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Abstract: Through an internship at a nonprofit organization called ATSUB
1
, specialized at 

giving support to non-offending parents to sexually abused children, one of the authors to this 

study found that there was a lack of care for the parents by governmental operations. While 

studying the previous research we found a great deficiency when it came to non-offending 

parents and far most about non-offending fathers. We found studies proving that the child’s 

non-offending parents are the best support for the child during their healing process. Research 

also shows that parents must be able to get good support and treatment during their crisis for 

the parents to be able to support the child, since they’re also in great despair over their child 

being sexually abused. We decided to do qualitative interviews with professionals who care 

for the non-offending parents within the county of Kalmar in Sweden. We found through the 

informants affidavit, studying the previous research and applying theoretical approaches that 

the support is good but misdirected. The results have shown that there are some 

miscommunications between government operations and specialized knowledge in treating 

parents and their situation doesn’t exist or its deficit. The professionals knew what kind of 

needs the non-offending parents have and they knew how important the parent is for the 

child’s wellbeing. The professionals also believed that it was important to give individual care 

to the parents, but there’s where the problem lies, they have such a great focus on the child’s 

treatment that the care for the parents who are supposed to be the most valuable support for 

the child, falls aside. 
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1 Inledning 

Sexuellt utnyttjande av barn är ett brott som i Sverige utreds och behandlas av olika 

professioner. Stödinsatserna som erbjuds koncentreras på barnet i utredningen medan 

anhöriga
2
 många gånger faller utanför insatserna, trots att tidigare forskning påvisar deras 

stora inflytande på det utsatta barnets välbefinnande. En av författarna till denna uppsatsstudie 

har tagit del av önskemålen från anhöriga om bättre och mer stöd genom sin 

verksamhetsförlagda utbildning vid den ideella föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade 

Barn, ATSUB. Det var där intresset för verksamheters stöd till icke-förövande anhöriga 

väcktes. Bakgrundsproblematiken som beskrivs under rubrik 1.1 handlar om de anhörigas 

barn som har blivit sexuellt utnyttjat av en förövare. Detta för att få en förförståelse till de 

anhörigas situation som belyses i problemformuleringen under rubrik 1.2.  

  

1.1 Problembakgrund 

Under år 2012 anmäldes 2884 våldtäkter mot barn mellan 0-17 år (Statistiska centralbyrån, 

2013). Sexuella övergrepp mot barn har varit ett dolt brott i samhället fram till mitten av 

1980-talet. Gradvis uppmärksammades sexuella övergrepp mot barn de följande 20 åren både 

inom och utanför familjen. Mellberg menar i sin avhandling att döljandet av sexuella 

övergrepp på barn har berott på att det funnits ett motstånd i samhället att faktiskt se att det 

förekommer, först vid erkännandet blir det en verklighet för många (Mellberg, 2002). Idag ses 

det som ett socialt problem som existerar i samhället och ett brott som samhället söker 

förebygga och lagstifta mot. Skärpt lagstiftning sedan 2005 avser att alla sexuella handlingar 

mot barn under 15 år rubriceras som våldtäkt, så även för ungdomar över 15 år som har någon 

beroendeställning till förövaren (förklaras vidare i kapitel 2, Lagrum och riktlinjer).  

 

Enligt en rapport från socialstyrelsen förekommer det ett stort mörkertal då endast 20 procent 

av alla våldtäkter anmäls. Våldtäkten anmäls inte av olika anledningar, vanligen på grund av 

att det sker av en anhörig i hemmet och därför inte kommer till myndigheters vetskap (SoS-

rapport 2000:1). En rapport från folkhälsan i Sverige visar att barn som har blivit sexuellt 

utnyttjade oftast i ungdomsåren lever med en förälder, har anhöriga med ekonomiska 

svårigheter, har lägre självkänsla och samlagsdebuterar tidigare än ungdomar som inte har 

varit utsatta (Folkhälsan i Sverige, 2013). De barn som har utsatts för sexuella övergrepp i ung 

ålder lider större risk att senare i livet utsätta sig själva för skada och ta större sexuella risker 
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än jämnåriga som inte har utsatts för övergreppen (Folkhälsomyndigheten, 2013). I de fall 

övergreppen sker av utomstående förövare
3
 är det oftast någon som barnet ändå har någon 

form av beroendeställning till likt en lärare eller tränare (Rädda Barnen, 2013). 

  

Mellberg menar att förövaren ofta framställs som sexuell avvikare med beteckning pedofil 

eller socialt utanförskap. Detta skapar en bild av hur sexuella förövare är som få förövare i 

realiteten kan identifieras med menar Mellberg. Det är viktigt att synliggöra de faktiska 

premisserna för att skapa en realistisk bild av en förövare och att sexuella övergrepp i 

realiteten sker av personer som är socialt integrerade både i privat- och yrkeslivet enligt 

författaren (Mellberg, 2002). Forskning visar att förövare som utför sexuella övergrepp mot 

barn inte har några typiska attribut, förutom att denne vanligtvis tillhör det manliga könet 

(Svedin & Banck, 2002; Deblinger & Hope Heflin, 1996). En rapport från 

folkhälsomyndigheten konstateras dessutom att förövaren många gånger själv har varit utsatt 

för sexuella övergrepp (Folkhälsomyndigheten, 2013).  

  

Om förövaren är någon utomstående är familjen oftast det bästa stödet och skyddsfaktorn för 

barnet (Erixon & Rydh, 2000). Deblinger och Hope Heflin förklarar att många olika studier 

antyder att icke-förövande anhörigas förmåga att stödja sitt barn efter upptäckten av sexuella 

övergrepp är den mest kritiska faktorn för barnets fortsatta psykiska välbefinnande. 

Författarna trycker vidare på att anhöriga inte alltid får det stöd de behöver från olika 

professioner för att kunna stödja sitt barn (Deblinger & Hope Heflin, 1996). Författare menar 

vidare att mödrar och fäder bemöts olika av professionella utifrån sitt biologiska kön och inte 

utifrån sina individuella behov (Törnlund, 2008; Mojsijev & Mörving, 2006; Hedin & 

Månsson, 2000; Regner, 2006; Mellberg, 2002). Att vara anhörig och stödja ett barn som 

blivit sexuellt utnyttjat är inte lätt menar Söderquist eftersom sexuella övergrepp är ett 

problem som även upprör de anhöriga på många plan (Söderquist, 1995). Back och Nilsson 

trycker på att de anhöriga bör vara involverade i behandlingen för att barnet ska återhämta sig 

på bästa sätt och för att krisens psykosociala konsekvenser inte ska bli permanenta (Back & 

Nilsson, 2002). 
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1.2 Problemformulering 

Vi ska genom studien undersöka hur det befintliga stödet är utformat för anhöriga till sexuellt 

utnyttjade barn och om det eventuellt brister. Anhöriga försummas i stor grad enligt tidigare 

forskning i dagens insatser vilket bryter mot riktlinjerna i BBIC (barnets behov i centrum) och 

socialtjänstlagen. Utifrån sin praktik på föreningen ATSUB i Stockholm har en av författarna 

till denna studie erfarit att de anhöriga upplever att bemötandet brister på myndighetsutövande 

verksamheter. Genom vår undersökning ska vi belysa hur de professionella från olika 

verksamheter uppfattar behovet och stödet till de icke-förövande anhöriga. De verksamheter 

som vi har intervjuat är Socialtjänsten, Polisen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barnahus, 

Vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning, Familjehuset och föreningen Anhöriga Till Sexuellt 

Utnyttjade Barn
4
 (se Bilaga 1). Meningen är att föra de professionellas perspektiv till ljuset i 

en analys av tidigare forskning. Meningen är vidare att ge en nyanserad bild av det stöd som 

ges de anhöriga. Vi vill även belysa anhöriga till sexuellt utnyttjade barn som inte är förövare 

och vad de behöver för stöd i krissituationen utifrån ett professionellt perspektiv. Detta för att 

utöka den bristfälliga forskningen och för att förstärka de anhörigas förmåga att vara ett gott 

stöd för det utsatta barnet. Forskning visar att anhöriga bemöts utifrån stereotypa könsroller, 

vi finner det därför angeläget att studera om de professionella i studien ser de anhörigas 

biologiska kön som en förutsättning i stödet istället för att möta upp anhörigas individuella 

behov. Vi finner vår uppsats högst relevant för alla de som i sin yrkesroll kommer i kontakt 

med familjer i denna krissituation i socialt arbete. Vi finner det angeläget att studera det 

behov de anhöriga har ur de professionellas perspektiv och vilket stöd som erbjuds till de 

anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Detta då forskning påvisar att stödet brister samtidigt 

som de anhöriga är det bästa stödet till barnet. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att utifrån professionellas perspektiv undersöka och analysera vilket 

behov av stöd anhöriga har för att kunna stödja sitt barn och på vilket sätt berörda 

professioner möter dessa behov. 

  

Våra frågeställningar är: 

                                                 
4
  Barn- och ungdomspsykiatrin, Vuxenpsykiatrins öppenvårsmottagning och Anhöriga Till 

Sexuellt Utnyttjade Barn kommer vidare i texten att förkortas till BUP, Vuxenpsykiatrin respektive ATSUB för 

läsvänlighetens skull 
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 Vad anser de professionella att de anhöriga till sexuellt utnyttjade barn har för 

psykosociala behov? 

 Hur arbetar de valda professionerna med att möta dessa behov? 

 Hur förklarar de professionella sina förutsättningar för stöd till anhöriga till sexuellt 

utnyttjade barn? 

  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa arbetet genom att koncentrera oss på de icke-förövande anhöriga till 

sexuellt utnyttjade barn. Vi avgränsar även arbetet genom att endast fokusera på 

omständigheter där förövaren är en utomstående över 18 år då sexuella handlingar många 

gånger sker i samförstånd mellan ungdomar men inte accepteras av anhöriga. I de fall där 

förövaren är någon inom familjen kan omständigheterna och stödet vara på annat sätt, men det 

är ingenting vi kommer att belysa då studiens syfte fokuserar på icke-förövande. Vi har valt 

att fokusera på de verksamheter som har en betydande kontakt med anhöriga och därför 

begränsat studien till de valda verksamheterna. Vi har genom sökning i tidigare forskning 

funnit att det redan finns gott om studier om barn som blivit utnyttjat av någon med 

incestuösa släktband eller av styvförälder. Därigenom har vi funnit en kunskapslucka i 

forskningen vad gäller icke-förövande anhörigas situation. Av etisk hänsyn har vi valt att inte 

intervjua klienterna själva utan istället intervjuat professionella som möter målgruppen (läs 

vidare om denna avgränsning i 5.7 Forskningsetiska överväganden under Metod). Sexuellt 

utnyttjande av barn och sexuellt övergrepp mot barn är begrepp som i detta arbete används 

synonymt till våldtäkt. Respondent och informant syftar i denna studie på de intervjuade 

professionella i vår empiri. Vi har begränsat en del av urvalet av tidigare forskning utifrån de 

verksamheter vi har funnit relevanta för stödjande behandling till målgruppen anhöriga till 

sexuellt utnyttjade barn i Kalmar län där merparten av studien har ägt rum. 

 

1.5 Fortsatt framställning  

Vi kommer vidare i uppsatsen presentera olika delar för att få struktur i arbetet. Vi kommer 

närmast lägga fram forskning som har relevans till studiens forskningsområde. Därefter 

presenterar vi vår tolkningsram i form av teorier och perspektiv som kommer användas till att 

analysera ifall de professionella i studien har insikt i de anhörigas behov, kan möta dessa och 

vad som är deras förutsättningar. I fjärde kapitlet redogör vi för metod och våra 

metodologiska överväganden innan vi presenterar studiens resultat och analys med teman som 
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besvarar frågeställningarna. Vi sammanställer arbetet i en sammanfattning med tillhörande 

reflektioner i form av slutdiskussion och slutsats. Vi avslutar vår studie med förslag till 

fortsatt forskning då vår studies syfte inte har kunnat fånga alla intressanta aspekter av 

problematiken. 

 

2  Lagrum och riktlinjer 

Vi presenterar nedan lagrum och riktlinjer som några av de valda verksamheterna har i 

kontakten med de anhöriga för att se om de olika verksamheterna når upp till de bestämmelser 

som finns och analysera hur det påverkar stödet till de anhöriga.  

 

Brottsbalken förklarar att den som genomför någon form av sexuell handling mot ett barn 

under femton år döms för våldtäkt. Detsamma gäller för ett barn som fyllt 15 men inte 18 år 

och som står under fostransförhållande eller beroendeställning till gärningsmannen (SFS 

2013:365). Äldre ungdomar under 18 år omfattas även av resterande paragrafer under kapitel 

6 i brottsbalken (SFS 1962:700). Barn som utsatts för övergrepp och dess anhöriga som lider 

skada ska även få stöd av Socialtjänstens insatser. Enligt Socialtjänstlagen har varje kommun 

det yttersta ansvaret för att människorna som bor där får det stöd och den hjälp de behöver 

(SFS 2011:328). Till Socialtjänstens uppgifter ingår att verka för alla som har utsatts för brott 

och att deras närstående och anhöriga får stöd och hjälp (SFS 2012:776). Socialstyrelsen ska 

enligt Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av ärenden som rör 

barn och unga (SOSFS 2014:6) underrätta och samråda med anhöriga för att få en bild av 

barnets situation. De anhöriga ska även medverka i barnets behandling då de anhörigas 

förmågor ska vara en del i beslutsunderlaget (SOSFS 2014:6). Socialtjänsten använder även 

arbetsmodellen Barns Behov I Centrum, BBIC, som syftar till att stärka barnperspektivet och 

delaktigheten för barn och deras familjer (Socialstyrelsen, 2013). BUPs nationella riktlinjer i 

Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 2013 rubricerar sexuella övergrepp på barn 

som traumatiserat tillstånd och menar att det då krävs intervjuer och behandling med barnets 

anhöriga för att nå barnets välmående utifrån de anhörigas omsorgsförmåga (BUP, 2013). 

 

3 Tidigare forskning 

Fokus i framställningen av tidigare forskning ligger på anhörigas stöd från professionella. Den 

tidigare forskning som vi har funnit påvisar både goda och bristande kunskaper om de 

anhörigas situation och att behandlingen inte alltid är anpassad efter de behov anhöriga till 
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sexuellt utnyttjade barn har. Framställningen görs i teman utifrån våra frågeställningar på så 

sätt att de först belyser de anhörigas behov av stöd i 3.1 för att sedan beskriva de valda 

verksamheternas behandling av de anhöriga i 3.2. Vi presenterar sedan i 3.3 tidigare forskning 

som ger en bild av hur bemötandet och stödinsatserna önskas vara utformade för att ge ett gott 

stöd till de anhöriga och därmed en bild av ifall stödet brister. I 3.4 lägger vi fram forskning 

om de professionellas bemötande av de anhöriga utifrån genus, vilket är en förutsättning till 

vilket stöd de anhöriga får. Vi avslutar den tidigare forskningen i 3.5 med att förklara bristen 

av forskning om icke-förövande anhöriga. 

  

3.1 De anhörigas situation och behov 

Studier av Candance Grosz, Ruth Kempe och Michele Kelly (2000) och Mary Ellen Lindros 

(2010) avhandling påvisar att anhöriga vars barn blivit sexuellt utnyttjade av en utomstående 

behöver stöd i sitt föräldraskap. Detta för att familjen ska kunna utvecklas och för att barnet 

ska kunna läka utan bestående men (Grosz, et al. 2000; Lindros, 2010). Grosz, et al. studie 

visar att dessa anhöriga har blivit emotionellt blockerade och känt sig misslyckade som 

föräldrar för att de inte hade kunnat skydda sina barn tillräckligt. I studien framgår även att de 

anhöriga har varit i behov av stöd av en annan vuxen då de inte velat uttrycka sina känslor 

framför barnet (Grosz, et al. 2000). Samtidigt visar Grete Dyb, Are Holan, Alan Steinberg, 

Ned Rodriguez och Robert Pynoss forskning att det finns en risk att vänner och släktingar kan 

förneka att övergreppen har skett och då försumma familjens svåra situation eller ta avstånd 

från familjen. Brist på socialt umgänge och stöd bidrar enligt författarna till att familjen 

isolerar sig och det ökar risken för PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, till skillnad från 

anhöriga som får socialt stöd (Dyb, et al. 2003).  

 

Anhöriga började enligt studier ifrågasätta sin kompetens och sitt omdöme även på andra 

områden utanför föräldraskapet. En stor del av de anhöriga blev enligt Grosz, et al. studie 

överbeskyddande och saknade tillit till andra människor. Detta förklarar även Christina Back i 

sin avhandling då det är svårt för ett barn i yngre tonåren som nyligen fått bestämmanderätt 

över sitt liv att åter bli bestämd över av de anhöriga som vill ge skydd efter ett övergrepp. 

Detta oförstånd mellan skydd och instängdhet orsakar starka konflikter inom familjen vilket 

minskar anhörigas självförtroende och skapar obalans i hemmet (Grosz, et al. 2000; Back, 

2012). Grosz, et al. menar vidare att anhöriga kände en skräck över att de sexuella 

övergreppen skulle orsaka att barnet senare blev förövare eller homosexuell och skapa ett 

destruktivt sexuellt beteende (Grosz, et al. 2000). Erik Kreyberg Normann förklarar även i sin 
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bok att pojkar i stor utsträckning kan bli förövare i vuxen ålder medan det förekommer att 

flickor växer upp och börjar sälja sex (Kreyberg Normann, 1995). Anhöriga upplevde att de 

aldrig skulle kunna ta sig igenom krissituationen och komma tillbaka till sin vardag. En viktig 

faktor under en sådan behandling är därmed enligt författarna att förklara för de anhöriga att 

familjen kommer kunna gå vidare i sin läkningsprocess (Grosz, et al. 2000). Det sexuella 

övergreppet väcker starka känslor och behov hos de anhöriga som påverkar familjen. Genom 

professionellt stöd till de anhöriga kan en balans upprätthållas i familjen. Det kan även bidra 

till att de anhöriga stödjer barnet till att inte utforma ett destruktivt beteende i form av 

sexdebutering i tidig ålder, konflikter mellan familjemedlemmar samt att det utsatta barnet 

kan bli förövare senare i livet.  

  

3.2 Behandling och bemötande till anhöriga utifrån aktuella verksamheter 

Författarna Johanna Mellström och Elin Widman beskriver i sin c-uppsats att informanter som 

har tagit kontakt med ATSUB rapporterade dåligt bemötande, motstånd, ifrågasättande, dåligt 

ansvarstagande och misstro från Socialtjänsten. De intervjuade anhöriga i undersökningen 

hade också framfört att socialsekreterare inte besitter specialkunskap om sexualbrott mot barn 

eller om hur barnen och anhöriga ska behandlas (Mellström & Widman, 2006). Matilda 

Georgssons uppsats skrevs på uppdrag från socialstyrelsen att förbättra vården vid sexuella 

övergrepp mot barn och forskaren hade valt att intervjua anhöriga som har avslutat behandling 

på BUP Elefanten i Linköping. BUP Elefanten är en av tre enheter i Sverige som är 

specialutbildade inom sexuella övergrepp mot barn och har ett eklektiskt synsätt som innebär 

att hela familjen involveras i behandlingen. Studien visade att anhöriga till barn som har blivit 

sexuellt utnyttjade värdesätter tillgänglighet, helhetssyn, relationen till behandlaren och en 

långsam avslutning i kontakten. De anhöriga uppskattade att få samtala om situationen och 

sina känslor med en professionell, få information om barnets känslor, hur de ska prata om 

övergreppen med barnet och få hjälp i sin föräldraroll utifrån hur de mår individuellt. 

Informanterna hävdade att barnet inte skulle mått lika bra om de som anhöriga inte varit 

delaktiga (Georgsson, 2007). 

  

Linda Jonsson, Christina Warfvinge och Lena Bancks rapport från BUP Elefanten i Linköping 

om sexuella övergrepp mot barn över Internet visade att de anhöriga var i stor chock. De 

kunde inte stödja sitt barn då de kände att barnet hade tagit ett aktivt val att förföras. Anhöriga 

i studien hade anklagat barnet och enligt författarna även ökat barnets skuld och skam. Några 

av de anhöriga uppgav att de hade stor vrede mot förövaren, men att de även kunde ha vrede 
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mot barnet, och att de utan den erbjudna terapin inte hade kunnat ta del av barnets situation 

och därmed stödja barnet. Genom terapin fick de anhöriga en insikt i sitt barns nyfikenhet för 

sex utan att skuldbelägga barnet och ha en god dialog kring sexualitet. Genom terapeutisk 

hjälp kunde de vuxna ta till sig händelsen och skapa ett förtroende inom familjen (Jonsson, 

Warfvinge & Banck, 2009). I en uppsats skriven av Therése Falkdalen och Pär Källstrand 

ville författarna belysa anhörigas och barns åsikter efter en korttidsterapi som de fått av BUP. 

De uppskattade korttidsbehandlingens enkla och tydliga struktur, att alla i familjen hade blivit 

sedda och hörda, samt att barnet var i fokus. De anhöriga fick en förståelse över sitt barns 

problem och tyckte även att det var bra att de fick verktyg av behandlarna att jobba med. De 

anhöriga uppskattade att behandlarna hade olika synvinklar, var förtroendefulla och upplevde 

att behandlarna förstod deras situation. Även om korttidsterapin uppskattades av anhöriga 

nämnde 33 % av dem 21 föräldrar som var med i studien något negativt i sin behandling. De 

upplevde att behandlarna gav dåliga råd, att behandlarna inte tog problemet på allvar eller att 

några behandlare var otydliga med syftet av vissa behandlingar (Falkdalen & Källstrand, 

2008). 

  

I Bodil Rasmussons artikel om Barnahus där 22 föräldrar har intervjuats framkom att de 

anhöriga var nöjda med miljön och bemötandet på de sex olika Barnahusen, men missnöjda 

med mängden information de får i sitt barns utredning. De anhöriga värdesatte att alla 

professioner fanns på samma ställe, främst för barnets skull men även för de anhöriga som 

fick utrymme att samtala med de professioner som för tillfället inte behandlade barnet. De 

familjer som behandlades tyckte generellt att behandlingen var bra men önskade en mer 

individuell behandling till de som anhöriga då de hade individuella behov. De anhöriga 

förklarade att de professionella hade svårt att inta barn-, föräldra- och familjeperspektiv 

samtidigt. Artikeln trycker på Barnahusens starka barnperspektiv, som till viss del åsidosätter 

de anhörigas behov men menar vidare att verksamhetsidén är ny och att det finns utrymme att 

utvecklas (Rasmusson, 2010).  

 

Familjehus förtydligar vikten av att dela ansvaret och samarbetet med de anhöriga som söker 

sig till verksamheten menar Cecilia Lindskov. Kritik har framförts om att Familjehuset tar ett 

för stort vuxenperspektiv, medan andra studier som Lindskov lägger fram visar att anhörigas 

inblandning är bristfällig. Studier från både Sverige och Storbritannien som Lindskov 

diskuterar visar att familjer uppskattade de tjänster Familjehuset har att erbjuda som är 

frivilliga att medverka i. Frivilligstödet på Familjehuset kan enligt författaren leda till mer 
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riktade insatser av myndigheter (Lindskov, 2010). Verksamheterna som är aktuella för denna 

studie har olika perspektiv och fokus vilket påverkar hur de bemöter de anhöriga. De anhöriga 

har starka åsikter angående behandlingarna och bemötandet som erbjuds och har olika 

önskningar om hur de vill få stöd i sin situation.  

  

3.3 Behandling och bemötande utifrån anhörigas behov 

Dr Andrew Hill fann i sin litteraturstudie att anhöriga generellt involveras vid första 

behandlingskontakten, men att deras inblandning sedan är mycket begränsad. Familjeterapi 

har enligt informanterna inte involverat anhöriga på något betydande sätt, till skillnad från en 

del andra former av terapibehandlingar. Hill refererar till en form av lekterapi kallad 

filialterapi som riktar sig till att göra de anhöriga till behandlare av barnet. 

Terapibehandlingen har visat goda resultat på både barnen och de anhörigas välmående (Hill, 

2005). Vidare internationell forskning av Grace Hubel, Rosalita Maldonado, Poonam Tavkar, 

David Hansen och Mary Fran Flood påvisar hur KBT-behandling i grupp har givit goda 

resultat inom den utsatta familjen vad gäller att lindra de vanligaste symptomen av stress och 

depression. Behandlingen effektiviserar stödet, involverar de anhöriga och ger ett brett spektra 

av behandlingsstrategier vilket författarna menar är nödvändigt vid denna form av 

problematik (Hubel et al., 2011). För att barnet ska kunna utvecklas är familjen det viktigaste 

systemet i barnets omgivning menar även Per Gustafsson. Anhörigas känslomässiga närvaro 

och lyhördhet är avgörande för att barnets behov ska uppfyllas. Familjen bör vara den trygga 

basen i barnets liv och i dess olika utvecklingsfaser. Med ett sådant synsätt av de 

professionella, att se familjen som en resurs för barnet, motverkas också att den professionella 

skuldbelägger anhöriga. Enligt Gustafsson ökar förståelsen av problematiken eller symptomet 

när det ses i ett interaktionellt sammanhang utifrån ett individuellt, familje- och socialt 

perspektiv. I och med olika metoder kan påverka interaktionen påverkas mellan 

familjemedlemmarna och genom det undanröja hinder för individens utveckling i familjen. 

Författaren menar att målet är att hjälpa familjen att utnyttja de resurser som de besitter och 

använda de på ett annat sätt än vad som redan görs vilket leder till att samspelsmönstret 

mellan familjemedlemmarna förändras (Gustafsson, 2008).  

 

Christina Back och Doris Nilsson menar som Gustafsson att det är av största vikt att öka 

anhörigas förmåga att ge stöd till barnet, därför bör anhöriga involveras i behandlingen. Det 

finns många typer av behandlingar för barnet och dessutom används ofta familj-, grupp- och 

nätverksterapi. Författarna menar att barnet och dess anhöriga kan behöva både individuellt 
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stöd och familjesamtal (Back & Nilsson, 2002). Utifrån erfarenhet som psykolog och 

psykoterapeut menar Martin Söderquist att om förövaren är utomstående från familjen krävs 

krisbehandling. Författaren trycker på att familjen ska stödjas att följa sin naturliga utveckling 

och för att det ska kunna uppnås måste behandlaren föreslå det stöd som den unika familjen 

behöver. Generell individ-, familje- eller gruppterapi menar Söderquist inte kommer hjälpa 

familjen att nå sina egna mål, planer och idéer utefter dem anhörigas unika förmågor 

(Söderquist, 1995). När en krissituation uppstår är det enligt Margareta Erixon och Brita Rydh 

viktigt att Socialtjänsten har kunskap om psykosocialt omhändertagande av alla enskilda 

individer i familjen, då alla kan behöva olika stödinsatser (Erixon & Rydh, 2000). Författarna 

förklarar att i traumatiserade familjer kan en tyst överenskommelse ha skapats om att inte tala 

om det inträffad. Fokus under behandling blir därmed att tydliggöra att samtal kan leda till ett 

bättre mående (Back & Nilsson, 2002). Behandlingen av de anhöriga borde enligt Esther 

Deblinger och Anne Hope Heflin bestå av träning i att hantera och bearbeta känslor, att 

gradvis exponera dem för det känsliga ämnet och övning på att hantera beteenden som kan 

uppkomma hos barnet och övriga anhöriga. Behandlingen ska tillföra att anhöriga kan vara ett 

gott stöd för sitt barn då de är förebilder för barnet och spenderar signifikant mycket mer tid 

med sitt barn än en behandlare. Författarna understryker att barn som har fått gott stöd genom 

sina anhöriga lider i mindre grad av de sexuella övergreppen i efterhand (Deblinger & Hope 

Heflin, 1996). 

  

Back beskriver i sin avhandling att de sexuellt utnyttjade barnen själva uppskattade det 

villkorslösa stödet från anhöriga och professionella medan samtalet om det inträffade var 

mindre viktigt. De anhöriga som intervjuats kände sig stigmatiserade och ville gärna börja ett 

nytt liv. Avhandlingen synliggör att de anhöriga i studien var i olika stadier av krissituationen 

beroende på vilken slags behandling de fått (Back, 2012). Deblinger och Hope Heflin 

tydliggör att de icke-förövande anhöriga inte alltid får stöd och att det stöd de får kan vara 

influerat av skuld och därmed påverka interaktionen med handläggaren. Stödet till barnet kan 

försvåras av de anhörigas egna känslomässiga belastning och begränsade kunskap om 

situationen. Författarna menar därmed att den individuella behandlingen av de icke-förövande 

anhöriga är högst betydelsefull (Deblinger & Hope Heflin, 1996). Det tidigare nämnda 

motståndet som fanns under 80-talet menar Nea Mellberg lever kvar och tar sig uttryck när 

stödet till det utsatta barnet eller dess anhöriga är långt ifrån anpassat eller självklart än idag 

(Mellberg, 2002). Forskningen visar att anhöriga är den primära faktorn för barnets 

välmående men att studier visar olika upplägg på hur och vem som ska behandlas. En del 
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forskning visar att anhöriga borde behandlas individuellt medan annan forskning visar att alla 

familjemedlemmar ska behandlas gemensamt för att uppnå ett gott samspel. Internationell 

forskning påvisar att stödet till familjen är bristfälligt och kan effektiviseras genom att 

involvera de anhöriga i större grad i form av olika behandlingsformer.  

 

3.4 Bemötande utifrån ett genusperspektiv 

Stina Törnlunds uppsats visar hur Socialtjänsten särbehandlar föräldrapar genom stereotypa 

könsroller. Törnlund förklarar att utredningar visar att mödrar och fäder bedöms ha olika 

förmågor och att socialsekreterare fortfarande ser modern som ansvarig i föräldraskapet 

(Törnlund, 2008). Silvija Mojsijev & Caroline Mörving belyser i sin uppsats olika 

uppfattningar angående genus och jämställdhet inom Socialtjänsten. Socialsekreterarna 

försöker enligt studien tänka utifrån ett genusperspektiv men uppger samtidigt att det är svårt 

då de traditionella strukturerna om kvinnor och män sitter djupt förankrade i både individ och 

samhälle. Konstruktionen av könsrollerna uppfattas då som självklara, vilket bidrar till att 

socialsekreterarna sällan reflekterar över dem. Alla socialsekreterarna i studien medgav att det 

behövs mer kunskap kring genusperspektiv och jämställdhet inom Socialtjänsten (Mojsijev & 

Mörving, 2006). Ulla-Carin Hedin och Sven-Axel Månsson skriver även dem att mycket tyder 

på att socialarbetare fortfarande har en uppfattning om stereotypa kön som bygger på en enkel 

uppdelning av manligt och kvinnligt och tillhörande attribut (Hedin & Månsson, 2000). 

  

Margareta Regnér har i sin avhandling funnit att en del socialsekreterare anser att det finns 

faktiska genusskillnader och att det förklarar varför stereotypa könsroller därmed lever kvar i 

behandlingen av anhöriga (Regnér, 2006). Socialstyrelsens tidigare allmänna råd (SoS1991:3) 

visade tydliga tecken på motherblaming vilket är ett begrepp som oftast används i samband 

med att fadern är förövaren men används även vid icke incestuösa förhållanden. Helen 

Jaqueline McLaren förklarar att begreppet beskriver ansvaret och skulden som läggs på 

modern av samhället i samband med att sexuella övergrepp avslöjas. Skulden på modern 

bygger på att hon inte anses har kunnat skydda sina barn tillräckligt och att hon därmed kunde 

ha förhindrat övergreppen (McLaren, 2013). Mellbergs avhandling påvisar att när barn inte 

mår bra riktas uppmärksamheten av olika myndighetspersoner oftast mot modern som utifrån 

könsroller förknippas som ansvarstagare för barnet (Mellberg, 2002). Regnérs avhandling 

påvisar vidare att Socialtjänsten lägger stort fokus på ensamstående mödrar och ser dem som 

utstötta, ensamma, utsatta eller som pionjärer som skapar både nya familjer och relationer 

(Regner, 2006). 
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Trots utomstående förövare kan fadern känna sig misstänkt av samhället förklarar Kreyberg 

Norrmann. Känslan uppstår om barnet uppvisar ett sexualiserat beteende, vilket innebär att 

barnet har större sexuell kännedom än barn i dennes åldersgrupp generellt har (Kreyberg 

Norrmann, 1995). Grosz et al. forskning visar att många fäder har haft svårt att delta i 

erbjudna stödgrupper och inte har velat uttrycka sina känslor då de blir ilskna över situationen 

som de befinner sig i. Många fäder bearbetade även sina känslor och lät dem komma i uttryck 

först senare i läkningsprocessen, när mödrarna hade gjort framsteg. Fäderna i Grosz et al. 

studie koncentrerar sig främst på att återgå till vardagen, de vanliga rutinerna och familjen 

som den var innan de fick reda på de sexuella övergreppen (Grosz, et al. 2000). Regnér 

diskuterar vidare i sin avhandling Socialtjänstens bild av ideal- och normalfamiljer. 

Författaren menar att hennes informanter från Socialtjänsten väljer att beskriva en familj 

utifrån den normala klientfamiljen vilket är en familj som ständigt är återkommande hos 

myndigheten. Medan den idealiska familjen som är självständigt fungerande beskrivs utifrån 

den professionellas personliga nätverk. När de professionella förklarar de olika formerna av 

familjer läggs även tydliga attribut fram hos familjemedlemmarna som i normalfamiljen hos 

Socialtjänsten är mycket likt tidigare förklaring av mödrar och fäder i detta stycke (Regnér, 

2006). Studier påvisar att det finns skillnader mellan hur mammor och pappor reagerar över 

avslöjandet av de sexuella övergreppen och att fäder oftast börjar uttrycka sina känslor senare 

än mödrar. Forskning visar även att fäder känner sig misstänkta även om han inte är förövaren 

på grund av att samhället oftast pekar ut fadern som förövare. Kvinnan ses som både stark och 

utsatt men är oftast i fokus för kontakten med de anhöriga. De stereotypa könsrollerna lever 

fortfarande kvar i samhället enligt studier och ser modern som ansvarig för barnet vilket leder 

till att hon skuldbeläggs om barnet far illa.  

 

3.5 Bristfällig forskning och kunskap 

Hill belyser i sin artikel att anhöriga mår dåligt och att forskningen kring dem som icke-

förövande anhöriga är mycket bristfällig. Forskningen som finns fokuserar främst på fadern 

som förövaren och modern som ensam vårdare, ofta i en kontext av motherblaming (Hill, 

2005). Tidigare publicerad forskning som vi funnit förtäljer i låg grad om anhörigas mående 

genom processen och inte heller i stor utsträckning något om hur behandlingen och 

bemötandet av anhöriga är. Främst är forskningen undermålig om icke-förövande fäder. 
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4 Tolkningsram 

Vi kommer använda oss av olika teoretiska ansatser för att analysera vår empiri om hur 

olika professioner i Kalmar län och en organisation i en större stad i Sverige bemöter  

anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och hur det möter upp till behovet. Vi kommer att  

analysera utbudet och utformningen av stöd till de anhöriga utifrån systemteori med 

familjeperspektiv, barnperspektiv, professionellt handlingsutrymme och genus som 

socialkonstruktion. Dessa tolkningsramar är relevanta för att få en förståelse för vad det är för 

stöd de anhöriga har behov av för att kunna stödja sitt barn och varför det är av vikt att 

anhöriga inkluderas i behandlingen. Systemteorin som förklaras utifrån ett familjeperspektiv i 

4.1 kommer hjälpa oss att analyser och tolka hur växelverkan inom familjen och anhörigas 

mående påverkar barnets läkningsprocess och därmed hur de anhörigas behov borde mötas 

upp av de professionella. Behandlingen av de anhöriga blir därför en nödvändighet på grund 

av barnets anknytning till föräldrarna som förklaras vidare genom barnperspektivet i 4.2. 

Barnet är i behov av sina föräldrars stöd och påverkas negativt enligt BBIC om föräldrarna 

förmågor brister. I 4.3 belyser vi begreppet handlingsutrymme för att förklara de valda 

verksamheternas handlingsutrymme och hur dessa förutsättningar påverkar bemötandet och 

stödet till de anhöriga. Vi diskuterar även de enskilda professionellas ansvar att influera och 

anpassa sitt handlingsutrymme och hur det påverkar de anhörigas behandling. Vi kommer 

även ta hänsyn till hur genus som socialkonstruktion i 4.4 påverkar de professionellas 

behandling och stöd av anhöriga utifrån könsstereotyper då det blir en förutsättning till vilket 

stöd anhöriga får då alla människor är födda till ett biologiskt kön. För att fånga upp 

informanternas genusperspektiv av de anhöriga valde vi att utforma tre vinjettfrågor (se 

Intervjuguide Bilaga 2). Dessa teorier och perspektiv är förutsättningar för att kunna möta upp 

anhörigas psykosociala behov och för att öka anhörigas förmåga att kunna stödja sitt barn.  

  

4.1 Systemteori utifrån ett familjeperspektiv 

Systemteorin bygger enligt Öquist på att individen blir en del som ingår i en större helhet och 

delarnas relationer till varandra är av stor betydelse för helhetens sätt att fungera och hantera 

förändringar och kriser. Öquist förklarar även den stora påverkan föräldrars kommunikation 

med sitt barn har på barnets utveckling och att dålig kommunikation kan skapa förvirring och 

blockeringar hos barnet i vuxen ålder. I en familj kan det förekomma olika nivåer av öppen- 

eller slutenhet i systemet. I öppna system ser familjen samband mellan orsak och verkan och 

kan ta emot och ge feedback på ett betryggande sätt menar Öquist. I ett slutet system stänger 
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familjen omvärlden ute och bryts sakta ner inifrån. I ett slutet system finns tydlig ångest, 

rädsla och ensamhet som försvarsfunktioner förklarar Öquist och trycker vidare på att det är 

svårt för familjen att själva bryta sig ut ifrån inslutningen. Öquist påvisar vidare att människan 

är van vid att se till problemet och inte på dess påverkan på omgivningen. Teorin bygger 

vidare på att problemets natur styr lösningsfokuset (Öquist, 2008). För att behandla en 

individs eller familjs situation ska de system som individen eller familjen har betydelsefulla 

relationer till klargöras. Om interaktionen mellan familjemedlemmarna förändras kan det 

finnas en möjlighet för individen att förändras, och det i sin tur påverkar alla 

familjemedlemmar (Berg, 1994). Payne förklarar vidare att det informella systemet, det 

formella- och det samhälleliga systemet måste finnas och fungera i en människas liv för att 

denne ska kunna leva ett tillfredsställande liv. I det informella systemet ingår familj och 

vänner medan i det formella systemet opererar myndigheter och det samhälleliga systemet 

består bland annat av skolan. Människan är beroende av att alla dessa system är i god funktion 

(Payne, 2008). Schjødt och Egeland förklarar att familjen existerar i sin sociala och kulturella 

samtid och att det påverkar både familjens möjligheter och begränsningar till att utvecklas. 

Enligt systemteorin strävar systemet efter en balans mellan att bevara sig självt och förändra 

sig. Detta sker genom input, output och feedback, alltså vad som kommer in i systemet, hur 

det processas och kommer ut till omgivningen och återkoppling av det resultat som blev av 

utflödet som kom ur systemet. Författarna skriver även om hur situationskriser som drabbar 

familjen antingen kan skapa djupare problem (slutenhet) eller ge en tillväxtpotential (en god 

återkoppling) för familjemedlemmarna (Schjødt & Egeland, 1994). 

 

4.2 Barnperspektivet 

Barnperspektiv är ett begrepp som under de senaste 20 åren har utvecklats utifrån FN:s 

barnkonvention. Barnkonventionen består av 54 artiklar som ska genomsyra allt offentligt 

beslutsfattande som rör barn under 18 år. Artiklarna tolkas genom fyra grundprinciper som 

förklarar att barn inte får diskrimineras på grund av ålder, kön, etnicitet, religion eller sexuell 

läggning. Barnets bästa ska vidare vara vägledande vid alla beslutsfattande, att barn har rätt 

till liv, överlevnad och utveckling, och att barn ska få sina åsikter hörda och beaktade i frågor 

som rör dem själva (FN, 2013). Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2010) 

förklarar att barn i Skandinavien har högst välbefinnande av barn i västvärlden. Författarna 

förklarar vidare att barn i Skandinavien är jämlika med vuxna och har fått en individuell roll i 

samhället genom humaniserings- och individualiseringsprocessen som förbjuder ojämlikhet 

av medborgare i grund av kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, socioekonomiskbakgrund 
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eller ålder. För att kunna arbeta efter ett barnperspektiv behövs barnets perspektiv lyftas fram. 

Författarna menar att den professionella som möter barn behöver ha en realistisk perception 

om barnets egen uppfattning och kunskap om barnet faktiska erfarenhet av övergreppet för att 

kunna bemöta barnets krissituation (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2010). 

Socialstyrelsen arbetar utifrån modellen BBIC för att stärka barnperspektivet. Modellen 

innebär att se till barnets behov och anhörigas förmågor. Modellen belyser även familjen och 

miljön i stort. Dessa tre grundpelare som modellen består av påverkar varandra och ska fånga 

upp en helhetsbild om barnets situation innan beslut (Socialstyrelsen, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Socialstyrelsen, 2014. 

De anhörigas förmåga att stödja sitt barn är enligt BBIC modellen en central del i att bedöma 

barnets bästa och ska fånga upp en bild av barnets situation innan beslut fattas kring barnet. 

  

4.3 Professionellas handlingsutrymme 

Organisationen och organiseringen som sker utifrån de institutionaliserade uppfattningarna 

bidrar till att forma handlingsutrymmet menar Svensson, Johnsson och Laanemets (2008). Det 

administrativa och de tankemässiga ramarna påverkar vad den professionelle kan göra i sin 

yrkesroll. Den professionellas resurser, tillgång till kunskap och ägandeformen av 

verksamheten är vidare ramar som begränsar eller vidgar den professionellas 

handlingsutrymme. Hur professionella använder utrymmet som skapats beror på de traditioner 

som råder och på den professionalitet som besitts i verksamheten, men även beroende på vad 

som sker i samspelet med klienten och på den professionella som person. Det är den 

professionella som utför arbetet som verksamheten utövar och därför är det varje enskilds 

ansvar att utföra det på bästa möjliga sätt för att grynna de anhörigas välmående och uppnå till 
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deras behov. Därför är det viktigt att som representant för en verksamhet gediget sätta sig in i 

verksamhetens identitet och i dess administration. Vidare bidrar det till att skapa förståelse för 

hur man som professionell, i sin yrkesutövning, betraktas av anhöriga förklarar Svensson et 

al. Handlingsutrymmet ger den professionella en möjlighet att välja hur den ska agera utifrån 

det utrymme som verksamhetens uppdrag och syfte sätter. Handlingsutrymme innebär för de 

professionella att inte bara ha möjlighet att välja hur de ska handla utan även att ha kompetens 

för att bedöma vilka val som är mest rimliga och betydelsefulla för familjen. Samspelet 

mellan verksamheten och professionen är vad som skapar handlingsutrymmet som är 

nödvändigt då professionella ställs inför olika oförutsägbara situationer. Som professionell 

kan man antingen välja att nöja sig med det utrymmet organisationen har givit eller arbeta för 

att vidga det menar författarna (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Ett individuellt 

handlingsutrymme kan även innebära risker i form av till exempel överskridning och 

godtycklighet vilket kan förebyggas med hjälp av tydliga riktlinjer och regler från 

verksamheten. 

  

4.4 Genus som socialkonstruktion 

Teorier med socialkonstruktivistisk grund bygger på individers beskrivningar, förklaringar 

och redogörelser om omvärlden och att människors kunskap kommer från tolkningar av 

människors språkliga samspel och inte ifrån ett eget rationellt tänkande. Den sociala 

konstruktionen om världsordningen betonar att gemensamma sociala konstruktioner bidrar till 

att sociala idéer blir en sorts verklighet (Payne, 2008). Det finns enligt Karlsson och Piuva de 

som har åsikter om hur kön och genus är två socialt konstruerade ord för att förklara samma 

sak, medan andra vill tillägna begreppet genus till könets sociala betydelse. Kön ses då som 

en biologisk faktor medan genus är en kontextbunden variabel. Genus kan ses i individuella, 

strukturella och symboliska dimensioner. Den individuella dimensionen skapas i den 

enskildes upplevelse av genus som i en större kontext påverkar den strukturella dimensionen i 

samhällets syn på genusets tilldelade förmågor. Dessa synliggörs i den symboliska 

dimensionen där vi ger ord genusbetydelse så som att en moder kopplas till omhändertagandet 

av barnet medan fadern ses som fysisk försvarare av familjen.  Karlsson och Piuva förklarar 

att genus även bidrar till olikheter i sociala villkor och att utfall i sociala insatser inte är 

objektiva för klienters genus vilket kan utläsas i våra fallbeskrivningar (Karlsson & Piuva, 

2012). 
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5 Metod och metodologiska överväganden 

Nedan presenterar vi våra val av forskningsmetod i 5.1 där vi även förklarar hur studien har 

utvecklats utefter att data har samlats in under arbetsprocessen. I 5.2 förklarar vi vårt 

urvalsförfarande. Genomförandet av intervjuerna beskriver vi i 5.3. Vi synliggör i 5.4 hur vår 

sökning av artiklar och litteratur har gått tillväga och förklarar sedan hur vi har bearbetat 

datan till empiri i 5.5. Vi förklarar studiens tillförlitlighet och äkthet 5.6 och våra etiska 

övervägande i forskningen återges under 5.7. Vi avslutar metoddelen i 5.8 där vi återger 

författarparets arbetsfördelning under uppsatsens gång. 

  

5.1 Val av forskningsmetod 

I sambandet med att syftet för studien skulle utformas sökte vi tidigare forskning och fann 

liknande studier som vi inspirerades av vid valet av relevanta teorier. I samband med sökandet 

fann vi att forskningen kring målgruppen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn var stor vad 

gäller incestuösa samband mellan manlig förövare och det utsatta barnet och den skuld som 

då läggs på modern, motherblaming. Detta ledde till att vi ville belysa genusperspektivet av 

icke-förövande mödrar och fäder. Vidare sökning gav oss betydelsefull insikt och vetskap om 

de anhörigas påverkan på barnets mående och vice versa vilket gjorde att vi angav ett 

systemteoretiskt perspektiv med familjeinriktning. Vi såg sedan till problematikens helhet och 

drog slutsatsen att de anhörigas mående i slutänden påverkar barnet och att de professionella i 

stor utsträckning endast ser till barnets problematik och valde därmed även att anlägga ett 

barnperspektiv och se till de professionellas handlingsutrymme att förändra behandlingen. 

  

Carey påpekar att litteraturstudier av tidigare forskning är grunden för alla forskningsprojekt. 

Författaren menar vidare att bristfälliga litteraturstudier tenderar att ge en ofullständig 

forskning, opassande intervjufrågor och defekt analys av resultat (Carey, 2009). Vårt mål som 

författare var att få kunskap utifrån litteraturen innan vi påbörjade vår studie. Vi valde därför 

att lägga mycket tid på att läsa in oss på vårt forskningsområde inför intervjuerna. Kvalitativa 

intervjuer är vanligt förekommande som metod bland studenter menar Carey vidare. Detta då 

man får tillgång till mycket data med hög kvalitet under ort tid. Vi tog fasta på denna metods 

fördelar under vår tidsbegränsade uppsatsperiod för att få in en stor mängd data och fånga upp 

komplexiteten i hur mycket och på vilket sätt de anhöriga ska stödjas runt ärenden som rör 

sexuellt utnyttjade barn. Vi fann genom frågeställning och syfte att kvalitativa 

forskningsmetoder var lämpliga för vår studie. Vi valde att utföra en kvalitativ studie 
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inspirerade av en hermeneutisk ansats genom semistrukturerade intervjuer. Bryman menar att 

semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att gå djupare in på detaljer och ger oss som 

intervjuare en viss frihet. Vi har tagit i varsam beaktning att vi som intervjuare kunde styra 

intervjun i den riktning vi ville och påverka respondenten genom att välja vilka frågor och 

följdfrågor vi ville ställa (jmf Bryman, 2011). Vårt syfte utgick från att få information från 

professionella och deras kunskap om de anhörigas behov, ifall behoven möts och vad som 

annars förhindrar detta. 

 

5.2 Urvalsförfarande 

Respondenterna i studien sågs som representanter för sina verksamheter med god insyn i 

verksamhetens arbete med de anhöriga. Vi valde att intervjua professioner från olika 

verksamheter i Kalmar län och en ideell verksamhet från Stockholm för att få en bred 

förståelse till vilka stödinsatser som ges och är tillgängliga för anhöriga. Vi gjorde därför en 

så kallad målinriktad urvalsprocess vad gäller Socialtjänsten och ATSUB, vilket innebär att vi 

i förhand bestämde att vi ville intervjua dessa två verksamheter efter deras relevans. Genom 

arbetets gång och efter intervjupersonernas utsagor skapades ett snöbollsurval och vi fann 

resterande relevanta informanter inom de andra verksamheterna (jmf Bryman, 2008). Våra 

informanter är två socialsekreterare från Barnahus som vi urskiljer genom att benämna dem 

med X och Y, en socialsekreterare från Socialtjänstens barn- och vuxenmottagning, en 

enhetschef och en psykoterapeut från BUP, en socionom från Vuxenpsykiatrin, en 

kommissarie från Polisens relationsbrottsgrupp med inriktning på barnutredningar, en 

familjebehandlare från Familjehuset och en ordförande och en verksamhetschef från ATSUB. 

Vi har valt tio informanter med olika professioner, från sju olika verksamheter för att få ett 

brett perspektiv på ärendeprocessen anhöriga kan gå igenom för att få stöd. Den ATSUB-

enhet vi har haft kontakt med ligger i Stockholm, vi har ändå valt att intervjua denna filial för 

att få en bild av målgruppens möjlighet till stöd via till exempel telefon och mail. På grund av 

tidsbrist för projektet bedömde vi det orealistiskt att genomföra fler intervjuer med 

verksamheter som skulle kunna vara relevanta för denna studie, men vi finner att vi har en 

god grund för att genomföra en analys av bemötandet av anhörigas behov i Kalmar län. 

  

5.3 Genomförandet av intervjustudien 

Under arbetets gång med denna uppsats stötte vi på bekymmer med att de professionella som 

medverkade i studien har haft svårigheter med att förhålla sig till målgruppen icke-förövande 
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anhöriga i sina intervjusvar. Informanterna började i många avseenden istället prata om 

förövande anhöriga vilket påvisar att den målgrupp vi avsåg undersöka är en liten klientel för 

de professionellas verksamheter. Vi genomförde i den mån det gick faktiska möten på 

informanternas kontor för att skapa en god miljö för informanterna från Socialtjänsten, 

Barnahus, Polisen, Familjehuset, BUPs psykoterapeut och Vuxenpsykiatrin. På grund av 

ekonomiska förutsättningar och tidsbrist var intervjuerna med BUPs enhetschef och 

informanterna från ATSUB via telefonintervjuer. Vi var båda med under alla intervjuerna för 

att ha möjlighet att tolka och se olika perspektiv. Eftersom den ena författaren till denna 

uppsats gjorde sin praktik på ATSUB och kunde ha varit mer subjektiv i sin bedömning hade 

den andra författaren en möjlighet till en mer objektiv tolkning av informanternas utsagor. Då 

den ena författaren inte hade samma förkunskap om organisationen medförde det att 

informanterna från ATSUB blev mer utförliga i sina svar. Kvale och Brinkmann förklarar 

svårigheter med en telefonintervju genom att kroppsspråk går förlorat, men är positiva till att 

forskare kan få kontakt med geografiskt avlägsna informanter och avsaknaden av fysisk 

kontakt kan öppna upp till mer intima aspekter (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi upplevde inga 

specifika svårigheter med att ha telefonintervjuer och uppfattade att de professionella förhöll 

sig till att använda sig av ord istället för mimik. Under telefonintervjuerna tolkade vi tystnader 

som tankeprocesser och gav utrymme för eftertänksamhet. Vi tror även att avpersonifieringen 

som skedde genom telefonen under intervjutillfällena möjliggjorde att respondenterna gav 

mer information än vad de hade gjort vid ett faktiskt möte då vi uppfattar att 

intervjupersonerna i stor mån använde sig av mer målande beskrivningar på grund av det 

förlorade kroppsspråket. 

  

I våra semistrukturerade intervjuer ville vi få detaljerade svar. Därför ställde vi öppna frågor, 

vilket möjliggjorde för respondenten att svara brett medan följdfrågorna gjorde svaren mer 

specifika. Syftet var att informanterna skulle ge svar på våra frågeställningar, men vi gav 

också utrymme för de intervjuade att belysa fler aspekter. Vi uppmärksammade hur 

intervjupersonen uppfattade frågorna och vad informanten fann viktigt i sina svar när denne 

förklarade händelser, mönster och beteenden. Under varje intervjutillfälle tog en av författarna 

till denna studie huvudansvar för intervjun för att skapa en tydlig struktur och bättre 

interaktion med respondenten medan den andra författaren agerade observatör och i viss mån 

ställde följdfrågor. Intervjuguiden användes innan, under och efter intervjuerna för att skapa 

relevans och tematisering av resultatet. Vi spelade in intervjuerna och transkriberade 

inspelningarna för att göra en detaljerad analys (jmf Bryman, 2011). 
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5.4 Artikel- och litteratursökning 

Vi sökte genom arbetets gång på olika sökmotorer för att få en bred grund. De sökmotorer vi 

har använt oss av är SwePub, CINAHL with full text, OneSearch, LIBRIS, Google, DiVA, 

Uppsök, Sociological abstract, Social services abstract, Academic search elite och Journal of 

Social Work. Vi har letat efter artiklar, uppsatser, böcker och avhandlingar för att finna goda 

referenser med både hård och mjuk data till vårt forskningsområde. De sökord vi valde att 

använda oss av under förarbetet är: sexuellt utnyttja* barn, sexuella övergrepp, sexual* 

abuse*, anhörig*, moder, fader, mamma, pappa, child*, social*, socialtjänst, behov, behöver, 

need*, genus, föräldrar, bemötanden, handläggning, stöd*, insats*, socialwork*, social work*, 

vård*, ärende*, treatment, treat*, jämställdhet, parent*, mother*, father, mother blam*, 

familjehus*, ATSUB*, family, family center, polis*, police, barnahus, adult*, vuxenpsyk*, 

psychiatry*, psyk*, BUP* Barn- och ungdomspsyk*. 

  

Alla sökordskombinationer förutom dem där anhörig, genus, föräldrar, bemötande, stöd, 

jämställdhet, polis, psykiatri var inblandat gav ett utbud av träffar. Alla dessa träffar var inte 

av intresse för vår forskning då de i stor grad syftade till incestuösa förhållanden eller endast 

på barnets situation och behandling. De studier vi fann om anhörigas situation togs fasta på 

för att kunna ge en tydlig bild av anhörigas psykosociala behov av stöd och hur de behandlas 

av professionella. Vid utforskandet av den tidigare forskningen fann vi ny litteratur genom 

referenslistor. De uppsatser vi fann har vi använt med försiktighet i beaktning av att de är 

mindre studier. Vi väljer dock att ändå använda dessa studier då forskningen inom de valda 

svenska verksamheterna är bristfällig vad gäller målgruppen icke-förövande anhöriga. 

  

5.5 Bearbetning och analys av data 

Under transkriberingen av varje intervju valde vi att inte skriva ut vilket kroppsspråk 

intervjupersonen hade då vi inte fann att det var av betydelse för vår analys senare i arbetet. 

Då talspråket skiljer sig från skriftspråket tog vi hjälp av interpunktion så att respondenternas 

beskrivningar skulle bli så tydliga som möjligt även i skrift, och därmed även underlätta 

analysen. I våra citat har vi valt att ta bort de delar där respondenterna kommer av sig eller 

försöker formulera sig på annat sätt, för att läsaren ska kunna tolka och förstå citatets mening. 

Kvale och Brinkman nämner att vid utskrift av intervjuer måste inte allt som respondenten 

säger skrivas ut, utan meningskoncentrering kan istället användas, vilket innebär att 
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formuleringarna av informanternas yttranden blir kortare utan att tappa sin mening, detta har 

vi använt oss av i uppsatsens resultatdel. Under en intervju sägs mycket som är irrelevant för 

studiens resultat som till exempel aa, ee och mm. Vi valde därför att inte skriva ut detta i den 

transkriberade intervjun (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). 

  

Inför analysen delade vi in alla uttalanden från intervjuerna efter olika kategorier som vi hade 

i vår intervjuguide och efter vad som framkommit vara av vikt under intervjuerna för att få en 

god överblick av empirins resultat. Dessa rubriker var: Samverkan och ärendeprocess hos de 

valda verksamheterna. De professionellas syn på de anhörigas behov. Hur de professionella 

anser att de bör och inte bör bemöta de icke-förövande anhöriga, vad de professionella och 

deras verksamheter har för stödinsatser till de anhöriga individuellt och tillsammans med 

barnet, hur de anhöriga bör bli bemötta i sin kris och vad det finns för förutsättningar för de 

professionella att ge stöd. Vi hade även underkategorier som kategoriserade och förklarade till 

exempel styrkor, svagheter, gott eller mindre gott, förhinder och olika nivåer av inblandning 

av de anhöriga. Utifrån dessa kategoriseringar har vi skapat en röd tråd genom arbetet. 

Grundtanken med dessa rubriker var att belysa de mest relevanta och målande uttalandena för 

vårt arbete och för att vi inte skulle missa någon viktig aspekt. Därefter jämförde vi 

respondenternas uttalanden under respektive rubrik för att kunna få ut ett samlat resultat. Vi 

har i intervjufrågorna även formulerat frågor angående förövaren, barnet och 

övergreppssituationen även om det inte ingått i vårt forskningsfokus, med förhoppning om att 

komma åt något betydelsefullt om anhöriga i respondenternas svar. Utefter de frågor som vi 

ställt och de svar vi har fått har intervjupersonerna haft chans att ge den bild av sin profession 

och dess arbete med anhöriga som de anser är riktig. Vi har även kodat ord för att få en röd 

tråd genom arbetet utefter informanternas utsagor. Vi läste i enighet med Kvale och 

Brinkmanns instruktioner hela intervjun först för att fånga upp helheten, vi såg sedan till 

intervjupersonernas meningsenhet för att kunna se djupare in än det just sagda. Utifrån detta 

kunde vi tematisera uttalandena och se hur de stod sig till vår forsknings syfte och utifrån det 

även skapa relevanta teman med beskrivande utsagor. Dessa teman har vi tolkat utifrån 

tidigare forskning och valda teoretiska ansatser (jmf Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

5.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Trovärdigheten i en studie avgörs utifrån hur tillförlitlig den är och hur giltig informationen är 

som fåtts fram. Två termer som brukar användas är validitet och reliabilitet (Bell, 2005). 

Dessa termer har visat sig vara svåra att applicera på kvalitativa studier och Bryman (2008) 
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nämner termer som utgör ett alternativ för validitet och reliabilitet för kvalitativa studier, 

tillförlitlighet och äkthet. Dessa komponenter menar författaren frambringar giltigheten och 

kvaliteten hos den kvalitativa forskningen. Tillförlitligheten har fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Vi var under intervjuerna 

varit noga med att få en tydlig förståelse för vad det är respondenterna har menat för att 

minimera missuppfattningar och även informerat dem om att de kommer få ta del av vår 

studie när den är examinerad. Studiens tillförlitlighet kan stärkas genom att vi återgår till våra 

respondenter med den empiriska studien och dem får se att den överensstämmer med vad de 

har sagt under intervjuerna. Carey trycker på att kvalitativ forskning i socialt arbete har en 

tendens att kompromissa på överförbarheten medan styrkan läggs på att ge äkthet till det som 

forskningen har valt att finna förståelse för (Carey, 2009). Även vi fann viss svårighet i att 

uppnå överförbarhet i den kvalitativa studien då vi har refererat till verksamheter i Kalmar län 

och en organisation i Stockholm, samt att de enskilda informanterna är konfidentiella. Genom 

att använda oss av citat och rik empirisk beskrivning i vårt resultat och analys kan läsaren 

själv bedöma hur de ska tolka informanternas utsaga och kan då själv bedöma hur pass 

överförbar resultaten är. Vi stärker även studiens överförbarhet genom olika teorier som vi 

applicerar på empirin samt genom att jämföra resultatet med tidigare forskning. Studiens 

pålitlighet uppnås genom att vi noga har beskrivit studiens genomförande. Vi har under 

arbetets gång haft som utgångspunkt att så öppet som möjligt redogöra för hur vi arbetat 

metodologiskt för att läsaren ska ha möjlighet att värdera hållbarheten i arbete. Denna 

öppenhet är även en förutsättning för att sambandet mellan metod och etik ska bli synlig, på 

så sätt uppnår vi pålitlighet. 

  

Vidare har vi fått inputs och förbättringsförslag av vår handledare samt deltagit i 

seminariegrupper vilket bidrar till ökad pålitlighet eftersom flera parter har kunnat 

kommentera utförandet av denna studie. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att 

forskaren inte kan uppnå fullständig objektivitet men att forskaren har agerat i god tro. Vi 

anser att vi med våra tidigare uppfattningar och efter att vi läst den tidigare forskningen har 

agerat i god tro och inte låtit personliga värderingar påverka interaktionen med eller 

framställningen av informanterna. Äktheten innebär att forskaren ger en rättvis bild av 

undersökningen som studerats genom att belysa om studien hjälpt respondenterna att bli 

medvetna om sin situation, om undersökningen bidragit till att respondenterna fått en bättre 

bild om hur anhöriga upplever stödet och bemötandet. Vidare ifall undersökningen bidragit 

till att de som medverkat kan förändra sin situation och om studien gjort att de medverkande 
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fått bättre möjligheter att vidta åtgärder (jmf Bryman, 2008). Respondenterna kan med vår 

studie få en bättre bild av hur anhöriga vill bli bemötta och vidta åtgärder genom att öka 

handlingsutrymmet. 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

För de personer som är inblandade i undersökningen berörs grundläggande etiska frågor om 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Detta är särskilt viktigt för att 

personerna som är med i undersökningen inte på något sätt får utsättas för skada eller 

bestående men. Med detta anses fysisk skada, hinder för personlig utveckling, stress och 

sämre självkänsla (Bryman 2008). Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer 

inom humanistisk -samhällsvetenskaplig forskning som belyser fyra huvudkrav för forskare 

som gör en undersökning. Dessa huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har genom mail, brev eller telefonkontakt 

frågat om informanterna ville delta i vår studie. I mailet, brevet eller telefonsamtalet beskrev 

vi syftet med vår undersökning samt hur undersökningen skulle gå till väga (se 

Informationsbrev i Bilaga 3), på så sätt uppfyllde vi informationskravet. Samtyckeskravet 

innebär att informanterna gav samtycke till att medverka i intervjun och vi informerade om att 

respondenterna när som helst kunde avbryta sin medverkan i vår undersökning. 

Konfidentialitetskravet nådde vi genom avidentifiering av informanterna och deras utsagor 

om enskilda klientfall. Detta medförde en personlig säkerhet för informanterna då deras 

personuppgifter har avidentifierats. Nyttjandekravet innebär att all insamlad data endast har 

använts till forskningssyftet och sedan kommer att destrueras (Vetenskapsrådet, 2011). Vi 

valde att endast namnge informanterna med deras profession och verksamhet och skriva ut 

verksamheternas namn med versal för att läsningen ska underlättas. Vi valde att namnge länet 

men med eftertänksamhet och tillåtelse då respondenterna ska förbli anonyma inom 

verksamheterna i länet. 

  

Som tidigare nämnt valde vi att intervjua professionella i sin yrkeskategori och inte klienter 

då vi ville ta hänsyn till klienternas situation. Vi insåg dock studiens begränsning i att inte 

intervjua klienten själv då klienten äger sin historia och situation. När vi intervjuade 

professionella tog vi hänsyn till att de skulle uttrycka klienternas situation utifrån sina egna 

perspektiv och inte kan få full insyn i klientens individuella faktiska upplevelser eller 

situation. Vi har under arbetets gång förhållit oss till att endast utforska och beskriva realiteten 

i utsagorna och inte blanda in personliga förutfattade meningar. För att minimera påverkan av 
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egen förförståelse om verksamheterna tänkte vi på den mänskliga faktorn och separerade 

intervjupersonen från våra förutfattade meningar om myndigheten för att lyssna på vad den 

enskilda intervjupersonen de facto uttalade sig om. Myndigheter som ingår i denna studie och 

som frekvent avbildats negativt i massmedia skulle kunna uppleva att de åter skulle granskas 

och kritiseras. Vi framförde vid kontakten med respondenterna att vi inte skulle göra en 

utvärdering utan var där för att få relevant och nyanserad data till vår uppsats. Vi ville även 

visa vår respekt för att de tagit sig tid till intervjuerna och informerade dem vid 

intervjutillfället om att vi kommer skicka en kopia på vårt arbete efter publicering för att 

uppvisa ett transparent arbetssätt. 

  

5.8 Arbetsfördelning     

Vi har både arbetat tillsammans och på avstånd då vi har arbetat genom Google Drive och på 

så vis alltid varit fullt uppdaterade om varandras arbetsprocess. Vi har haft olika stort ansvar 

för olika delar av arbetet men båda har tagit del av varje avsnitt och arbetat i samtliga delar av 

uppsatsen, närvarat på alla intervjuer och transkriberat hälften var av intervjuerna. Vi har 

turats om att ha huvudansvaret under intervjuerna och kontakten med informanten delades 

lika. Sofie Johansson har tagit störst ansvar för redigeringsarbetet i text och grammatik medan 

Diana Fadel till viss mån har arbetat mer med stycken under metoddelen. Resultat och 

Analysstycket har vi arbetat med gemensamt i den mån det varit möjligt för att kunna bolla 

funderingar och inta olika perspektiv. Tillsammans har vi format 6.1, medan Diana Fadel haft 

större ansvar för 6.2 och 6.3 och Sofie Johansson har varit mer ansvarig för analysen i 6.4 och 

6.5. Resterande kapitel har vi utformat gemensamt. Tillsammans har vi försökt komprimera 

arbetet med varsamhet, då den utifrån insamlad empiri från tio informanter blev mycket 

matig. 

  

6 Resultat och Analys 

Nedan kommer våra frågeställningar att besvaras genom olika teoretiska ansatser applicerad 

på insamlad kvalitativ empiri från olika professioner som möter målgruppen icke-förövande 

anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Vårt resultat och vår analys påbörjas i 6.1 där vi ger en 

samlad bild av hur de anhörigas ärendeprocess ser ut och hur de professionella samverkar runt 

målgruppen utifrån förutsättningar. Under rubriken 6.2 förklarar de intervjuade hur de tror att 

de anhöriga mår och vad de har för behov. I 6.3 förklaras vilka stödinsatser som 

verksamheterna erbjuder anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. En kortare sammanställning 
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görs i 6.4 om vad de professionella anser är ett bra respektive dåligt bemötande av 

målgruppen. Vi diskuterar vidare de valda verksamheternas tillgång till kunskap, resurser och 

riktlinjer i 6.5 då det är vidare förutsättningar för att möta de anhörigas behov av stöd. 

  

6.1 Ärendeprocess och samverkan 

6.1.1 Verksamheternas roll i ärendeprocessen 

I våra intervjuer framkommer att de anhörigas kontakt med verksamheterna kan initieras på 

många olika sätt och att kontakten även kan sökas direkt till önskad verksamhet. Ärendet 

aktualiseras i samband med att brottet misstänks eller avslöjas. De myndigheter som kontaktas 

är första steget in i ärendeprocessen, men sedan kan andra verksamheter och insatser 

aktualiseras. Därefter behandlas barnet i olika verksamheter medan de anhöriga i stor grad får 

söka individuell vård på egen hand. De anhöriga kan i enstaka fall bli remitterade eller ta del 

av barnets stödinsatser medan barnet behandlas. 

 

 

  

Enligt majoriteten av informanterna aktualiseras ärendet hos myndigheter genom 

Polisanmälan. Respondenten från Polisen menar att när ärenden kring sexuella övergrepp på 

barn kommer in till dem så måste de kontakta Socialtjänsten och informera om att barnet 

kommer förhöras och aktualiseras. Respondenten från Socialtjänsten menar att anmälningarna 

från polisen inte sker per automatik, men att det borde göra det för att de ska kunna göra en 

bedömning om det finns en risk för barnet, “Alla anmälningar kommer inte till oss. Vissa 
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anmälningar kommer inte alls till oss. Vi har inte kännedom om alla sexuella övergrepp” 

(Socialsekreterare på Socialtjänsten). I den kritiska situation som uppstår vid avslöjandet av 

sexuellt övergrepp behöver anhöriga och barnet få hjälp och stöd så fort som möjligt eftersom 

krisen enligt Back och Nilsson (2002) kan permanentas. Konsekvensen av detta kan bli att 

familjen blir ett slutet system som blir mycket svårt att arbeta med och förbättra välmåendet i. 

Om osäkerhet vad gäller anmälan och upplysning mellan Socialtjänst och Polisen förekommer 

så är det de professionella inom verksamheterna som har förbisett sitt ansvar att utöva sin 

verksamhets arbetsuppgifter och har därmed komprimerat både sitt handlingsutrymme och 

socialtjänstlagens stadgar. Om hjälpen brister vid första kontakten innebär att anhöriga inte 

fångas upp i den mån som de borde. 

  

6.1.2 De anhöriga faller mellan stolarna 

Barnahus socialsekreterare är oftast de som de anhöriga får stöd av först i ärendeprocessen. 

Barnahus socialsekreterare X förklarade att “innan Barnahus fanns i länet så fick de anhöriga 

troligtvis söka sig till Vuxenpsykiatrin för rådgivning” och “det har inte funnits något uttalat 

stöd i Kalmar län till anhöriga som målgrupp”. Att samverkan och ärendeprocessen främst 

sker runt barnet ses hos de intervjuade som en självklarhet. De anhöriga kommer in i 

behandlingen per automatik menade informanterna eller som ett “släptåg” som 

socialsekreterarna på Barnahus förklarade. Detta faktum kan ses utifrån vad Sommer et al. 

(2010) förklara om att barn i Skandinavien anses vara jämlika med vuxna och har fått en 

enskild roll. ATSUBs Ordförande menade vidare att anhöriga är en målgrupp som glöms bort 

och inte får något stöd. 

 

Jag tycker personligen att anhöriga är en grupp som glöms bort i samhället. Alltså, man 

pratar om barnet som brottsoffer och man utreder barnet men just det här stödet till de 

anhöriga det finns över huvud taget ingenstans, tycker jag. Jag tror att man inte riktigt 

förstår vilken press det är på en förälder om ett barn är utsatt, vare sig mamma eller 

pappa. Det man går igenom, jag tror, det finns lite forskning om anhörigas situation och 

jag tror att man inte ser den anhöriga (Ordförande på ATSUB) 
  

ATSUBs ordförande berättade vidare att pressen på de anhöriga att vara ett stöd för barnet är 

stort men att myndigheter samtidigt inte ser de anhörigas behov av stöd. Vilket kan leda till 

det Deblinger och Hope Heflin (1996) beskriver, att det bristfälliga stödet till anhöriga kan 

göra att de anhörigas psykosociala belastning och okunnighet i situationen försvårar stödet till 

barnet. Författarnas beskrivning är ett tydligt exempel där det formella systemet måste ge stöd 

och fungera för att det informella systemet ska kunna tillfredsställas och inte förminskas till 
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ett slutet system. Frånvaro av funktion i dessa system skulle kunna leda till att 

barnperspektivet blir en frånvarande faktor från myndigheternas sida, vilket kan bidra till 

psykisk belastning hos både barnet och den anhörige som försvårar läkningsprocessen.  

 

ATSUB, Vuxenpsykiatrin och Familjehuset är verksamheter som främst behandlar och har de 

anhöriga i fokus. Vad gäller det mer riktade stödet till de anhöriga menade Socionomen på 

Vuxenpsykiatrin att de anhöriga själva oftast tar kontakt med dem men att de även kan få en 

remiss från Socialtjänsten, husläkaren eller akutmottagningen. Några av respondenterna i 

studien uppgav att de inte kan remittera de anhöriga vidare till andra verksamheter utan endast 

ge de anhöriga råd om vart de kan söka sig för vidare stöd. I denna situation kan en viss 

problematik uppstå då de anhöriga kan falla mellan stolarna när de ställs inför att ta det egna 

ansvaret att söka hjälp mitt i en krissituation. Olika professioner har olika handlingsutrymmen 

och enligt Svensson et al. (2008) innebär handlingsutrymmet för de professionella att inte 

bara välja hur de ska handla utan även ha kompetens att se vilket handlande som är bäst för 

klienten. Därför är det är upp till varje enskild professionell att bestämma om de ska hänvisa 

vidare de anhöriga till en behandlande instans eller inte och vilken behandling som är mest 

lämplig. Familjebehandlaren förklarade att många anhöriga inte får något stöd och att de inte 

fångas upp. 

 

Jag tänker att det är väldigt många (icke-förövande anhöriga) som inte får något stöd 

över huvud taget av samhället. Att vi ofta tappar bort dom. Dom kanske inte riktigt 

passar in nånstans. Ofta blir BUP inkopplat [....], men jag vet att dom har inte mycket 

resurser över för föräldrastöd eller anhörigstöd. Så man kan undra lite vart dom blir av, 

dom anhöriga (Familjebehandlare på Familjehuset) 

 

Stödet till de anhöriga skulle kunna öka genom att de professionella ruckar på traditionerna 

och använder sitt handlingsutrymme till att i samspelet med klienten rikta stöd åt de anhöriga 

som är det centrala stödet för barnet. Att det finns lite forskning om de anhöriga kan ha 

påverkats av att behandlingen fokuseras på barnet, vilket leder till att de professionella får in 

betydligt mindre kunskap om anhörigas situation som är en essentiell del för att barnet ska 

kunna utvecklas. Öquist (2008) belyser vikten av kommunikationen mellan den anhörige och 

barnet och att dålig kommunikation påverkar barnet negativt och kan skapa blockeringar hos 

barnet i vuxen ålder. De professionella kan genom sitt handlingsutrymme även koncentrera 

behandlingen på samspelet mellan barnet och de anhöriga och hjälpa dem att föra en god 

dialog. BUPs enhetschef menar att det ultimata stödet för barnet och familjen nås om 

Socialtjänsten och familjen samarbetar så mycket som möjligt. 
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Familjens stöd för den som varit utsatt, det är ju jätteviktigt tänker jag. Det måste ju 

finnas om man ska hjälpa dem psykiatriskt iallafall. Men jag tänker också, då bör man 

ha rätt mycket samarbete med Socialtjänsten [...] som förutsättning för att det ska bli det 

ultimata stöd för familjen så bör man ha med Socialtjänsten och barnen så mycket som 

möjligt (Enhetschef på BUP) 

  

För att barnet ska kunna läka och för att föräldrarna ska veta hur de ska kunna hantera krisen 

så behövs ett samarbete mellan myndighet och anhörig. Detta stöd och hjälp i krisen kan 

underlätta situationen för den anhörige som påverkar barnet signifikant i hemmet och därmed 

uppnås barnets bästa. 

 

Det blir problematiskt när anhöriga inte får något stöd enligt Deblinger och Hope Heflin 

(1996) som belyser att otaliga studier påvisar att de anhörigas förmåga att stödja sitt barn är 

den mest kritiska faktorn för barnets framtida psykiska välbefinnande. Grosz, et al. (2000) 

påvisar de anhörigas stora oförmåga att vara ett gott stöd utan behandling och Jonsson et al. 

(2009) forskning förklarar hur de anhöriga först efter behandlingen kunnat ta del av barnets 

situation och därefter stödja barnet. Socialtjänstlagen (SFS 2011:328 & SFS 2012:776) 

trycker vidare på myndigheters ansvar att stödja de anhöriga till barnet som har blivit sexuellt 

utnyttjat. Back (2012) beskriver vidare i sin avhandling hur det utsatta barnet uppskattade det 

villkorslösa stödet från de anhöriga medan samtalen kring det inträffade var mindre viktigt. 

FN:s barnkonvention trycker vidare på hur barnets bästa ska vara vägledande vid alla beslut 

och att barn ska få sina åsikter hörda i frågor som rör dem själva. De professionella i studien 

har därmed utifrån sitt handlingsutrymme, resurser och kompetens möjlighet att anpassa 

behandlingen efter vad som är mest rimligt och anpassat efter klienten vilket hos merparten av 

de intervjuade verksamheterna är barnet och därmed har barnets bästa som arbetsram. 

  

6.2 Anhörigas mående och behov enligt de professionella 

6.2.1 Känslor och reaktioner 

Majoriteten av respondenterna la tonvikt på att de anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 

genomgår en kris. Psykoterapeuten och enhetschefen från BUP och socionomen från 

Vuxenpsykiatrin tryckte på att anhöriga känner mycket ilska och rädsla i sin situation. 

Socionomen från Vuxenpsykiatrin nämnde vidare att de anhöriga kan lida av ångest, 

depression, sömnsvårigheter och oro. Barnahus socialsekreterare X menade att de anhöriga 

behöver någon professionell att lyfta sina känslor med och att det var viktigt att de anhöriga 

fick uttrycka sina känslor till de professionella i förtroende. Förtroendet är viktigt för att de 
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anhöriga ska kunna härbärgera barnets känslor “För det är det viktigaste för barnet, att de 

vuxna hanterar det så gott som möjligt och då är det viktigt att härbärgera känslor, låta 

situationen hemma vara så normalt som möjligt, så tryggt som möjligt“ (Psykoterapeut på 

BUP). Falkdalen och Källstrand (2008) visade i sin studie att den anhöriga uppskattade att 

behandlarna var förtroendegivande vilket kan hjälpa de anhöriga att nå sina mål genom att ha 

en vuxen i sitt liv som de kan lita på. Öquist (2008) belyser hur viktigt det är att den anhörige 

har en god dialog och kommunikation med sitt barn för att gynna barnets utveckling. Dålig 

kommunikation menar Öquist (2008) kan skapa förvirring och blockeringar hos barnet i 

vuxen ålder.  

 

Informanten från Socialtjänsten lyfte även känslan av frustration som de anhöriga får och att 

de inte vet hur de ska hantera situationen vilket överensstämmer med forskning från Grosz et 

al. 2000; Jonsson, Warfvinge & Banck, 2009; Söderquist 1995; Back 2012; Erixon & Rydh, 

2000 som trycker på att anhöriga vill veta vad de ska göra i sin situation. Informanterna 

förklarade att anhöriga till sexuellt utnyttjade barn får dåligt självförtroendet kring 

föräldraskapet i en krissituation som även Back (2012) diskuterar. Back menar att det dåliga 

självförtroende efter avslöjandet av sexuella övergrepp gör att anhöriga blir överbeskyddande 

mot sitt barn som i sin tur skapar konflikter i hemmet vilket ger än sämre självförtroende hos 

de anhöriga och en obalans i hemmet. Alla de intervjuade informanterna menade att de 

anhöriga mår sämre i sitt föräldraskap efter avslöjandet av sexuella övergrepp i enighet med 

Grosz et al. (2000) som även menar att anhöriga till sexuellt utnyttjade barn blir emotionellt 

blockerade, känner sig misslyckade i sitt föräldraskap och mister tilliten till andra människor. 

BUPs psykoterapeut ansåg att de anhörigas behov växlar utifrån familjens egna resurser. Berg 

(1994) menar att om interaktionen mellan familjemedlemmarna förändras kan det finnas en 

möjlighet för individen att förändras, och det i sin tur påverkar alla familjemedlemmar. Om 

konflikterna permanentas och obalans i hemmet varar under en längre tid kan familjen sluta 

sig på grund av konflikterna, den psykiska påfrestningen och konsekvenserna av det. Öquist 

(2008) menar att en sluten familj har svårt att själva bryta sig ut ifrån inslutningen. Detta i sin 

tur leder till att barnet påverkas negativt och barnets behov inte blir tillfredsställt och 

utvecklingen hämmas. 

  

Socionomen på Vuxenpsykiatrin uttryckte att “Deras barn har varit utsatta för bland det värsta 

ett barn kan bli utsatta för. Många upplever skuld” (Socionomen på Vuxenpsykiatrin). Alla 

informanter menade att anhöriga har starka känslor kring skuld på sig själva för att de inte 
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upptäckte övergreppet och på förövaren som har utsatt deras barn. Skulden kan även läggas på 

barnet menade informanterna från Barnahus, de anhöriga kan anse att barnet har satt sig i en 

dålig position eller uppmuntrat till övergreppet i enighet med Jonsson, Warfvinge och Bancks 

(2009) rapport som belyser att de anhöriga var i stor chock och inte kunde stödja sitt barn då 

de kände att barnet hade tagit ett aktivt val att förföras över Internet. I denna situation är det 

särskilt viktigt att beakta barnperspektivet då de anhöriga kan utveckla skuld och skam hos 

barnet vilket kan påverka barnets framtida utveckling. Back och Nilsson (2002) trycker på att 

familjen därmed behöver både stöd och behandling för att lära sig att kommunicera med 

varandra. Som professionell blir det av vikt att förklara för de anhöriga att ansvaret aldrig 

ligger hos barnet utan hos förövaren vid sexualbrott (SFS 2013:365). 

  

Socialsekreterare X på Barnahus berättade att övergreppen väcker många känslor hos de 

anhöriga som de anhöriga inte vill eller borde visa för barnet som varit utsatt, eftersom barnet 

blir psykiskt belastad. Grosz et al. (2000) belyser att de anhöriga vanligtvis inte vill visa 

känslorna för barnet och att anhöriga har behov av stöd (Grosz et al. 2000). Enligt 

barnperspektivet i BBIC (se modellen under tolkningsram 4.3 Barnperspektiv) kan barnets 

känslo- och beteendeutveckling hämmas om föräldrarna inte har förmåga att stimulera barnet 

med känslomässig tillgänglighet och försörjer barnet med stabilitet. Eftersom anhörigas 

känslomässiga belastning kan påverka barnet negativt krävs det en professionell kunskap och 

erfarenhet för att kunna bemöta och hantera komplexiteten i känslorna hos de anhöriga. De 

professionella ger förutsättningar till de anhöriga att hantera sina känslor på ett bra sätt som 

blir avgörande för barnets återhämtning och bearbetning. Detta kan förklaras med det 

systemteoretiska perspektivet där barnet i familjen påverkas utav de anhörigas mående. Om 

de anhöriga inte får stöd kan de anhöriga i detta fall projicera och belasta sina känslor och sin 

inneboende kris på barnet. 

  

6.2.2 Känslor och reaktioner utifrån genus 

Informanten från Socialtjänsten nämnde att ifall en son blivit utnyttjad av en manlig förövare 

så är det stereotypt att fäderna inte vet hur de ska hantera det för att det blir pinsamt att deras 

son har varit utsatt av en annan man. Informanten menade att situationen blir svårare att 

hantera för fadern på grund av föreställningar om homosexualitet. Familjebehandlaren från 

Familjehuset trodde även att de anhöriga hade en rädsla över att deras barn inte kommer bli 

hela igen efter övergreppen. Informanternas utsagor är i likhet med Grosz et al. (2000), 

Kreyberg Normann (1995) och Folkhälsomyndigheten (2013) som förklarar att det 
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förkommer en rädsla hos anhöriga om framtida påverkan på barnet i form av homosexualitet, 

prostitution och sexuell förövare och att de utsatta barnen många gånger växer upp till att 

förverkliga just dessa rädslor. De intervjuade professionella har en insikt i de anhörigas 

psykosociala behov och rädslor. Denna rädsla inom det informella systemet kan mötas upp av 

det formella systemet så stödet bli mer framstående till de anhöriga så att de nämnda framtida 

konsekvenserna kan motverkas. 

  

Informanten från Socialtjänsten menade vidare att det har förekommit skillnader på hur 

anhöriga har reagerat i sin situation utifrån det biologiska könet.  

 
Där kommer man ju in på den här stereotypa modellen av män och kvinnor ärligt talat, 

männen ska ut och mörda och kvinnorna är mer omhändertagande […] Det är sån 

otrolig ilska i deras män som har förgripit sig på deras döttrar (Socialsekreteraren från 

Socialtjänsten) 

 

Informanten refererade vidare till att det i grunden oftast är kvinnan som får det att fungera. 

Socialtjänstens respondent menade vidare att mödrar och fäder brukar vara förnekande och att 

fadern blir mer förnekande än modern i samband med att förövaren är en släkting. Detta 

uttalande påvisar en enkel uppdelning av manliga och kvinnliga attribut som Hedin och 

Månsson (2000) och Mojsijev och Mörving (2006) menar att socialarbetare fortfarande har. 

Informantens utsaga överensstämmer med det Törnlund (2008) belyser om att 

socialsekreterarnas uppfattning om föräldrars olika förmågor utifrån kön och att modern oftast 

ses som ansvarig i föräldraskapet. Informanternas uttalanden påvisar att ansvaret att ta hand 

om barnets läkningsprocess läggs på modern. Detta kan leda till motherblaming ifall modern 

inte kan få situationen i hemmet att fungera på grund av till exempel egen känslomässig 

belastning. Moderns roll som omhändertagande blir mycket stereotyp och i detta fall lyfts 

genusperspektivet där samhällets gamla kvarlevor fortfarande tas uttryck i myndigheters 

agerande och syn på de anhöriga enligt Mellberg (2002). Detta kan ses utifrån 

genusperspektivets olika nivåer där de anhöriga känner att de får olika roller av myndigheten 

och tar sedan på sig de olika rollerna utifrån samhällets förväntningar på dem. Karlsson och 

Piuva (2012) skriver att den individuella dimensionen skapas i den enskildes upplevelse av 

genus som i en större kontext påverkar den strukturella dimensionen i samhällets syn på 

genusets tilldelade förmågor. Anhöriga kan därför ta på sig roller på grund av den sociala 

konstruktionen av vad som bör vara manligt och kvinnligt. Professionella har möjligheten 

utifrån genusperspektivet att anpassa bemötandet efter hur anhöriga ser på sig själva för att 

kunna uppnå anhörigas behov. 
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6.2.3 Önskat stöd till att fortsätta vara förälder 

En följsamhet kring de anhörigas individuella reaktioner menade BUP enhetschef är ett 

viktigt behov att möta upp. Psykoterapeuten förklarade att familjen själv är en bas och att 

många reder ut situationerna själva, medan andra hamnar i en kris med mycket känslor, vilket 

beror på individens egna förmågor att kunna hantera känslorna och situationen. 

Psykoterapeuten belyste även att det har stor betydelse vilket nätverk av stödpersoner de 

anhöriga har runt omkring sig för hur deras bearbetning av krissituationen kommer te sig. 

Vidare diskuterade BUPs enhetschef och socionomen från Vuxenpsykiatrin de anhörigas 

behov av kunskap, tydlighet och stöd till att fortsätta vara föräldrar och hitta vägar ur det 

traumatiska eller ångestladdade tillståndet. Barnahus socialsekreterare Y menade i enlighet 

med Grosz et al. (2000) att tilliten till andra människor efter ett övergrepp raseras och behöver 

byggas upp igen. Detta överensstämmer med tidigare nämnda studie av Dyb, et al. (2003) som 

talar om vikten i familjens nätverk men även hur nätverket kan svika familjen i kris. Detta kan 

orsaka ett slutet system som blir svårbehandlat. Om familjen inte har ett informellt system 

som stödjer dem likt BUPs psykoterapeut nämnde kan det formella systemet i form av 

professionella fånga upp familjen och de anhöriga i sin kris,  

  

Socionomen från Vuxenpsykiatrin och familjebehandlaren från Familjehuset förklarade att de 

anhöriga ber om stöd att hantera vardagen i den kaos- och krissituation de är i och att de bör 

återgå till sina rutiner för barnets skull vilket är i enlighet med Grosz, et al. (2000), Back 

(2012) och Jonsson, Warfvinge och Banck (2009) som förklarar att det är en viktig faktor 

under behandlingen för att inte skapa obalans i hemmet. Respondenterna ansåg vidare att de 

anhöriga behöver eller kan vara i behov av individuell behandling. Socialsekreteraren X på 

Barnahus, ordförande på ATSUB, familjebehandlaren på Familjehuset och Psykoterapeuten 

från BUP berättade i enighet med Georgssons (2007) studie att de anhöriga i stor utsträckning 

ber om rådgivning och vägledning i hur mycket de ska prata med sitt barn om de sexuella 

övergreppen. Enligt Barnahus socialsekreterare Y vill de anhöriga ha verktyg på vägen för att 

ta sig ur krisen likt de anhöriga uppskattade i Falkdalen och Källstrand (2008) studie. De 

anhöriga lägger enligt de professionella stor vikt i att tala med de anhöriga om det beträffade 

och vägleda de anhöriga så de kan skapa en dialog och stärka kommunikationen och 

relationen med sitt barn. 
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Jag tror de har behov av att bara börja sätta ord och benämna det här sexuella våldet [...] 

och det behöver dom göra med någon professionell [...] för att sen kunna prata med sina 

barn om det som de har varit med om. För det är det jag tror att barnen ofta behöver, en 

vuxen som vågar prata om det som har hänt (Familjebehandlare på Familjehuset) 

                                          

Citatet ovan överensstämmer med vad Back och Nilsson (2002) förklarar om att det är av 

största vikt att öka anhörigas förmåga att ge stöd till barnet och att de bör involveras i 

behandlingen. Familjebehandlaren och socialsekreteraren från Socialtjänsten menade att 

barnets läkningsprocess kan förbättras och snabbas på genom att det redan finns en trygg 

relation mellan de anhöriga och barnet. Detta går i linje med Deblinger och Hope Heflin 

(1996) som påvisar att de icke-förövande anhörigas förmåga att stödja barnet är det mest 

kritiska för barnets framtida psykiska hälsa då de anhöriga spenderar signifikant mycket mer 

tid med barnen än behandlaren gör och kan vara goda förebilder i att hantera krissituationen. 

Deblinger och Hope Heflin, (1996) och Back och Nilsson (2002) trycker vidare på att den 

individuella behandlingen av de icke-förövande anhöriga är högst betydelsefullt då stödet till 

barnet annars kan försvåras av de anhörigas begränsade kunskap om situationen och egna 

känslomässiga belastning. 

  

Bästa hjälpen anhöriga kan ha är ju att hantera sina egna känslor och då är det ju att se 

hur man kan samtala, om det går här eller om det behövs en kontakt på vuxenpsykiatrin. 

Men det är oerhört viktigt att möta den anhöriga, det påverkar ju möjligheten eller det 

stödet den vuxne kan ge sitt barn (Psykoterapeut på BUP) 
  

Utifrån Psykoterapeutens utsaga är det relevant att lyfta handlingsutrymmet som ett verktyg 

som de professionella besitter. Handlingsutrymmet för de professionella innebär att de utifrån 

kompetens ska bedöma det mest betydelsefulla valet för familjen utifrån både systemteori och 

barnperspektiv. Detta för att uppnå utveckling i läkningsprocessen för att familjen ska kunna 

återgå till sin ursprungliga balans. Informanternas utsagor påtalar i enighet med den tidigare 

forskningen att de anhöriga genomgår en kris som föder starka känslor. Påföljden av den 

kritiska situationen är att anhöriga efterfrågar individuellt stöd och vägledning om hur 

situationen hemma ska återgå till det ursprungliga. Citaten från informanterna i studien 

påvisar att de professionella har insikt i att de anhöriga behöver professionellt stöd i sin kris 

för att kunna fortsätta vara föräldrar. 
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6.3 Stödinsatser till de anhöriga av valda verksamheter 

6.3.1 Individuella stödinsatser till de anhöriga 

Informanterna i studien uppgav att de inte har några unika insatser till icke-förövande 

anhöriga till sexuellt utnyttjade barn utan att den individuella behandlingen är utformad som 

generell kris- eller traumabehandling. De intervjuade verksamheterna erbjuder främst 

familjeterapi där barnet är i fokus, men vissa kan även remittera eller ge råd till den anhörige 

att söka individuellt stöd och behandling. Respondenterna uppgav att tidsramarna för 

behandling av anhöriga är mycket individuell utefter vilken fas de anhöriga är i och beroende 

på att de anhöriga läker olika fort. Påverkansfaktorer är även vart de är i barnets rättsliga 

process eller hur länge sen det är de sexuella övergreppet uppdagades menade socionomen på 

Vuxenpsykiatrin, familjebehandlaren på Familjehuset och socialsekreterarna på Barnahus och 

Socialtjänst. Barnahus socialsekreterare Y menade att kontakterna ser olika ut men att de 

professionella på Barnahus främst har några få samtal med de anhöriga individuellt medan 

barnet är på förhör att de sedan hänvisar anhöriga till BUP, eftersom de själva inte kan 

erbjuda det stöd de upplever att anhöriga behöver. Enhetschefen på BUP nämnde att stödet 

beror på de anhörigas kapacitet att ta hand om situationen och i vilket skick barnet är i. BUPs 

psykoterapeut förklarade vidare att stödet till de anhöriga avtar om barnet mår bra, om inte de 

anhöriga söker sig vidare till egen hjälp. Hur professionella använder sitt handlingsutrymme i 

samspel med den anhörige påverkar barnets mående. Om anhöriga fortfarande mår dåligt även 

om barnet mår bra kan de anhöriga åter ge sitt barn det dåliga måendet. De professionella har 

ett val att möta anhörigas behov för att individen i sig ska återhämta sig från krisen men även 

för att det gynnar barnets nutida och framtida mående. Detta för att de anhöriga oftast ligger 

till svars för hur miljön och stämningen är hemma. Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2011:328) 

ska varje individ få det stöd den behöver och anhöriga till någon som blivit utsatt för brott ska 

få stöd och hjälp (SFS 2011:328). Enligt BUPs nationella riktlinjer i Riktlinjer till stöd för 

bedömning och behandling 2013 behövs behandling med barnets anhöriga för att nå barnets 

välmående utifrån de anhörigas omsorgsförmåga (BUP, 2013).  

  

Respondenten på Socialtjänsten förklarade att anhöriga får komma för stöd när de vill, men 

anser vidare att det inte är deras ansvar att göra ett psykiskt förändringsarbete hos de 

anhöriga, utan att behandlare och psykoterapeuter ansvarar för detta. Respondenten på 

Socialtjänsten uttalade vidare att “Vi har ett ansvar för brottsoffer, vi har inget automatiskt 

ansvar för brottsoffrets anhöriga om man säger så” (Socialsekreterare på Socialtjänsten). 

Informantens utsaga om att Socialtjänsten endast har ett ansvar för brottsoffer motstrider 



Diana Fadel och Sofie Johansson 

Examensarbete 

35 
 

svensk lag som belyses under 4.4 Lagrum och Riktlinjer, då barn som utsatts för övergrepp 

och dess anhöriga som lider skada ska få stöd av Socialtjänstens insatser. Enligt 

Socialtjänstlagen har varje kommun det yttersta ansvaret för att människorna som bor där får 

det stöd de behöver (SFS 2011:328) och verka för att alla som har utsatts för brott och deras 

anhöriga får stöd (SFS 2012:776). Socialstyrelsen ska vidare enligt riktlinjer underrätta och 

samråda med anhöriga för att få en bild av barnets situation. De anhöriga ska även medverka i 

barnets behandling då de anhörigas förmågor ska vara en del i beslutsunderlaget (SOSFS 

2014:6). Utifrån respondenten på Socialtjänsten kan ett glapp belysas som påverkar anhöriga 

att få det stöd de egentligen behöver, som sedan gör att de kan hjälpa sitt barn som blivit 

utsatt. Att stödet brister ligger på så vis hos varje enskild professionell enligt Svensson, 

Johnsson & Laanemets (2008) eftersom det är den professionella som utför arbetet som 

verksamheten utövar. Den enskilde professionella har ett ansvar att underrätta sig om vad för 

sorts stöd som är mest lämpat för familjen och utföra det. 

  

ATSUBs informanter förklarade att de stödjer och behandlar de anhöriga enskilt och inte 

tillsammans med barnet, respondenterna menade att deras stödinsatser har stor variation då de 

ser till de individuella hjälpsökande behov och vad de känner sig trygga med. ATSUBs 

främsta stödinsatser är att stödja de anhöriga i sin situation och i deras kontakt med 

myndigheter. Socionomen från Vuxenpsykiatrin menade också att de endast möter de 

anhöriga individuellt, om inte de anhöriga har behov av familjeterapi. Socionomen på 

Vuxenpsykiatrin menade att den behandling dem ger anhöriga är krisbehandlingar men om 

krisen fortsätter och går över till posttraumatiskt stressyndrom så kan KBT-behandling bli 

aktuellt, vilket även psykoterapeuten på BUP förklarade att de erbjuder.  Den internationella 

forskningen av Hubel, et al. (2011) visar hur KBT-behandling i grupp har givit goda resultat 

inom den utsatta familjen vad gäller att lindra de vanligaste symptomen av till exempel 

depression då det ger ett brett spektra av behandlingsstrategier. Hill (2005) refererar vidare till 

en form av lekterapi kallad filialterapi som gör de anhöriga till behandlare av barnet. 

Informanterna från de behandlande instanserna nämnde aldrig denna form av terapi som 

enligt forskning har gett goda resultat hos både barnen och de anhörigas mående. 

 

Respondenten från Polisen förklarade att när de startar en förundersökning får de anhöriga 

stöd genom att de har rätt till ett målsägandebiträde, som bland annat är en kontaktperson för 

de anhöriga under rättegången. Familjehusets informant uppgav att de kan erbjuda stöd till 

den anhöriga individuellt men att detta inte är deras mål då de främst arbetar med samarbetet 
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mellan föräldrar och barn, vilket överensstämmer med Lindskov (2010) avhandling om 

Familjehuset som visar att anhörigas inblandning i verksamheten är bristfällig. BUPs 

enhetschef och psykoterapeut förklarade att om anhöriga behöver stöd så kan de erbjuda 

krissamtal där de samtalar om situationen och hur den anhörige kan förhålla sig och stötta 

barnet. BUPs psykoterapeut menade att de gör en professionell bedömning om hur traumat 

ska bearbetas och om det finns behov av en mer individuell traumabehandling. Informanterna 

från BUP förklarade i korthet att de ger stöd till de anhöriga individuellt men uppger vidare 

att det till stor del handlar om i vilken grad de anhöriga involveras i barnets behandling. 

  

Det finns ju tillfällen då man måste prata enskilt, och vad det innebär, hur kan det se ut 

och då kan de få prata om sin förtvivlan och rädsla och sådär, och det behöver ju inte 

barnet lyssna på. Men annars så ser jag gärna att man jobbar ihop med barnet, på sikt 

alltså. Så jag jobbar med föräldrar enskilt, barn enskilt och familj tillsammans, beroende 

på hur familjen ser ut (Enhetschef på BUP) 
  

Enligt tidigare forskning uppskattar anhöriga när de får individuellt stöd och även när familjen 

som helhet ingår i en behandling för att lösa eventuella kriser tillsammans. Ett hinder för 

stödet till de anhöriga är att professionella helst vill arbeta individuellt med barnet eller med 

familjen som helhet. Det individuella fokuset till de anhörigas situation och mående 

försummas eller når inte upp till det önskade. Georgsson (2007) studie visar att de anhöriga på 

BUP Elefanten uppskattade att få samtala om situationen, sina känslor och få hjälp i sin 

föräldraroll utifrån hur de mådde individuellt. Socialtjänstens socialsekreterare förklarade att 

de anhöriga har ett behov och att barnet har behovet av sina anhöriga och att föräldrarna 

därför behöver lära sig att hjälpa barnet. Grosz, Kempe och Kelly (2000) och Lindros (2010) 

visar att anhöriga vars barn blivit sexuellt utnyttjade av en utomstående behöver stöd i sitt 

föräldraskap för att familjen ska kunna utvecklas och för att barnet ska kunna läka utan 

bestående men. Utsagan från Socialtjänstens respondent kan kopplas till barnperspektivet som 

menar att barn har rätt till sin egen utveckling och barn ska få sina åsikter hörda och beaktade 

i frågor som rör dem själva.  

 

Anhörigas omsorgsförmåga av sitt barn beror delvis på vilket stöd de anhöriga får från det 

formella- och samhälleliga systemet enligt Payne (2008). Respondenternas utsagor påvisar att 

de inte har unika insatser utformade till de icke-förövande anhöriga till sexuellt utnyttjade 

barn. Informanterna arbetar främst utifrån barnets kris eller i familjeterapi som inte gynnar de 

anhörigas individuella stöd. De professionella slussar vidare anhöriga när de anser att de inte 

har tillräckliga resurser eller det rätta handlingsutrymmet för att bemöta anhörigas kris och 
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åstadkomma ett psykiskt förändringsarbete. Socialsekreterarens utsaga angående det bristande 

ansvarstagandet för de anhöriga visar att stödet inte når upp till de behov som anhöriga har. 

De anhöriga inkluderas istället i de stödinsatser som ges till barnet. 

 

6.3.2 Stödinsatser tillsammans med barnet 

Majoriteten av informanterna la fokus på barnets behandling och hur de anhöriga fick stöd 

genom det. Familjebehandlaren från Familjehuset tryckte på att de anhöriga enligt hennes 

erfarenhet vill att någon professionell ska prata med barnet själv för att de inte tror sig kunna 

prata och hjälpa sitt barn. Familjebehandlaren menade däremot att de anhöriga egentligen 

själva kan hjälpa barnet om de får individuellt stöd att själva våga prata om situationen. 

  

Föräldrarna vill att nån professionell ska prata med barnet själv, man tror sig inte kunna 

prata med sitt barn och hjälpa sitt barn utan tror att det behövs professionell hjälp. Men 

egentligen kan man hjälpa ganska mycket, om man får hjälp att själv våga prata om 

dom här sakerna, så tror jag ju att man klarar mycket mer. Och om barnet är tryggt med 

den här vuxna så är det ju väldigt bra, för då är det ju redan en relation där 

(Familjebehandlaren från Familjehuset) 

  

Informanten menade att det beror på att det redan finns en trygg relation mellan de anhöriga 

och barnet som hjälper läkningsprocessen vilket går i linje med Deblinger och Hope Heflins 

(1996) studie. Socialsekreteraren på Barnahus förklarade att mycket av det stöd de ger går ut 

på att anhöriga behöver stöttas men att den stöttningen också ska bidra till att anhöriga ska 

kunna stötta sitt barn. 

  

Vi har väldigt mycket barnet i fokus, utifrån när vi jobbar. Det är barnet här, så kommer 

föräldrarna lite nedanför, fast föräldrarna är ju jätteviktiga. Mycket av vårt stöd som vi 

ger det går ju ut på att föräldrarna ska kunna hjälpa barnet och givetvis så stöttas 

föräldrarna men mycket i vårt tänk är att vi stöttar föräldrarna för att stötta barnet. 

Alltså de blir ett redskap i det på vägen, kan man väl säga (Socialsekreterare Y 

Barnahus) 
  

Anhöriga blir alltså ett redskap som indirekt blir stöttade. Socialtjänstens respondent menade 

att “många gånger så är det ju så, att får man föräldrarna att hjälpa sina barn så har ju barnen 

inte samma bekymmer senare för att dem har en helt annan läkningsförmåga då”. 

Socialtjänstens informant drar samma slutsats som Deblinger och Hope Heflin (1996), som 

menar att barn som har fått gott stöd genom sina anhöriga lider i mindre grad av de sexuella 

övergreppen i efterhand. BUPs enhetschef förklarade vidare att de anhöriga måste vara med i 

barnets behandling för att behandlingen ska fungera. 
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Vi jobbar ju med barn så vi har ju de stödinsatser för anhöriga som hjälper barnet och 

då är ju alltid de anhöriga viktiga i de sammanhangen. Så det går ju inte att jobba med 

sexuella övergrepp eller annat våld utan att man hjälper och backar upp familjen och de 

anhöriga, det går inte. Så det är självklart. Vi kan ju inte träffa ett barn enskilt som har 

varit utsatt för övergrepp, den måste ju ha med sig nätverket, också i processen, annars 

fungerar det inte (BUP enhetschef) 

  

I enighet med den slutsats som Back och Nilsson (2002) kommer fram till i sin artikel belyser 

de att anhöriga bör involveras i behandlingen för att öka deras förmåga att hjälpa barnet. Även 

om det individuella stödet för de anhöriga är betydelsefullt så är det även av vikt att få en 

gemensam behandling för att lösa eventuella kriser. Tidigare forskning förklarar att det bästa 

stödet till barnet är familjen och familjen behöver hjälp för att stödja barnets läkningsprocess 

(Erixon & Rydh, 2000). Utifrån systemteoretiskt perspektiv borde de anhöriga delta i 

behandlingen med barnet men också få egen behandling för att kunna medverka emotionellt i 

processen. Enligt majoriteten av informanterna är de anhöriga i dagsläget ett komplement för 

barnets välmående medan de anhörigas individuella mående inte sätts i fokus. 

  

6.3.3 Stöd utifrån ett genusperspektiv 

I de fallbeskrivningar (se Intervjuguide Bilaga 2) som gavs till informanterna uppgav BUPs 

enhetschef, BUPs psykoterapeut, familjebehandlaren från Familjehuset, socionomen på 

Vuxenpsykiatrin fokus på det kompetenta föräldraskapet och stödinsatser att göra de anhöriga 

kapabla att hjälpa sitt barn och inte på de anhörigas olikheter efter kön. Informanten från 

Socialtjänsten beskrev stereotypa bilder av hur föräldrarna är och hur de brukar reagera men 

intervjupersonen från Socialtjänsten nämnde själv att det var könsstereotypiskt sagt, vilket 

påvisar att respondenten var medveten om sina uttalanden. Informantens uttalanden kan 

jämföras med forskning från Törnlund (2008), Mojsijev och Mörving (2006) och Hedin och 

Månsson (2000) som förklarar att professionella på Socialtjänsten har ett sämre 

genusperspektiv. 

  

Utifrån fallbeskrivningarna som skapades för att fånga upp genus (se under Teoretisk ram: 

genus som socialkonstruktion) besvarade Socialsekreterarna från både Barnahus och 

Socialtjänsten att den ensamstående modern behövde få stöd hos dem direkt och att hon inte 

skulle slussas vidare i första taget. Medan fadern uppfattades ha lidit av sin ångestproblematik 

sedan tidigare och därför borde ta kontakt med Vuxenpsykiatrin vilket även socionomen på 

Vuxenpsykiatrin övervägde. Den ensamstående fadern kan även behöva medicinering enligt 

socialsekreteraren från Socialtjänsten men menade vidare att detta inte är något fadern kan 



Diana Fadel och Sofie Johansson 

Examensarbete 

39 
 

tvingas till utan att Socialtjänsten endast kan ge detta råd. Socialsekreterarna från Barnahus 

och socialtjänsten ansåg att föräldraparet i den tredje fallbeskrivningen behövde stöd 

tillsammans med barnet till en början och sedan var för sig. Respondenten från socialtjänsten 

förklarade vidare att misstron till barnets utsaga borde funnits av en tidigare anledning. 

Anhöriga brukar annars inte misstro sina barn menade socialsekreteraren från Socialtjänsten, 

“Utan snarare hade farsan redan varit där på tränaren” och menar att fadern redan skulle ha 

varit fysiskt våldsam mot tränaren vilket åter speglar en tydlig stereotyp uppfattning utefter 

kön som Hedin och Månsson (2000) förklarar att socialarbetare har. Informanternas 

uttalanden kring modern strider mot tidigare forskning som Mellberg (2002) och Törnlund 

(2008) nämner om motherblaming, men överensstämmer med Regnér (2006) bild av den 

ensamstående kvinnan som ensam och utsatt. Då forskningen om icke-förövande fäder är 

mycket bristfällig kan vi endast konstatera att fadern inte visar ilska eller motstånd till 

stödinsatser som Grosz, et al (2000) förklarar. Föräldraparet i den tredje fallbeskrivningen 

gavs ingen större förklaring av de intervjuade utan majoriteten såg föräldraparet som en enhet 

med goda resurser eller hänvisade till svaren på föregående vinjetter. I enighet med Regnér 

(2006) sågs föräldraparet i stort som en idealfamilj med tydliga attribut utifrån refereringen 

till tidigare svar. Tolkningarna och utsagorna från respondenterna i studien påvisar en 

könsstereotyp fördelning i stödinsatserna utifrån biologiskt kön och utifrån om de anhöriga 

var ensamstående eller inte. Dock kan det inte styrkas att de olika stödinsatser är utifrån vilket 

biologiskt kön de anhöriga tillhör då svaren även kan ha påverkats av de olika tillstånd de 

fiktiva anhöriga hade i fallbeskrivningarna. 

  

6.3.4 Tillgänglighet till stödinsatser 

Vad gäller de anhörigas tillgänglighet till stödinsatser från de valda verksamheterna menade 

ATSUBs ordförande att de har telefon- och mailkontakt med många anhöriga som behöver 

stöd och det finns de anhöriga som kommer och får stöd i lokalen. Alla intervjuade 

informanterna tryckte på att de för en dialog med den anhörige om vilken stödinsats som ska 

införas, förutom polisen där stödinsatser enligt informanten inte ingår i handlingsutrymmet. 

Socialsekreterare X från Barnahus förklarade att “Det stödet man har fått har man nog fått 

söka själv om man inte tackar ja till det stödet som socialtjänsten har att erbjuda” 

(Socialsekreterare X från Barnahus). Socialsekreteraren från Socialtjänsten berättade att 

anhöriga blir informerade om vilka stödinsatser som finns men ibland kan socialsekreteraren 

känna att en del stödinsatser är anpassade för klienten och då uppmuntras klienten extra att 
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välja just den insatsen, för att handläggaren har känt på sig vad den anhörige vill ha utifrån 

samtalen de har haft. 

  
För att ibland kan man känna att den här är som klippt och skuren för en viss insats och 

det är klart då pushar man ju extra för just den va [...] det är väldigt sällan man har fel 

tycker jag. Nej men oftast så känner man, vad typ de behöver utifrån det man får fram i 

samtalet /.../ Det är vi som informerar dem det. Alltså vårat team är ju vägen in så att 

säga, innanför dörrarna (Socialsekreterare Socialtjänsten) 

  

Tillgängligheten till stödinsatserna tycks därmed påverkas starkt av de enskilda 

socialsekreterarna på Socialtjänsten. BUPs psykoterapeut menade att deras tillgängliggörande 

är god då de är en känd verksamhet och att de anhöriga antingen kan ta kontakt eller 

remitteras till BUP. BUP psykoterapeuten ansåg att de finns tillgängliga per telefon för att de 

anhöriga ska bli bemötta på något sätt och nämnde vidare att de kan skapa ett samarbete med 

BUP Elefanten i Linköping om så behövs. I dessa förhållanden har anhöriga god förmåga att 

bemötas och få det stöd som de behöver i sin läkningsprocess då BUP Elefanten är 

specialiserade vad gäller dessa ärenden. Det beror även på vilka förutsättningar som krävs för 

att de ska skapa ett samarbete med BUP Elefanten i Linköping då psykoterapeuten från BUP 

menar att ett sådant samarbete inte är vanligt. Barnahus socialsekreterare Y tryckte på att det 

måste finnas en vilja hos klienten till att få stöd för att det ska fungera. Respondent Y från 

Barnahus nämnde dock att den geografiska tillgängligheten och storleken kan vara en 

begränsning och att de på så sätt inte når ut till alla anhöriga.  

 

Tillgängligheten till stödinsatserna påverkas av handlingsutrymmet bland professionella. 

Handlingsutrymmet och de val som de professionella väljer att göra påverkar vilken typ av 

stödinsats och hjälp de anhöriga får. Tillgängligheten till att få stöd har ökat i Kalmar län 

sedan Barnahus startades och de professionella menar att stödinsatsen skapas genom en dialog 

vilket är gynnsamt för de anhöriga. Socialsekreteraren från Socialtjänsten menade att de 

professionella uppmuntrar de anhöriga att välja stödinsatser som de tror är mest lämpade. 

Förutsättningarna till passande stödinsatser ligger i att de professionella ska ha kunskap om 

vilken insats som är bäst för familjens förmågor att kunna återgå till det ursprungliga 

tillståndet. Kalmar läns geografiska storlek och invånarantal påverkar att stödinsatserna i länet 

inte är optimerade för de anhöriga. Verksamheter som ATSUB som har hög tillgänglighet och 

BUP Elefanten som är mer anpassade till anhöriga till sexuellt utnyttjade barn är gynnande för 

de anhöriga och kan komplettera lokala verksamheter. 
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6.4 Bemötandet av de anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 

6.4.1 Professionellas syn på ett gott bemötande till anhöriga 

Enligt tidigare forskning är ett gott bemötande mot de anhöriga till det sexuellt utnyttjade 

barnet av stor vikt då de anhöriga befinner sig i en kris. Gott bemötande är enligt 

informanterna att ge de anhöriga empati, respekt och som professionell ta den ångest och 

förtvivlan de anhöriga känner på allvar. Familjebehandlaren från Familjehuset tryckte på att 

det är viktigt att inte skuldbelägga de anhöriga, vilket “lätt kan smyga in” enligt informanten. 

Att det stöd de icke-förövande anhöriga får kan vara influerat av skuld förklarar även 

Deblinger och Hope Heflin (1996) och att det därmed kan påverka interaktionen med 

handläggaren. Gustafsson (2000) förklarar att de professionella måste se familjen som en 

resurs för barnet vilket motverkar att professionella finner fel hos de anhöriga och därmed inte 

skuldbelägger dem. Att skuldbelägga de anhöriga i krissituationen kan leda till sämre 

självförtroende i föräldraskapet vilket enligt Back (2012) påverkar de anhörigas förmåga att 

stödja sitt barn som har varit utsatt. Skuldbeläggning kan leda till att familjen sluter sig, som 

tidigare nämnt, när de inte vågar lita på någon efter avslöjandet av de sexuella övergreppen. 

När en familj sluter sig är det svårt att öppna familjen igen enligt Öquist (2008) och det krävs 

mycket arbete för att familjen ska återhämta sig. Myndigheternas bemötande kan på så sätt 

göra mer skada mot familjen än det ger stöd till att få en fungerande hemmiljö. 

  

För att de anhöriga ska få ett gott bemötande tyckte Polisen att var viktigt att låta de anhöriga 

ställa frågor och att försöka besvara dem så gott det går för att lugna den anhöriga utan att 

komprimera barnets utredning. Respondenten från Polisen trycker på professionalism och 

menar  

 
Det tycker jag att man kan kräva, att man får ett gott bemötande. Sen vad man (som 

professionell) känner eller tycker och tänker, det får man nog hålla inom sig. För ett 

gott bemötande ska alla få (Polisen) 

 

Att ett gott bemötande är något de anhöriga har rätt till förklarar även informanten från 

Vuxenpsykiatrin och att de som professionella ska hålla sina tankar inom sig trycker också 

familjebehandlaren från Familjehuset på. ATSUBs verksamhetsansvarig förklarade vidare att 

“Det är också väldigt viktigt att man tänker på att man inte agerar utan att ha ett medgivande, 

att man alltid har en öppenhet och alltid berättar vad som händer och vad som komma skall” 

(ATSUBs verksamhetsansvarig). Forskning från Mellström och Widman (2006) förklarar 

dock att dåligt bemötande förekommer inom Socialtjänsten där de anhöriga ha bemötts av 
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misstro och ifrågasättande. För att uppnå god hälsa hos barnet bör de anhörigas mående 

prioriteras för att familjen i sin helhet ska må bra. Att bemöta andra människor med respekt är 

en oskriven lag men att inte kunna svara på alla de frågor anhöriga kan bero på den 

professionellas handlingsutrymme eller kompetens. 

                    

6.4.2 Förhinder för ett gott bemötande 

Socialtjänstens socialsekreterare fann hinder i att bemöta de anhöriga då de anhöriga kan 

känna sig pressade och då det finns en rädsla hos de anhöriga om att Socialtjänsten ska 

omhänderta deras barn på grund av de sexuella övergreppen. Socialtjänstens socialsekreterare 

förklarar att hinder för ett gott bemötand är att de anhöriga inte alltid själva är trevliga men att 

det är något de professionella måste hantera för att skapa ett gott bemötande. ATSUBs 

ordförande förklarar att majoriteten av deras klienter är mödrar i ärenden där fadern är 

förövaren. Informanten menar vidare att i de fall där förövaren har varit en utomstående har 

Socialtjänsten lagt skuld på modern istället för att stötta henne i rollen att vara en stark 

anhörig för barnet. Vilket överensstämmer med Törnlunds (2008) studie ser socialsekreterare 

fortfarande modern som ansvarig i föräldraskapet. Samhället har tilldelat den kvinnliga 

föräldern vissa förmågor. Den symboliska dimensionen av en moder har blivit att hon är 

ansvarig för omhändertagandet av barnet och därför bemöts hon enligt Karlsson och Piuva 

(2012) inte objektivt utifrån sin individ utan istället utifrån sitt genus.  

  

BUPs psykoterapeut menade att tid, kunskap och personkemi kan förhindra ett gott 

bemötande. Socionomen från Vuxenpsykiatrin menade att ett hinder är om de remisser andra 

enheter eller de anhöriga själva skrivit till Vuxenpsykiatrin inte är tillräckligt innehållsrika för 

att kunna prioriteras. Familjebehandlaren från Familjehuset menade att det enda förhindret till 

gott bemötande ligger hos den professionella själv, vilket påvisar att den professionella alltid 

har ansvaret utifrån sin professionella roll att ge ett gott bemötande till de anhöriga. Det är 

också de professionellas ansvar att utförligt beskriva sin klients problematik så att den 

mottagande verksamheten kan utföra ett gott arbete. BUPs enhetschef menade att ett mindre 

gott bemötande även kan innebära att den professionella själv far illa av de anhörigas utsaga 

och därmed inte kan stödja de anhöriga. Barnahus socialsekreterare X förklarade att det 

händer att dåligt bemötande förekommer när professionell och klient talar parallellt och inte 

med varandra för att de känner olika starkt för situationen eller vill uppnå olika saker med 

samtalet. Att se till familjens mål och ta tillvara på de anhörigas förmågor stärker familjens 

naturliga utveckling menar Söderquist (1995). 
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BUPs psykoterapeut och informanten från Polisen tryckte på att anhöriga har ett behov av att 

bli omhändertagna och få kunskap om vad barnet har utsatts för “Just det här vad barnet har 

blivit utsatt för tror jag är jättestort behov som förälder” (Polisen), men förklarar vidare att det 

inte går på grund av förundersökningssekretess. I Rasmussons (2010) artikel om Barnahus där 

anhöriga har intervjuats framkommer att de anhöriga var missnöjda med mängden 

informations de får i sitt barns utredning. Respondenten på Polisen menade dock att man 

förklarar för de anhöriga vad som kommer ske i den utsträckning de har möjlighet. Detta är en 

aspekt av bemötandet till de anhöriga som de professionella inte kan möta då barnperspektivet 

måste ta överhand för barnets utrednings skull. 

Socialsekreteraren från Socialtjänsten menade vidare att resurserna påverkar bemötandet av 

anhöriga. 

  
Jag tror alltid att det finns områden att utveckla. Man är liksom aldrig riktigt färdig med 

allting, det finns alltid saker att utbilda sig vidare i, det finns alltid saker att träna rent 

praktiskt på. Tack och lov så är det så pass sällan förekommande att man aldrig får 

någon vana på det (Socialsekreterare på Socialtjänsten) 
  

Den positiva aspekten av denna brist är att sexuella övergrepp mot barn inte är vanligt 

förekommande hos myndigheten. Det är dock problematiskt att de professionella som ska 

bemöta de anhöriga som söker hjälp i denna krissituation inte anser sig ha resurser för att 

stödja de anhöriga krisen som de befinner sig i. Enligt informanterna finns det en risk att 

skuldbeläggning omedvetet kan påverka interaktionen med de anhöriga, men menar samtidigt 

att ett gott bemötande ska alla klienter kunna kräva av de professionella, vilket är de 

professionellas ansvar i sin yrkesroll. I enighet med tidigare forskning har de professionella i 

studien insikt om vad ett gott och mindre gott bemötande kan innebära för de anhöriga till 

sexuellt utnyttjade barn.  

 

6.5 Förutsättningar till stöd 

6.5.1 Bristande forskning och kunskap 

Barnahus socialsekreterare menade att de har goda möjligheter att åka på olika utbildningar 

och föreläsningar i samråd med BUPs enhetschef, till skillnad från resterande informanter 

som menade att resurserna inte finns eller är bristfälliga. Alla de intervjuade professionella 

uppgav att det är ett individuellt ansvar att finna och söka tillgång till dessa kunskapsträffar 

eller kunskap i stort. Det var endast socionomen från Vuxenpsykiatrin som menade att de inte 

krävs ta eget ansvar då de från ledningen inte uppmuntrades att söka vidare kunskap eller gå 
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utbildningar. Det är även valfritt att gå på de utbildningar och föreläsningar som de 

professionella erbjuds och ingen av de intervjuade förklarade att någon specifik kunskapsträff 

om målgruppen är obligatorisk. Respondenterna uppgav att de inte har någon systematik för 

hur de följer upp kunskapen som de har erfarit under utbildningar eller föreläsningar utan 

menar att det endast berättas och diskuteras inom personalgruppen. Tillgången till kunskap är 

en begränsning i majoriteten av de intervjuades handlingsutrymme och deras verksamheters 

traditioner av att inte systematiskt följa upp ny kunskap är ett sämre samspel mellan den 

professionella och verksamhetens val att prioritera sina resurser. 

  

Alla de professionella som har intervjuats för denna studie förtäljde att utbudet av 

utbildningar och föreläsningar kring sexuella övergrepp mot barn med fokus på de anhörigas 

situation är mycket bristfälligt eller överhuvudtaget inte existerar. Ordförande på ATSUB 

förklarade i enighet med Hill (2005) att anhöriga inte uppmärksammas i forskning. Det är 

endast BUPs respondenter som bestred bristen och menar att det finns stort fokus på de 

anhöriga i forskningen. Det fokuset ser BUPs informanter som en självklarhet då de är en del i 

behandlingsarbetet i ärenden som rör barn. Barnperspektivet tar en betydande stor andel av 

behandlingen utifrån BBIC-modellen och sätter barnet som enskild individ i fokus och 

forskningen åsidosätter de anhörigas deltagande. Detta i grund av att barn i Skandinavien har 

fått en individuell roll i samhället som Sommer et al. (2010) förklarar. Utifrån tidigare 

framställd forskning har anhöriga önskat och uppskattat när de professionella varit 

specialutbildade inom området, den bristande kunskapen om målgruppen kan därför ses som 

en brist i att bemöta de anhöriga utifrån de professionellas givna handlingsutrymme vilket 

påverkar de anhörigas förmåga att möta sitt barns känslor. Handlingsutrymmet för de 

professionella att bemöta de anhöriga komprimeras genom resurser men handlingsutrymmet 

kan enligt Svensson et al. (2008) utvidgas av de professionella val i det enskilda mötet med 

klienten eller krav om förändring mot verksamheten. 

 

6.5.2 Bristande resurser 

Vad gäller de professionellas handlingsutrymme utifrån resurser och specialkunskap menade 

ordförande på ATSUB och BUPs enhetschef att det påverkas av samverkan med andra 

verksamheter. BUPs psykoterapeut, socialsekreteraren från Socialtjänsten och Polisen 

förklarade att det finns en stor tidsbrist inom respektive verksamhet för att bemöta de 

anhöriga och deras behov. Informanterna från Vuxenpsykiatrin, Barnahus och Familjehuset 

menade däremot att de har ett gott handlingsutrymme att införa stödinsatser för de anhöriga. 
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Psykoterapeuten från BUP, socialsekreterarna från Barnahus och Socialtjänst förklarade att 

deras handlingsutrymme begränsas av länets storlek i det avseende att det blir för få ärenden 

och därmed läggs inte resurserna på specialisering. Socialtjänstens socialsekreterare uppgav 

“man försöker att lyfta dem ur den situationen dem är i, men underverk kan vi inte göra, vi 

har inte dom resurserna, absolut inte” (Socialsekreterare på Socialtjänsten) och förklarar 

vidare att behandlingen borde ske på en specialiserad verksamhet. Studiens informanter 

uppger att de inte är specialutbildade för att möta anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. 

Mellström och Widman (2006) skriver att de anhöriga i deras undersökning framförde 

klagomål på att socialsekreterare inte besitter utförlig specialkunskap om sexualbrott mot barn 

eller om hur barnen och de som anhöriga ska behandlas.  

 

Att stödinsatserna är generella menar Söderquist (1995) kommer hämma familjens naturliga 

utveckling och inte ta till vara de anhörigas förmågor. Endast BUPs enhetschef menade att 

enbart specialutbildade professioner bemöter de anhöriga och deras barn inom verksamheten 

vilket är en faktor som uppskattas av de anhöriga i Georgssons (2007) studie från BUP 

Elefanten. Informanterna från ATSUB, Barnahus, Socialtjänsten, Polisen, Vuxenpsykiatrin 

och Familjehuset uppgav att de inte har några speciella riktlinjer när det kommer till de 

anhöriga till sexuellt utnyttjade barns stöd utan att det är upp till varje enskild professionell. 

BUPs enhetschef och psykoterapeut refererade sitt stöd till de riktlinjer som ges i den 

nationellt utformade boken Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 2013 (se 4.5 

Lagrum och Riktlinjer). De anhöriga vill enligt tidigare forskning prata med någon 

professionell som har kunskap om övergreppen, dess konsekvenser och få relevant 

information. Då majoriteten av respondenterna inte har några specifika riktlinjer till att möta 

målgruppen sätts istället ansvaret på den enskilde professionella att bemöta de anhöriga 

utifrån den kompetens som den professionella besitter. Att tid och pengar enligt informanterna 

inte är fullmåliga för att kunna bemöta den utsatta målgruppen är en begränsning i den 

enskilde professionellas handlingsutrymme att göra val som kan vara det mest betydelsefulla 

för de anhöriga och i förlängningen det bästa för barnets läkningsprocess.  

  

Uppföljning av en insats sker löpande under insatsens gång menar respondenterna men följs 

inte upp efter att stödinsatsen till de anhöriga anses slutförd. Ingen av de intervjuade 

professionella i denna studie uppgav att deras verksamheter gör någon utvärdering av de 

individuella insatserna som de anhöriga har fått efter avslutad behandling, förutom 

familjebehandlaren från Familjehuset som dock inte hade tillåtelse att dela med sig av 
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utvärderingen till studien. Övriga informanter uppger dock att det kan eller ska ske inom 

verksamheten i ett senare skede, då socialt arbete generellt rör sig mot en evidensbasering. 

Utvärderingen kan vara en form av uppföljning efter en tid och därmed agera en långsam 

avslutning vilket de anhöriga i Georgssons (2007) studie värdesatte. Avsaknaden av 

uppföljning och utvärdering kan bidra till att kännedomen om målgruppens situation inte 

förstärks då verksamheterna inte får den inblick som skulle kunna bringa klarhet i 

kvalitetssäkra insatser i framtiden. En sådan uppföljning och utvärdering skulle teoretiskt sett 

kunna ge kraft till de tidigare nämnda behandlingsformer som enligt Hill (2005) och Hubel et 

al. (2011) anses vara mer effektiva. Enligt informanterna görs ingen uppföljning eller 

utvärdering av insatserna som de anhöriga tagit del av. De professionellas möjlighet att 

utveckla stödet till de anhöriga komprimeras, och i förläningen stödet till barnet, av deras 

förutsatta handlingsutrymme som är fokuserat på att behandla det sexuellt utnyttjade barnet. 

 

7 Sammanfattning och reflektioner 

7.1 Sammanfattning och slutsatser  

De anhörigas kontakt med verksamheterna som erbjuder stödinsatser kan initieras på olika 

sätt och kontakten kan sökas direkt till önskad verksamhet. De myndigheter som kontaktas är 

första steget in i ärendeprocessen, men sedan kan andra verksamheter och insatser 

aktualiseras. Enligt tidigare forskning uppskattade barnet inte samtalen kring övergreppen 

utan ville istället få det villkorslösa stödet från sina anhöriga, medan de anhöriga enligt 

tidigare forskning vill ha individuellt stöd och de intervjuade professionella lyfter att de 

anhöriga är i behov av stöd för att kunna stödja barnet i sin läkningsprocess. Resultat och 

analys ger en tydlig bild av att behandlingen fokuseras på det sexuellt utnyttjade barnet medan 

de anhörigas kris inte fångas upp trots att de professionella synliggör att de anhöriga går 

igenom en känslomässig kris och samtidigt ska agera det bästa stödet för barnet. De anhöriga 

blir i denna process tvingade att söka eget stöd om de inte remitteras eller fångas upp under 

barnets behandling vilket tycks vara en ovanlighet. De stödinsatser som erbjuds de anhöriga 

av valda verksamheter är i största grad inte specifika för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 

utan generella krissamtal förutom de insatser ATSUB gör för den specifika målgruppen.  

 

Insamlad empiri visar att de professionella har en insikt i att de anhöriga inte har 

självförtroendet, förmågan eller kunskapen att möta sitt barn i krissituationen men påvisar 

ändå en brist i att ta sig tid och fokusera resurserna på att behandla de icke-förövande 
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anhörigas krissituation. Bemötandet av de anhöriga utifrån genus som socialkonstruktion 

antyder att modern ses som utsatt medan faderns kris av vissa respondenter ansågs vara 

grundat innan övergreppens uppdagande. Konsekvenserna av att inte behandla de anhöriga 

leder enligt tidigare forskning till att barnets läkningsprocess och utveckling påverkas negativt 

vilket kan leda till andra konsekvenser senare i livet. De professionella har därför ett ansvar 

att förmedla verktyg till de anhöriga för att hemmiljön ska återgå till det ursprungliga, vilket 

är familjens behov enligt informanterna och tidigare forskning. De professionellas utsagor 

visar även i stort att det finns bristande utbildningar och forskning om de anhörigas situation 

och mående. Samtidigt förklarar de professionella att de inte har någon systematik över hur de 

följer upp varken kunskapen som de har fått under utbildningar eller kontakten med de 

anhöriga som inte heller utvärderas.  

 

Vår slutsats är att de intervjuade professionella har en god insikt i de icke-förövande 

anhörigas individuella behov, mående och betydande inflytande på barnets goda 

läkningsprocess utifrån vad tidigare forskning beskriver. Vår slutsats är vidare att de 

behandlande instanserna är fokuserade på barnet och att de anhöriga i stor omfattning 

försummas eller faller mellan stolarna då de ställs för att söka individuell hjälp på egen hand. 

Denna brist på stöd till de icke-förövande anhöriga kan främst förklaras utifrån barnets starka 

individualisering i Skandinavien och utifrån verksamheternas resursbrist att möta de anhöriga. 

En del verksamheters behandling har varit utformade efter att om barnet bedöms må bra så 

slutar de anhöriga också bli behandlade även om de fortsätter må dåligt, vilket påvisar att den 

centrala uppmärksamheten riktas mot barnet och att de anhöriga följer med som släptåg. 

Konsekvensen av detta handlande blir att de professionella utifrån tidigare presenterad 

forskning inte når upp till varken barnets eller de anhörigas önskemål om att få stöd till att 

återgå till sin ursprungliga vardag. De anhöriga är tvungna att söka hjälp för att få det stöd 

dem behöver istället för att hjälpen nås ut direkt per automatik när övergreppen uppdagats och 

kommit till myndigheters vetskap. På så sätt brister stödet till de anhöriga och i förlängningen 

till barnet eftersom de anhöriga kan försvinna på vägen. 

 

För att uppnå huvudmålet med insatserna till icke-förövande anhöriga för att de ska vara ett 

gott stöd för barnet behövs mer samverkan mellan verksamheterna för att fånga upp de 

anhöriga så de inte faller mellan stolarna. De professionella kan inom sitt handlingsutrymme 

under behandlingen lägga mer fokus på att stödja de anhöriga. Det som krävs för att medföra 

goda förutsättningar inför framtiden är att belysa problematiken med att de anhöriga slussas 
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mellan olika verksamheter och att det inte finns några riktlinjer för hur stödet ska utformas. 

Då kunskap är en förutsättning till att få ett gott stöd och hjälp innefattar det att de 

professionella borde få tillgång till den forskning och kunskap som finns om målgruppen 

icke-förövande anhöriga. För att de professionella ska kunna veta vad som uppskattas i en 

behandling, vad de anhöriga var missnöjda med och hur behandlingen kan utvecklas bör 

stödinsatserna följas upp och utvärderas. Genom att möta de anhörigas psykosociala behov i 

större grad kan de professionella möjligtvis få det resultat av läkande hos barnet som de har 

som mål att uppnå. 

 

7.2 Reflektioner 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att de professionella som har medverkat i studien har 

haft svårigheter med att förhålla sig till målgruppen icke-förövande anhöriga till sexuellt 

utnyttjade barn i sina intervjusvar. Informanterna har i många avseenden istället börjat prata 

om förövande anhöriga vilket påvisar att den målgrupp som studien avser belysa är en liten 

klientel för de professionellas verksamheter, därmed ifrågasätts om stödet till de icke-

förövande anhöriga glöms bort i samhället. Hill (2005) menar att den forskning som finns 

främst koncentrerar sig på incestuösa förhållanden och sätter de anhöriga i kontext av att vara 

förövare, själv utsatt av partnern eller motherblaming. Deblinger och Hope Heflin (1996) 

belyser vidare att de professionella som bemöter målgruppen kan influera stödet till de 

anhöriga med skuldbeläggning. Payne (2008) förklarar att människans kunskap kommer ifrån 

tolkningar av beskrivningar och redogörelser, likt forskning, och skapar sociala idéer som blir 

en sorts verklighet. Karlsson och Piuva (2012) förklarar vidare att det sociala arbetet inte är 

objektivt till klientens genus och att det påverkar sociala insatser. De sociala konstruktionerna 

kan påverka handläggarens syn och tolkning av situationen vilket kan leda till 

skuldbeläggning av de anhöriga. De professionellas handlingsutrymme ska istället motverka 

skuld och istället uppmuntra att bemöta anhöriga på ett professionellt sätt.  

  

Vi vill belysa Socialtjänsten och Polisen då de är stora myndigheterna med stor betydelse, och 

vi ser deras resursbrist som problematisk då de oftast är första kontakten till familjen i ärendet 

och uppger att de inte kan bemöta anhörigas behov på ett tillfredsställande sätt. Att det 

dessutom förekommer misskommunikation mellan dessa myndigheter i början av ärendet är 

en brist av vikt. Enligt lag (SFS: 2011:328; SFS: 2012:776) ska barnet och dess anhörigas 

behov mötas av dessa regeringsstyrda myndigheter. Det är därmed en fråga om vilken politik 

som styr landet som styr myndigheternas faktiska resurser att utföra sitt lagbundna 
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handlingsutrymme. Under tidigare forskning har vi belyst en studie som gjordes av Georgsson 

(2007) på BUP Elefanten som lyfter anhörigas åsikter. Anhöriga menar i studien att de 

värdesätter tillgänglighet, helhetssyn, relationen till behandlaren och en långsam avslutning 

vad gäller kontakten. De ovan nämnda professionerna kan inte bemöta anhöriga på ett 

önskvärt sätt då de har resursbrist både vad gäller tid och kunskap om anhöriga till sexuellt 

utnyttjade barn enligt informanterna. Vi ser det som problematiskt att myndigheter har 

tidsbrist då konsekvenserna till denna problematik kan innebära att den anhörige börjar isolera 

sig och det har i tidigare forskning av Dyb et al. (2003) förklarats att familjer som isolerar sig 

har större risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Detta i sin tur kan leda till att barnet 

får psykiskt belastning och att den anhörige inte kan förse barnet med det stöd den behöver. 

Handlingsutrymmet som de professionella har påverkar vilken stödinsats de anhöriga får 

vilket i sin tur påverkar familjen som ett system. Det kan även leda till att familjen utvecklas 

till ett slutet system som enligt Öquist (2008) är svårare att behandla då de inte är lika 

mottagliga för feedback. De anhöriga borde enligt sin goda påverkan på barnets välmående få 

möjlighet att få det stöd de behöver från de verksamheter som uppger att de har resurserna 

och handlingsutrymme att möta målgruppen istället för hos verksamheter som uppger 

resursbrister. Verksamheterna i Kalmar kan använda sitt handlingsutrymme i kontakten med 

de anhöriga till att rådgöra för de anhöriga att de kan vända sig till exempelvis BUP Elefanten 

eller ATSUB om de önskar ett större eller mer specialiserat stöd, vi menar att detta skulle 

kunna vara en bidragande faktor att fånga upp de anhörigas behov ytterligare. 

  

Stöd och behandling ska vara tillgängligt för alla i den mån att det ska kunna främja den 

enskildes liv, oavsett hur sällan förekommande sådana typer av ärenden uppstår. Utifrån 

informanternas utsagor blir de anhöriga inte tilldelade det stöd de har känslomässigt behov av, 

men det kan också vara så att de anhöriga önskar att stödet ska fokuseras på barnet likt 

informanterna önskade i studien av Falkdalen och Källstrand (2008). Vi tar i beaktan att de 

anhöriga kan ha frånsagt sig en individuell behandling och endast bett om att medverka i 

barnets behandling, vilket de ska utifrån arbetsmodellen BBIC (socialstyrelsen, 2013) och 

socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6). I den kontexten lever de professionella enligt 

verksamhetsbeskrivningarna och respondenternas utsagor i stor grad upp till den behandling 

och det stöd de avser att ge och som informanterna efterfrågar. 

  

Ingen av informanterna förutom familjebehandlaren på Familjehuset nämner att de utvärderar 

eller följer upp insatserna som de anhöriga har fått. Detta kan komma att bli problematiskt 
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eftersom verksamheterna inte vet vad som fungerar i realiteten eller vad de anhöriga kan 

tänkas vara missnöjda med. På så sätt utvecklas inte stödet eller hjälpen till anhöriga som 

hamnat i en kris. Informanterna nämnde även att det finns mycket få utbildningar vad gäller 

icke-förövande anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och att utbildningar oftast koncentrerar 

sig på det utsatta barnet vilket enligt Sommer et al. (2010) förklaras genom ett starkt 

barnperspektiv i de nordiska länderna. Vi anser att det är viktigt att lyfta barnet som blivit 

utsatt för brottet men att det även är viktigt att lyfta andra centrala delar likt de anhöriga och 

deras betydande del i barnets liv och läkningsprocess enligt systemteori med 

familjeperspektiv. Vi har uppmärksammat att det finns en röd tråd i alla informanters svar och 

kan konstatera att det utsatta barnet är i fokus i behandlingarna och utbildningarna, trots 

forskningens klara språk som trycker på de anhörigas avgörande påverkan i barnets 

läkningsprocess. BUPs enhetschef menar dock att utbildningar och föreläsningar om de 

anhöriga till sexuellt utnyttjade barn är tillgängliga, då kan det ifrågasättas varför inte alla 

professionella som bemöter målgruppen får denna kunskap. Om det inte läggs resurser på 

specialisering så kan stödet till de anhöriga brista då olika professioner inte får tillräckligt 

med kunskap om denna problematik. I tidigare forskning nämns KBT-terapi och filialterapi 

som goda behandlingsformer för att involvera de anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, att 

motverka depression och effektivisera stödet inom familjen. Vi undrar om det är en fråga om 

kunskap- eller resursbrist som gör att de valda verksamheterna inte praktiserar filialterapi. 

  

Under intervjuerna ställdes frågor om vad som är ett gott och mindre gott bemötande, vi 

reflekterade över att detta är frågor som kan vara lätta att svara på. Det är svårare när detta 

bemötande och stöd ska förverkligas i realiteten i mötet mellan professionella och de 

anhöriga, då kan många olika komponenter ge påverkan. Vi kan inte bevisa hur dessa 

respondenter bemöter anhöriga, utan utifrån deras svar belyser vi hur de upplever att 

bemötandet ska se ut, hur det står sig mot tidigare forskning och utifrån det har vi en 

förhoppning om att de lever upp till sina utsagor. Vissa av respondenterna visade dock upp ett 

tankesätt kring könsstereotyper som borde motverkas genom att beakta genusperspektivet 

vilket informanterna i stort själva förklarade var av vikt i ett bemötande av de anhöriga. 

  

Vi har med vår studie sökt att ge en nyanserad bild av hur stödet är utformat till målgruppen 

anhöriga till sexuellt utnyttjade barn i Kalmar län av verksamheter som bemöter målgruppen. 

Vår förhoppning är att vår studie bidragit till att belysa de brister och styrkor som finns i 

behandlingen så att de berörda verksamheterna vidare kan utveckla ett gynnande stöd till icke-
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förövande anhöriga. Utifrån våra frågeställningar har de professionella en god insikt i de 

anhörigas behov utifrån jämförelser med tidigare forskning. Vi anser vidare att vi har fått en 

övergripande bild av hur de berörda verksamheterna arbetar med att möta dessa behov men 

finner att de anhöriga i stor mån glöms bort i behandlingen eller endast används som verktyg i 

barnets läkningsprocess och därmed inte får individuell behandling efter sina egna behov. Vi 

finner att förutsättningarna egentligen finns för att bemöta målgruppen inom verksamheterna 

men att de verksamheter som kopplas in i ärenden som rör sexuella övergrepp mot barn har 

bristande resurser. Verksamheterna har även ett stort fokus på barnet och fångar inte upp de 

önskemål som enligt tidigare forskning finns hos de anhöriga om individuellt stöd. 

  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Avslutningsvis vill vi påminna att denna studie endast gav oss möjlighet att intervjua 

professionella i sina respektive yrkeskategorier och begränsade oss ifrån att intervjua icke-

förövande anhöriga. Under arbetets gång upplevde vi att den tidigare forskningen var 

bristfällig om icke-förövande anhöriga och därför anser vi att målgruppen måste belysas 

ytterligare. Därför vill vi uppmana till fortsatt forskning som intervjuar icke-förövande 

anhöriga som klienter till dessa myndigheter och organisationer och vidare belysa deras 

situation utifrån deras egna perspektiv. Vi fann även kunskapsluckor i verksamheternas 

samverkan och kunskapsinhämtning som kan vara intressanta att ytterligare belysa. Genom 

intervjuerna framkom att det mest typiska ärendet har blivit internetbaserade sexuella 

övergrepp mot minderåriga. Internet är ett nytt sätt för förövare att komma i kontakt med barn 

och det finns en risk att övergreppen ökar på grund av tillgängligheten. Därmed kan även 

målgruppen öka och behöva ett effektivt stöd i att kunna stödja, och inte beskylla sina barn, 

vilket både tidigare forskning och studiens informanter tryckte på att de anhöriga i större grad 

gör vid dessa övergrepp. Denna datoriserade utveckling av övergrepp finner vi relevant att 

följa. 

  

  

  



Diana Fadel och Sofie Johansson 

Examensarbete 

52 
 

Referenslista 
 

Back, C. (2012). The legal process in child sexual abuse: difficulties in confirming evidence 

and providing support. Diss. Linköping: Linköpings universitet. 

 

Back, C. & Nilsson, D. (2012). Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar. Svedin, C-G. & 

Banck, L. (red.) Behandling. Lund: Studentlitteratur, ss. 211-245. 

 

Bell, J. (2005). Doing your research project – A guide for first-time researchers in education, 

health and social science. United Kingdom: The Bath Press 

 

Berg, I K. (1994). Familjebehandling – lösningsfokuserat arbete med utsatta familjer. 

Stockholm: Mareld. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Lund: Liber. 

 

Carey, M. (2009). The social work dissertation: using small-scale qualitative methodology. 

Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press. 

 

Deblinger, E. & Hope Heflin, A. (1996). Treating sexually abused children and their 

nonoffending parents: a cognitive behavioral approach. London: SAGE. 

 

Dyb, G., Holan, A., Steinberg, A.M., Rodriguez, N. & Pynoss, R.S. (2003). Alleged sexual 

abuse at a day care center: impact on parents. Child Abuse & Neglect Vol. 27, No 8, pp 939-

950. 

 

Erixon, M. & Rydh, B. (2000). Sexuella övergrepp mot barn. Konsultation till socialtjänsten. 

Stockholm: Socialstyrelsen (SoS-rapport 2000:36). 

 

Falkdalen, T. & Källstrand, P. (2008). Uppföljning av korttidsterapin vid BUP Östersund. 

Mittuniversitet. 

 

Georgsson, M. (2007). Föräldrabehandling efter sexuella övergrepp mot barn - en kvalitativ 

studie om föräldrars upplevelser av den behandling de fått. Linköpingsuniversitet. 

 

Grosz, C.A. Kempe, R.S. & Kelly, M. (2000). Extrafamilial sexual abuse: treatment for child 

victims and their families. Child abuse & Neglect, Vol. 24, No 1, ss. 9-23. 

 

Gustafsson, P. (2000). Familjen den viktigaste resursen inom familjeterapin - Felfinneri och 

skuldbeläggning av anhöriga bör motverkas. Läkartidningen, Vol. 97, ss. 804-806. 

 

Hedin, U-C. & Månsson, S-A. (2000). Kön och socialt arbete – en introduktion. 

Socialvetenskaplig tidskrift, (1-2), ss. 3-12. 

 

Hill, A. (2005). Patterns of non-offending parental involvement in therapy with sexually 

abused children: a review of the literature. SAGE: Journal of social work, 2005, 5:399. 

 

Hubel, G., Maldonado, R., Tavkar, P., Hansen, D. & Flood, M. (2011). Cognitive-Behavioral 

Group Treatment for a Sexually Abused Child and a Nonoffending Caregiver: Case Study and 

Discussion. SAGE: Clinical Case Studies, 10(5), ss. 360 –375. 



Diana Fadel och Sofie Johansson 

Examensarbete 

53 
 

 

Jonsson, L. Warfvinge, C. & Banck, L. (2009). Barn och sexuella övergrepp via IT, 

erfarenheter från onlineprojektet på BUP-Elefanten i Linköping. Tallinn: EVG Print. 

 

Karlsson, L. & Piuva, K. (2012). Genusperspektiv i socialt arbete. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Kreyberg Normann, E. (1995). Barn och sexuella övergrepp. Stockholm: Bonnier Utbildning 

AB. 

 

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

Studentlitteratur AB. 

 

Lindros, M.E. (2010). The experience of support of the non-offending parent of child sexual 

abuse victims following the discovery of abuse of one or more of his/her children.  New York: 

Columbia University. 

 

Lindskov, C. (2010). Family center practice and modernity - a qualitative study from Sweden. 

Diss. Kristianstad: Academic Press. 

 

McLaren, H.J. (2013). (Un)‐blaming mothers whose partners sexually abuse children: In view 

of heteronormative myths, pressures and authorities. Child & Family Social Work, Vol. 18, 

Issue 4, ss. 439–448, November 2013. 

 

Mellberg, N. (2002). När det overkliga blir verklighet. Mödrars situation när deras barn 

utsätts för sexuella övergrepp av fäder. Diss. Finland: Boréa. 

 

Mellström, J. & Widman, E. (2006). ”Här kan man vara normal i det helt absurda och 

sjukaste som finns” - om behovet av stöd till anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. 

Mittuniversitetet. 

 

Mojsijev, S. & Mörving, C. (2006). Vad vet socialtjänsten om genus och jämställdhet? En 

studie om socialsekreterares medvetenhet i arbetet med klienter. Malmö Högskola. 

 

Payne, M. (2008). Modernteoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Rasmusson, B. (2010). Children´s advocacy center (Barnahus) in Sweden, experiences of 

children and parents. Springer Science & Business Media, Child Ind Res. Issue 4, ss. 301-321. 

2011. 

 

Regnér, M. (2006). Familjebilder - om klientfamiljer, kontaktfamiljer och idealfamiljer. Diss. 

Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

Schjødt, B. & Egeland, T A. (1994). Från systemteori till familjeterapi. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Sommer, D. Pramling Samuelsson, I. & Hundeide, K. (2010). Barnperspektiv och barnens 

perspektiv i teori och praktik. Stockholm: Liber AB. 

 



Diana Fadel och Sofie Johansson 

Examensarbete 

54 
 

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

Studentlitteratur. 

 

Svensson, K. Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme – utmaningar i socialt 

arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Söderquist, M. (1995). Jag känner mig normal nu! Om samarbete med sexuellt utnyttjade 

barn och deras föräldrar. Stockholm: Mareld. 

 

Törnlund, S. (2008). Föräldraskapet i behandling. Ett genusperspektiv på familjebehandling 

inom socialtjänsten. Örebro Universitet. 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. 

 

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken, konsten att lösa problem och nå resultat. 

Stockholm: Gothia förlag. 

 

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING (SFS) 

 

SFS 1962:700. Brottsbalken. Stockholm: Justitiedepartementet 

 

SFS 2013:365. Brottsbalken. Stockholm: Justitiedepartementet 

 

SFS 2011:328. Socialtjänstlagen. Stockholm: Justitiedepartementet 

 

SFS 2012:776. Socialtjänstlagen. Stockholm: Justitiedepartementet 

 

INTERNET 

 

Atsub. Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn. www.atsub.se (2014-09-04) 

 

FN förbundet. Barns mänskliga rättigheter. http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/vad-gor-fn-

for-barn/barns-manskliga-rattigheter/ (2014-09-04) 

 

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12823/Folkhalsan-i-Sverige-Arsrapport-

2013.pdf (2014-09-04) 

 

Folkhälsomyndigheten. Sexuellt våld och tvång. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-

levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/sexualitet-och-reproduktiv-halsa/sexuellt-

vald-och-tvang/ (2014-09-04) 

 

Kalmar kommun. Barnahus. http://www.kalmar.se/Invanare/Social-

service/Socialtjanst/barnahus/ (2014-09-04) 

 

Kalmar kommun. Familjehuset. http://www.kalmar.se/Invanare/Social-

service/Socialtjanst/Barn-familj-och-ungdom/Stod-och-hjalp-i-olika-former/Familjehuset/ 

(2014-09-04) 

 

http://www.atsub.se/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/vad-gor-fn-for-barn/barns-manskliga-rattigheter/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/vad-gor-fn-for-barn/barns-manskliga-rattigheter/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12823/Folkhalsan-i-Sverige-Arsrapport-2013.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12823/Folkhalsan-i-Sverige-Arsrapport-2013.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12823/Folkhalsan-i-Sverige-Arsrapport-2013.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/sexualitet-och-reproduktiv-halsa/sexuellt-vald-och-tvang/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/sexualitet-och-reproduktiv-halsa/sexuellt-vald-och-tvang/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/sexualitet-och-reproduktiv-halsa/sexuellt-vald-och-tvang/
http://www.kalmar.se/Invanare/Social-service/Socialtjanst/barnahus/
http://www.kalmar.se/Invanare/Social-service/Socialtjanst/barnahus/
http://www.kalmar.se/Invanare/Social-service/Socialtjanst/Barn-familj-och-ungdom/Stod-och-hjalp-i-olika-former/Familjehuset/
http://www.kalmar.se/Invanare/Social-service/Socialtjanst/Barn-familj-och-ungdom/Stod-och-hjalp-i-olika-former/Familjehuset/


Diana Fadel och Sofie Johansson 

Examensarbete 

55 
 

Landstinget i Kalmar län. Barn- och ungdomspsykiatrin. http://www.ltkalmar.se/halsa-

vard/psykiatri/barn-och-ungdomspsykiatri/barn-ungdomspsykiatri-mottagningar/vastervik/ 

(2014-09-04) 

 

Landstinget i Kalmar län. Psykiatrisk mottagning. http://www.ltkalmar.se/halsa-

vard/psykiatri/vuxenpsykiatrisk-vard/psykiatri-oppenvardsmottagningar/kalmar-sodra/ (2014-

09-04) 

 

Polisen. Brott mot barn - polisens arbete. http://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-

brott/Brott-mot-barn/ (2014-09-04) 

 

Rädda Barnen. Inuti ett Barnahus. 

http://a2.mndcdn.com/image/upload/w18ytto8ih95xp5kj0ed.pdf (2014-09-04) 

 

Rädda Barnen. Frågor och svar om sexuella övergrepp på barn. 

http://www.raddabarnen.se/min-kropp-ar-min/fragor-och-svar/ (2014-09-04) 

 

Socialstyrelsen, Barn och familj. http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj (2014-09-04) 

 

Socialstyrelsen. BBIC, Barns behov i centrum. 

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic (2014-09-04) 

 

Socialstyrelsens författningssamling. Handläggning av ärenden som gäller barn och unga. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19454/2014-5-20.pdf (2014-

09-04) 

 

Statistiska centralbyrån. Anmäld våldtäkt 2012. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Mans-vald-mot-

kvinnor-ska-upphora/Anmalda-brott/Anmald-valdtakt-2012/ (2014-09-04) 

 

  

http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/psykiatri/barn-och-ungdomspsykiatri/barn-ungdomspsykiatri-mottagningar/vastervik/
http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/psykiatri/barn-och-ungdomspsykiatri/barn-ungdomspsykiatri-mottagningar/vastervik/
http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/psykiatri/vuxenpsykiatrisk-vard/psykiatri-oppenvardsmottagningar/kalmar-sodra/
http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/psykiatri/vuxenpsykiatrisk-vard/psykiatri-oppenvardsmottagningar/kalmar-sodra/
http://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/Brott-mot-barn/
http://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/Brott-mot-barn/
http://a2.mndcdn.com/image/upload/w18ytto8ih95xp5kj0ed.pdf
http://www.raddabarnen.se/min-kropp-ar-min/fragor-och-svar/
http://www.raddabarnen.se/min-kropp-ar-min/fragor-och-svar/
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19454/2014-5-20.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/Anmalda-brott/Anmald-valdtakt-2012/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/Anmalda-brott/Anmald-valdtakt-2012/


Diana Fadel och Sofie Johansson 

Examensarbete 

56 
 

Bilagor 

  

Bilaga 1                           Valda verksamheter till denna studie 

Bilaga 2                           Intervjuguide 

Bilaga 3                        Informationsbrev 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Diana Fadel och Sofie Johansson 

Examensarbete 

57 
 

Bilaga 1 Valda verksamheter till denna studie 

  

De valda verksamheterna finns nationellt i Sveriges kommuner och landsting, förutom 

ATSUB som endast är beläget i större städer men som erbjuder stöd nationellt. Vi finner 

denna beskrivning av verksamheterna nödvändig för att bringa klarhet i respondenternas 

utsagor då vi har ett stort antal informanter från en variation av verksamheter med olika 

arbetsuppgifter.  

  

Socialtjänsten 

Socialtjänsten är en myndighet som finns i varje kommun och som har det yttersta ansvaret 

för människorna som bor där. De anställda är främst utbildade socionomer. Myndigheten 

arbetar bland annat för att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och deras 

familjer med utrednings- och dokumentationssystemet BBIC, Barns behov i centrum och 

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn 

och unga. De ska även arbeta med att beakta både barn och anhörigas situation så att de ska få 

lämpligt stöd. Socialtjänsten ska utföra samverkan mellan förskola, skola, hälso- och 

sjukvård, polis och socialtjänst om barn far illa (Socialstyrelsen, 2014). 

  

Polisen 

Det är Polisens uppgift att göra en förundersökning inom 3 månader för att utreda om ett brott 

har begåtts mot barnet. De poliser som möter barn som har utsatts för brott är specialutbildade 

att förhöra barn och dessa förhör sker i regel på Barnahus. Polisen samverkar med andra 

myndigheter för att underlätta för barnet och för att barnet inte ska behöva berätta om 

övergreppen fler gånger än nödvändigt. Vid förhör med barn under 15 år spelas förhören in 

för att barnet inte ska behöva medverka fysiskt vid rättegång. Polisen belyser att de anhöriga 

till någon som har utsatts för brott också behöver stöd men även kunskap för att stödja 

brottsoffret. De anhöriga har rätt till ett målsägandebiträde, men kan också själva få agera 

målsägandebiträde för att ta tillvara barnets rättigheter under rättsprocessen (Polisen, 2014). 

  

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP 

På Barn- och ungdomspsykiatrin arbetar en stor variation av professioner för att BUP ska 

erbjuda en bred kompetens för bedömning om vilken behandling som barnet och dess 

anhöriga behöver när de går igenom en krissituation och behöver stöd. BUP förklarar att en 

förutsättning för att skapa möjlighet till utveckling och förändring är att arbeta tillsammans 

med alla familjemedlemmar. Valet av behandling ska göras i dialog mellan professionell och 

familjen, behandlingen ska därmed utformas utifrån barnet och familjens unika behov. Barn- 

och ungdomspsykiatrin kan erbjuda de anhöriga individuell terapi av olika slag, familjeterapi, 

stöd till anhöriga och medicinsk behandling, samt remittera dem anhöriga till 

Vuxenpsykiatrisk vård. BUP följer det nationella utformade Riktlinjer till stöd för bedömning 

och behandling 2013 (Landstinget i Kalmar län, 2014). 

  

Barnahus 

På Barnahus samverkar professionella från socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin, 

rättsmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin i en inledande förundersökning och 

utredningen. En förundersökning påbörjas när en anmälan kommer till polisen. Att slussa barn 

från myndighet till myndighet under en utredning kan vara påfrestande för ett barn som redan 

farit illa, därför är syftet med Barnahus att samla alla myndigheter under ett och samma tak. 

Meningen med Barnahus är att miljön ska vara anpassat till barnet under utredningen vid 

misstankar om att barnet har utsatts för brott. Detta ska även bidra till att barnet inte ska 

behöva utsättas för onödigt många förhör (Inuti ett Barnahus, 2013). Det Barnahus som har 



Diana Fadel och Sofie Johansson 

Examensarbete 

58 
 

intervjuats för denna studie fokuserar på det ovannämnda och erbjuder även krisstöd, 

samtalsstöd, rådgivning och konsultation för både barnet och de anhöriga (Kalmar kommun, 

2014). 

  

Vuxenpsykiatrin, öppenvårdsmottagning 

Inom Vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning som ingår i den specialiserade psykiatrin ska 

olika professioner komplettera varandra för att kunna erbjuda diagnostisering och flera 

behandlingsformer likt samtalsbehandling och psykoterapier till den vuxne. Vuxenpsykiatrin 

ingår även i olika samverkansmöten med andra myndigheter (Landstinget i Kalmar län, 

2013). 

  

Familjehuset 

På Familjehuset arbetar familjebehandlare med olika kompetenser och inriktningar kring barn 

mellan 0-20 år och deras anhöriga med fokus på samspel. Familjehuset i det berörda länet 

erbjuder hemterapeuter, Marte Meoterapeuter och familjeterapeuter som används utefter den 

unika familjen. Kontakten med verksamheten är frivillig, kostnadsfri och innebär ingen 

registrering hos Socialtjänsten (Kalmar kommun, 2014). 

  

Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn, ATSUB 

Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn är en ideell verksamhet som specifikt ska sätta de 

anhöriga till sexuellt utnyttjade barn i fokus. ATSUB jobbar via jourtelefon, mailkontakt och 

stödsamtal och stöttar den enskilde som genomgår en krissituation. ATSUB erbjuder stöd för 

de anhöriga att klara av sin situation i vardagen genom att föra stöttande samtal och vara 

stödperson vid kontakt med olika myndigheter. ATSUB föreläser på skolor och myndigheter 

för att sprida kunskapen om barn som far illa och i vilken grad det påverkat de anhöriga, samt 

om förebyggande arbete. De erbjuder även olika aktiviteter som ska stärka bandet mellan de 

anhöriga och barnet (Atsub, 2012). 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

  

Vi kommer att börja varje intervju med att starta ljudinspelningen, presentera oss själva, 

förklarar vem av oss som har huvudansvar för intervjun och arbetets syfte för att inga 

missförstånd ska ske kring forskningsområdet. Vi går sedan vidare med att förklara 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer som vi tidigare nämnt i informationsbrevet. Innan 

vi börjar ställa frågorna vill vi ha ett muntligt samtycke. 

  

Frågorna kommer variera i mindre grad efter vilken profession som intervjuas. 

FF = följdfråga 

  

Intervjufrågor till den professionella 

• Skulle du kunna berätta om dig själv? Vi låter intervjupersonen tala fritt, men det vi vill få 

reda på är FF: profession, personens utbildning(ar), tidigare arbetserfarenheter inom socialt 

arbete samt på nuvarande arbetsplats och hur många fall som har berört anhöriga, personliga 

åsikter om de anhörigas situation, hur de har behandlats tidigare och om det finns planerade 

förändringar i deras behandling av anhöriga. 

• Erbjuds ni några internutbildningar om sexuella övergrepp mot barn? FF: Finns det något 

fokus på anhöriga? Krävs obligatorisk närvaro för dessa internutbildningar? FF: Hur följer ni 

upp den nya kunskap ni i så fall har fått? 

• Hur mycket ansvar läggs på er som enskilda “professionella” att vidareutbilda/specialutbilda 

er? FF: Hur följer ni upp den nya kunskap ni i så fall har fått? 

  

Behovet 

• Vad för typ av behov uppfattar ni att de anhöriga har? 

  

Bemötande 

• Vad anser du vara ett gott bemötande ifrån er professionella som möter de anhöriga? FF: 

Hur ser ett idealiskt möte med de anhöriga ut för din del? 

• Vad upplever du vara ett mindre gott bemötande ifrån er professionella som möter de 

anhöriga? FF: Påverkas det av om stödinsats beslutas/eller vad för stödinsats som beslutas? 

• Finns det riktlinjer som ni professionella som bemöter de anhöriga till sexuellt utnyttjade 

barn måste följa? FF: Vilka är dessa riktlinjer i så fall? Följs de i realiteten? 

• Hur ser du på ert handlingsutrymme? FF: Anser du att det finns tillräckligt med resurser för 

att göra ett gott bemötande som gynnar anhöriga? 

• Bemöter ni de anhöriga separat från barnet? FF: Har ni någon tidsram när det gäller mötet 

med de anhöriga som målgrupp? Har ni någon tidsram när det gäller processen med de 

anhöriga? 

• Hur ser den första kontakten ut? FF: Hur/när följs det upp? FF: Resulterar den i någon 

stödinsats? 

• Finns det andra förhinder för ett gott bemötande med de anhöriga? 

  

Stödinsatser 

• Vad har ni för stödinsatser att erbjuda? FF: Vad innebär dem? Hur länge pågår varje enskild 

stödinsats? Hur ser samtalet ut och vem är det som för samtalet? 

• Är dessa stödinsatser specifika för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn eller är de generella? 

• Vilka samverkar ni med för att gynna stödet och hjälpa den anhöriga? 

• Hur tillgängliggörs stödinsatserna till de anhöriga? 

• Hur tillkommer en stödinsats? 



Diana Fadel och Sofie Johansson 

Examensarbete 

60 
 

• Hur ser du på ert handlingsutrymme att införa stödinsatser? FF: Anser du att det påverkas av 

era resurser för att införa stödinsatser som gynnar anhöriga? Känner du någon form av 

skyldighet när du samtalar med anhöriga? Känns det som ett för stort ansvar? 

• Hur länge pågår stödinsatserna i processen generellt? 

• Är det en och samma “professionell” under hela processen (både vid handläggning av 

ärendet och i stödinsatserna)? FF: Om det inte är samma “professionell”: är de som bemöter 

de anhöriga specialiserade på anhöriga till sexuellt utnyttjande barn? 

• Finns det enligt din vetskap några organisationer eller föreningar som specialiserar sig på 

ärenden om sexuellt utnyttjade barn och främst deras anhöriga i Kalmar? 

• Följs stödinsatsen upp? FF: Utvärderas stödinsatserna? 

  

Ärenden 

• Kan du förklara det mest typiska ärendet? FF: Vem är det som anmäler övergreppen? Vem 

är förövaren? Hur reagerar föräldrarna? Finns det några skillnader/likheter mellan hur 

mammor/pappor reagerar? Påverkar socioekonomisk tillhörighet? Finns andra anhöriga med i 

bilden när de arbetar med sina ärenden? Vem är barnet (ålder, flicka/pojke, socioekonomisk 

bakgrund osv.) 

• Kan du förklara ett ovanligt ärende? FF: Vad var det som gjorde det ovanligt? Se övre 

frågorna. 

  

Vinjett 

Utifrån dessa fallbeskrivningar vill vi veta hur ärendeprocessen ser ut från inkommit ärende 

tills ärendet avslutas/hänvisas vidare. 

• Det kommer in en mamma till en 5-årig pojke som misstänks ha blivit sexuellt utnyttjad på 

dagis, mamman har tydlig brist på tillit till andra människor och ber om ert stöd, vad gör ni? 

FF: Det fastställs att pojken har blivit sexuellt utnyttjat, hur stödjer ni mamman som inte 

vågar lita på andra människor och isolerar sig från allmänheten? FF: Finns det någon 

stödinsats som ger mamman möjlighet att stanna hemma med sitt barn på grund av sin 

tillitsbrist? 

• Det kommer in en pappa till en 12-årig flicka som har uppgett att hon har utsatts för sexuella 

övergrepp av en 19-åring på fritidsgården, pappan lider av ångest över dotterns utsaga, vad 

gör ni? FF: Det fastställs att flickan har utsatts för sexuella övergrepp, hur stödjer ni den 

fortsatt ångestfyllda pappan? 

• Det kommer in ett föräldrapar till en 16-årig tjej som berättat att hennes fotbollstränare har 

våldtagit henne, föräldrarna vet inte vad dom ska tro och känner att dom har misslyckats i sitt 

föräldraskap, vad gör ni? FF: Det fastställs att dottern har våldtagits, hur stödjer ni föräldrarna 

som ni lider av samvetskval och dåligt självförtroende kring sitt föräldraskap? 

  

Efter intervjuerna är vårt mål att intervjupersonerna ska vara nöjda med sin medverkan och att 

sedan förklara för dem vad som kommer hända i uppsatsen. Vi avslutar kontakten genom att 

informera om att de kommer ha tillgång till det färdiga resultatet och tackar för deras tid och 

engagemang. 
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Bilaga 3 Informationsbrev 

  

Informationsbrev                                                                                                    2014-04-30 

  

Hej! 

Vi heter Diana Fadel och Sofie Johansson och är socionomstudenter på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Vi läser termin sex och ska nu göra en C-uppsats där syftet är att få en förståelse för 

det stöd anhöriga till sexuellt utnyttjade barn får. Vi utgår ifrån personliga erfarenheter som 

beskaffats under praktikterminen och tidigare forskning om stöd till målgruppen. Vi vill få en 

bredare förståelse för hur stödet är utformat till de icke-förövande anhöriga genom kvalitativa 

intervjuer av professionella som möter målgruppen. Vi skulle därmed önska intervjua er. 

  

Den intervju vi önskar ha med dig är: 

  

Högst frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering, du har även 

möjlighet att avstå från enskilda frågor under intervjuns gång. 

  

Vi beräknar att intervjun kommer ta cirka 40 minuter men detta påverkas självfallet av vilken 

form ni väljer att ha kontakt genom: fysiskt möte, videosamtal eller telefonsamtal. Tiden 

påverkas av informantens profession och av antal respondenter under det givna 

intervjutillfället. 

  

Vi kommer arbeta efter konfidentialitetskravet, vilket innebär att du kommer avidentifieras i 

uppsatsen. 

  

Intervjun kommer att spelas in och kommer därefter att transkriberas ordagrant till textformat. 

Materialet kommer endast användas för detta forskningsändamål och intervjun i sin helhet 

kommer endast granskas av oss och universitetets handledare och examinator. 

  

Efter att arbetet är godkänt av examinatorn kommer allt intervjumaterial förstöras. 

  

Vi vill göra er medverkande i processen genom att skicka ut arbetet i sin helhet till er så att ni 

har möjlighet att godkänna vår analys av era utsagor. 

  

Dessa punkter följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

  

Vid frågor eller funderingar kring uppsatsen ber vi dig att kontakta oss; Diana Fadel, tel. 

0736457346, epost: df222as@student.lnu.se eller Sofie Johansson, tel. 0708988144, epost: 

sj222ce@student.lnu.se. Du kan även ta direktkontakt med vår handledare Anna Rubio Lind, 

adjunkt på institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitetet i Kalmar, tel. 0480-446967, 

epost: anna.rubio.lind@lnu.se. 

  

Vi ber om en intervjuträff eller tid för telefonintervju snarast möjligt på grund av tidsbrist till 

inlämning. 

  

Tack på förhand! 

Diana Fadel och Sofie Johansson 

  


