: XXX 
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Bilaga 2. 
Fråga nr ett är ej med i resultatet då denna främst användes som en inledande fråga utan större 

vikt för undersökningen 

 
Intervjuguide 
 
1. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med barn? 
 
2. Arbetar ni förebyggande på något sätt? Hur? 
 
3. Berätta vilka förebyggande metoder ni känner till? Skolprogram? 
 
4. Hur kan man arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp? 
 
5. Hur arbetar man bäst på ett förebyggande sätt? 
 
6. På vilket sätt påverkar samhällets inställning problemet? (Ex vuxna som inte vill veta av 
det – tabu) 
 
7. Hur delaktiga kan barn vara i det förebyggande arbetet? 
 
8. Hur ställer ni er till information om övergrepp ni får till er från barn? Hur används den? 
Berättar ni för barnen vad ni gör med informationen? 
 
9. Hur arbetar ni och er verksamhet för att barnens åsikter och synvinklar ska komma fram? 
Kommer de fram tillräckligt? 
 
10. Hur reagerar barnen på att prata om övergrepp med dem?(eller hur tror du?) (både barn 
som blivit utsatta och inte) 
 
11. Hur kan man engagera föräldrar mer? Kan de vara med i arbetet? Är de för eller emot det 
förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp? Hur ställer sig föräldrarna till att man pratar 
om övergrepp med deras barn? 
 
12. Hur ser ni på er egen och verksamhetens kunskap om sexuella övergrepp?  
 
13. Hur ser ni på er egen och verksamhetens kunskap om att upptäcka övergrepp? 
 
14. Hur ser ni på er egen och verksamhetens kunskap om det förebyggande arbetet? 
 
15. Vad har de professionella för ansvar att upptäcka övergrepp?  
 
16. Har professionella lättare än andra att upptäcka övergrepp, att se de tecken som finns? 
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17. Hur ser man att det föreligger risk för sexuella övergrepp? Vilka riskfaktorer eller 
beteenden är lätta respektive svårare att upptäcka? 
 
18. Varför tror ni inte skolorna har de förebyggande programmen?  
 
19. Vad anser ni om att göra samhället skyldiga i lag att arbeta förebyggande? Har ni hört om 
LBU? (Lag om stöd och skydd för barn och unga – socialnämnden ska vara skyldiga att ha 
rutiner för att förebygga risker och missförhållanden) 
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