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Sammanfattning

Titel: ”Öppnar du Pandoras ask ska du kunna hantera innehållet”. En kvalitativ studie om hur 
socialarbetare inom socialtjänsten upplever arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp.

Författare: Marielle Johansson och Elin Karlsson.

Syftet med studien har varit att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten upplever 
arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. För att belysa detta undersökte vi 
socialarbetarnas metodarbete kring klientgruppen, deras kunskap kring sexuella övergrepp 
och hur de hanterar de egna emotionerna. För att uppnå syftet har studien genomförts genom 
fem semistrukturerade intervjuer med verksamma socialarbetare inom en kommun. Det 
insamlade materialet har bearbetats ur en hermeneutisk ansats och analyserats utifrån 
kvalitativ innehållsanalys. Vi har vidare använt oss av begreppen kongruens, acceptans, 
empati, coping samt Ingrams modell om hur man som socialarbetare kan kombinera 
emotioner med rationellt tänkande och beslut. Dessa begrepp har möjliggjort förklaringar till 
hur socialarbetare förhåller sig till arbetet med sina klienter samt hjälpt oss förstå hur 
socialarbetare hanterar sina emotioner som uppstår i samtal med sina klienter. Resultatet visar 
att socialtjänsten inte specifikt arbetar behandlande med barn som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp utan att de snarare är en första hjälp för utsatta barn när hjälpen från de som 
innehar specialkompetensen gällande traumatiserade barn på ett eller annat sätt dröjer. Vidare 
visar resultatet att det inte används några specifika och tydliga riktlinjer eller handlingsplaner 
som påtalar vilka arbetsmetoder som ska användas i arbetet med barn som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp. Studien belyser vikten av kunskap och specialkompetens gällande trauma 
och hur trauma kan uttryckas hos de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp, detta för 
att kunna bemöta och ge rätt hjälp. Resultatet belyser att det är i kombination med erfarenhet 
och löpande fortbildning som de professionella får beredskap och kunskap i att möta barn som 
blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Nyckelord: En första hjälp, Helhet, Kunskap, Känslomässig support.



Abstract

Title: “If you open Pandora's box, you should be able to manage the content” - A qualitative 
study of social worker's experience of working with children who have been sexually abused.
Authors: Marielle Johansson and Elin Karlsson.

The purpose of this study was to investigate how social workers in social services experience 
working with children who had been sexually abused. To illustrate this, we investigated the 
social worker's approach work around the client group, their knowledge about sexual abuse 
and how they deal with their own emotions. For that purpose, to be achieved, the study carried 
out by five semi-structured interviews with active social workers in a Swedish municipality. 
The collected material is processed from a hermeneutical approach and analyzed using 
qualitative content analysis. We have also used the concepts of congruence, acceptance, 
empathy, and coping and Ingram's model of how social workers can combine emotion with 
rational thinking and decision, which has made possible explanations for how the social 
workers relate to their work with clients and helped us to understand how social workers deal 
with their emotions that arise in conversations with their clients. The results show that social 
services do not specifically work therapeutic with children who have been sexually abused but 
they are rather a first help for vulnerable children when the help from those who possess 
special expertise regarding traumatized children in one way or another lingers. Furthermore, 
the results show that the department do not provide specific and clear guidelines or action 
plans which tells the operating method to be used in work with children who have been 
sexually abused. The study highlights the importance of knowledge and expertise regarding 
trauma and how trauma can be expressed in those children who have been sexually abused, in 
order to be able to respond and provide the right help. The results illustrate that it is combined 
with the experience and ongoing training that the professional are getting the preparedness 
and knowledge to meet children who have been sexually abused.

Keywords: A First Auxiliary, Emotional Support, Holistic Approach, Knowledge.



Förord

Arbetet med den här studien genomfördes vid Karlstads universitet under höstterminen 2016. 
Vi som författare vill poängtera att vi är gemensamt ansvariga för studiens samtliga delar. 
Uppsatsskrivande har varit en intressant och lärorik process för oss båda. Det har bidragit med 
viktig kunskap inför vårt kommande yrkesliv som socionomer.

Vi vill framföra vårt tack till de informanter som har deltagit i denna studie. Utan er 
medverkan hade denna studie varit omöjlig att genomföra. Vi vill också rikta ett stort tack till 
vår handledare Louise Persson, adjunkt i folkhälsovetenskap på Karlstads Universitet, som 
har stöttat oss, agerat bollplank och styrt oss i rätt riktning när målet har varit oklart.
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1 Inledning
I det inledande kapitlet presenteras bakgrund om sexuella övergrepp på barn i åldrarna 0-18 år 
ur olika perspektiv. Därefter följer problemformulering, syfte och frågeställningar, koppling 
till socialt arbete, centrala begrepp samt disposition av studien. 

1.1 Bakgrund
Sexuella övergrepp har varit ett aktuellt ämne under många år men framförallt under 
sommaren 2016 då flera våldtäkter anmäldes under olika festivaler och idrottsengagemang 
runt om i Sverige (Svenska Dagbladet 2016). Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå ) 
anmäldes 18 100 sexualbrott under 2015 varav 5920 anmälningar rubricerades som våldtäkt 
vilket är en ökning från tidigare år. 2440 var anmälningar om våldtäktsbrott mot barn i åldern 
0-17 år. 87 % av offren var flickor (Brå 2016). För att få veta hur många barn som blivit 
utsatta för sexuella övergrepp måste vuxna våga fråga barnen. Stiftelsen allmänna barnhuset 
(2015) gjorde en enkätundersökning för tredje gången där 5873 elever medverkade från 171 
olika skolor runt om i landet. Enkätundersökningen visade att var femte elev hade någon slags 
erfarenhet av övergrepp. Det visade sig också att det var tre gånger så vanligt att flickor blivit 
utsatta för sexuella övergrepp än pojkar. Av de elever som svarat att de blivit utsatt för 
sexuella övergrepp var andelen som svarat att de sökt/ fått hjälp väldigt låg.

“Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft 
och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap” (Regeringen 2015). 
Citatet är hämtat ur den första artikeln i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. De 
mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, bland annat rätten till liv, 
hälsa, arbete, utbildning, yttrandefrihet och rätten till att inte bli diskriminerad. De rättigheter 
som finns i förklaringen har vidareutvecklats i ett antal konventioner som är bindande för de 
anslutna länderna. En stor majoritet av världens länder har anslutit sig till konventionerna. 
Tillsammans utgör de ett ramverk för arbetet med de mänskliga rättigheterna. Ansvaret för att 
de mänskliga rättigheterna inte kränks i Sverige ligger på regeringen men även statliga och 
kommunala förvaltningar har ansvar. Barns rättigheter är specificerade i FN:s konvention om 
barns rättigheter, den så kallade Barnkonventionen. I Sverige är mänskliga rättigheter 
lagstadgade och skyddas främst genom tre grundlagar: Regeringsformen, 
Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. I Regeringsformen står det bland 
annat att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans frihet och värdighet (Regeringen 2015).

Sverige var ett av de första länderna att skriva under Barnkonventionen och detta skedde 
1990. 196 stater har hittills ratificerat konventionen och idag är det bara USA som inte har 
gjort det. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med 
respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i 
alla åtgärder som rör barn. Enligt konventionen är barn varje människa som är under 18 år 
(Unicef u.å.). I mars 2013 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredning som fick i 
uppdrag att kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter stämmer överens med 
barnets rättigheter enligt Barnkonventionen. Två år senare utvidgades utredningens uppdrag 
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med att ta fram ett förslag till en lag om inkorporering av Barnkonventionen. Utredningen 
föreslår att Sverige ska införa Barnkonventionen som lag från och med januari 2018 
(Regeringen 2016a). 

Sexuella övergrepp mot barn är en särskilt sårbar grupp och antal övergrepp har ökat med 
åren. Konsekvenserna av sexuella övergrepp mot denna grupp kan bli allvarligare än mot 
vuxna som blir utsatta då barn under denna period utvecklar förmågor såsom tillit, integritet, 
intimitet och sin sexualitet (Brottsrummet u.å.). Sexuella övergrepp i barndomen och tonåren 
är karakteriserade som trauma och det är associerat med lång- och kortvariga psykosociala 
problem. Mellan 20-50 % av de som har varit utsatta för sexuella övergrepp visar tecken på
post-traumatisk stress (PTSD) (Steel & Herlitz 2005). En undersökning genomförd av Rädda 
Barnen visar att många barn som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om 
övergreppen för någon vuxen och att de flesta fallen inte kommer till kännedom varken för 
polisen eller för socialtjänsten. Det finns många olika faktorer såsom skam, rädsla och 
skuldkänslor som gör att barnen väljer att inte berätta om övergreppen. En annan orsak är att 
många av barnen är rädda att de inte ska bli trodda. Ibland försöker barn berätta för någon 
vuxen om övergreppen utan att de vuxna förstår vad barnet försöker förmedla. Det viktigaste 
en vuxen kan göra är att lyssna på barnet och ta allt den säger på allvar. Många vuxna vet inte 
riktigt hur de ska agera i dessa situationer men det är viktigt att inte pressa barnet. Ett vanligt 
misstag som vuxna kan göra är att de signalerar sin oro till barnen och ”lägger locket på”. Det 
kan signalera till barnen att det som är svårt ska det inte pratas om och det i sin tur kan 
generera i att barnet inte vågar fortsätta prata om det som hänt. Ett annat misstag kan vara att 
börja agera ”polis” och ställa för många frågor som gör att barnet skäms och inte vågar prata 
om det (Rädda barnen 2016).

I dagens samhälle finns det inget hundraprocentigt sätt som skyddar barn mot sexuella 
övergrepp och sexuella kränkningar. Något alla vuxna kan bidra med är att våga prata med 
barnen redan när barnen är små om barns rättigheter. Den egna kroppen är värdefull och att 
det är okej att säga nej till sådant barnet inte vill göra och inte känner sig bekväm med. 
Genom att våga prata om kroppen, sexualitet och gränser under barnets uppväxt kan vuxna 
hjälpa barnen få en sund bild om sig själv och andra samt vad som är okej och inte (Rädda 
barnen 2016). Det bidrar också till att barnen blir medvetna om vad övergrepp innefattar och 
att det som de blivit utsatta för inte är okej (Stiftelsen allmänna barnhus u.å.). Det kan också 
bidra till att fler barn väljer att våga berätta för någon vuxen om vad den blivit utsatt för, då de 
fått med sig från uppväxten att det är något som är okej att prata om (Rädda barnen 2016).

1.2 Problemformulering
Problematiken kring sexuella övergrepp som sker under uppväxten är komplext. Barn som 
blivit utsatta för sexuella övergrepp riskerar att bli traumatiserade för livet. Enligt tidigare 
forskning är det viktigt att de professionella har de rätta verktygen för att hantera de 
emotioner som uppkommer i samband med avslöjande, utredning och behandling, både sina 
egna och de utsattas. Det är av vikt att tänka hälsopromotivt - exempelvis genom ett 
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helhetsperspektiv kring hälsa och delaktighet, för att kunna ge adekvat hjälp till de utsatta. 
Kunskap behöver spridas och utvecklas där problematiken möts. En ökad kunskap leder till 
att de professionella kan erbjuda adekvat stöd och rättvis vård (Rahm 2009).

Vidare framhålls kravet på lämplig utbildning och erfarenhet av den personal som utför 
insatser inom socialtjänsten i Socialtjänstlagen 3 kapitlet 3§ (SFS 2009:596). I tidigare 
forskning framgår det att de yrkesgrupper som förväntas möta brottsoffer sällan har adekvat 
utbildning på området sexuella övergrepp (Carlsson 2004). Hur upplever socialarbetarna 
arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp? Har de den kunskap som arbetet 
kräver angående sexuella övergrepp och traumatiserade barn? Och hur hanteras de egna 
emotionerna som oftast framkommer när barnen berättar det de varit med om?

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten upplever arbetet 
med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp.
För att få svar på syftet har följande frågeställningar formulerats:

∑ Hur ser arbetet ut med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp?
∑ Upplever socialarbetare att de har tillräckligt med kunskap i arbetet de utför med barn 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp?
∑ Hur hanterar socialarbetare de egna emotionerna som uppstår i samband med mötet av 

barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp?

1.4 Koppling till socialt arbete
Under vår praktiktermin våren 2016 fick vi uppfattningen om att socialarbetare inom 
socialtjänsten har ett hårt arbetsklimat då de möter människor med olika sociala problem. 
Ibland kan det bli för mycket och stressen är påtaglig. Det blev speciellt tydligt bland de 
arbetsgrupper som arbetade med barn. Vi uppmärksammade att det var svårt att lägga de egna 
etiska värderingarna åt sidan samt att låta emotionerna styra om något barn uttryckte sig att de 
hade varit med om någon speciell händelse som skulle kunna vara en form av övergrepp.
Intresset för ämnet sexuella övergrepp föddes fram under vår tredje termin då vi skrev vår 
uppsats om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. I en pilotstudie med en skolkurator inför 
denna studie fick vi uppfattning om att det inte talas mycket om sexuella övergrepp specifikt 
utan att det mer arbetas med att få barn att kunna säga nej till situationer de inte känner sig 
bekväma i. Ett citat som fick oss att reagera var “att inte väcka den björn som sover”. 
Uppfattningen är att professionella som säger så, inte har så mycket kunskap om att prata med 
barn gällande sexuella övergrepp eller sex överhuvudtaget. Det framkom också i pilotstudien 
att om det framkommer att ett barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp lämnas det över till 
socialtjänsten, då det är deras sak att ta hand om. Därför har vi valt att undersöka hur 
socialarbetare inom socialtjänsten upplever arbetet med barn som har blivit utsatta för 
sexuella övergrepp.
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Vår förförståelse om hur samhället och kommuner jobbar med barn som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp är begränsad. Genom vår utbildning har vi en någorlunda klar bild över 
hur en utredning på socialtjänsten går till, men när det kommer till behandlingar och annan 
hjälp efter den som vi känner att vår förförståelse är begränsad. Det finns en relativt nyöppnad 
linje inom Landstinget i Värmland dit barn och unga mellan 6-20 år kan ringa och få råd på 
telefon. De kan också få komma till mottagningen. Där jobbar det socionomer, psykologer, 
sjuksköterskor och specialpedagoger (1177 2016a). Det finns också frivillghetsorganisationer 
som ungdomar kan få råd och stöd av. Tjejjouren är ett exempel. De har en chatt dit ungdomar 
kan vända sig (Tjejjouren 2015). Sammanfattningsvis, kopplingen till socialt arbete, och 
socionomutbildningen är tydlig. Det är viktigt att som blivande socionom att ha en förståelse 
för hur utsatta människor reagerar vid upplevelsen av ett trauma samt hur vi som socionomer 
kan hjälpa på bästa sätt.

1.5 Centrala begrepp
Nedan har vi valt att presentera och definiera begrepp som har en central betydelse i studien.

1.5.1 Barn
Enligt socialtjänstlagen definieras barn som alla människor under 18 år (SoL kap 1, 2§). 
Denna definition är samma som står i Barnkonventionen (Unicef u.å.). För den här studien har 
vi valt att definiera barn som flickor i åldrarna 0-18 år.

1.5.2 Sexuella övergrepp
Sexuella övergrepp mot barn innebär alla former av sexuella handlingar som ett barn utsätts 
för av en annan person. Det kännetecknas av att någon utnyttjar barnets beroendeställning 
eller tvingar barnet till handlingar som de inte kan förstå eller är mogna för. Sexuella
övergrepp kan både vara fysiska och icke fysiska. Med fysiska övergrepp menas beröring av 
könsorgan eller samlag. Icke fysiskt övergrepp kan innefatta att någon tvingar barnet att kolla 
på porr eller att barnet tvingas posera framför en kamera (Rädda barnen 2016; 1177 2016b). 
För den här studien har vi valt att definiera sexuella övergrepp enligt ovanstående definition.

1.5.3 PTSD
Posttraumatiskt stressyndrom förkortas PTSD efter engelskans posttraumatic stress disorder. 
Det kan drabba individer som varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller en 
allvarlig kränkning av integriteten. Det kan handla om rån, misshandel, sexuella övergrepp, 
naturkatastrofer, olyckor, krigshändelser eller en svår förlossning. Traumat kan vara både 
personligt, som exempelvis misshandel i hemmet, eller opersonligt, som en olycka. Risken att 
utveckla PTSD i vuxen ålder ökar om individen varit utsatt för någon sorts traumatisk 
upplevelse i barndomen eller under ungdomsåren. Vid PTSD återupplever individen den 
traumatiska händelsen, blandat med känslor av skräck eller vrede. Det kan utlösas av yttre 
sinnesintryck eller händelser som påminner om traumat. PTSD är inte något som bara drabbar 
vuxna personer utan det är något som även kan hända barn och unga (1177 2013). 
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1.5.3 Coping
Coping och copingstrategier är kortfattat sätt att hantera svårigheter och att lösa problem på 
(Levander & Sabelström-Levander, 2012). Socialt arbete innebär att vi som socialarbetare 
möter individer med mer eller mindre svåra problem som de vill ha hjälp med att lösa. Ibland 
kan känslor så som stress ta överhand och då är det bra att ha strategier att kunna hantera 
känslorna. Coping kan användas som synsätt både från ett klientperspektiv (individen) och de 
professionella.

1.5.4 Socialt stöd
Enligt Lazarus & Folkman (1984) innebär socialt stöd att individen omges av människor som 
kan erbjuda emotionellt, praktiskt och informativt stöd. Socialt stöd är en viktig copingresurs 
när det bland annat kommer till stress- och traumahantering.

1.6 Disposition
Studien inleds med en redogörelse av tidigare forskning för att ge läsaren en förförståelse om 
sexuella övergrepp och konsekvenser som ett övergrepp resulterar i. Vidare presenteras
socialtjänstens ansvar gällande utsatta barn samt sexualbrott ur ett juridiskt och politiskt 
perspektiv. Det följs av den teoretiska referensramen innehållande den klientcentrerade teorin 
med begreppen acceptans, empati och kongruens, coping och Ingrams modell om hur man 
som socialarbetare kan kombinera emotioner med rationellt tänkande och beslut. Därefter 
presenteras studiens metod och tillvägagångssätt som följs av studiens resultat och analys. 
Avslutningsvis diskuteras studiens metod samt resultat följt av avslutande reflektioner och 
förslag till fortsatt forskning. 
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2. Ansvar, juridik och politik
I följande kapitel presenteras socialtjänstens ansvar och hur sexualbrott ses utifrån ett juridiskt 
samt ur ett politiskt perspektiv. 

2.1 Socialtjänstens ansvar
Om misstanke finns att ett barn är utsatt för någon form av övergrepp ska det alltid anmälas 
till socialtjänsten då de har det yttersta ansvaret att se till att barn som far illa får den hjälp och 
stöd som de behöver (Rädda barnen 2016; SFS 2001:453). Socialtjänsten har ett viktigt 
arbetsområde att se till att alla barn och ungdomar inom kommunen växer upp under trygga 
och goda levnadsförhållanden. Socialtjänstens arbete ska utgå från barnets bästa, som är 
hämtat ur barnkonventionen (Dina rättigheter u.å.). När socialtjänsten tagit emot en anmälan 
är det deras skyldighet enligt socialtjänstlagen att utreda barnets situation och se vilka insatser 
barnet är i behov av för att få rätt stöd och hjälp (Rädda barnen 2016).

2.2 Sexualbrott utifrån ett juridiskt perspektiv
Barns trygghet är lagstadgat, bland annat i Föräldrabalken. Barn har rätt till omvårdnad, 
trygghet och en god fostran och ska behandlas med aktning för sin person. De får heller inte 
utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (SFS 1949:381). 

I Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) står det att läsa att kommunen genom socialtjänsten 
har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver 
(Socialtjänstlagen kap 2, 1§ [SoL]). Det står vidare att socialnämnden ska verka för att barn 
och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Arbetet ska bedrivas förebyggande 
för att förhindra att barn och unga far illa (SoL kap 5, 1§). De ska även samverka med andra 
samhällsorgan och organisationer i frågor gällande barn som far illa och riskerar att fara illa 
(SoL kap 5 1a§). Det är socialnämndens uppgift att se till att den som blivit utsatt för brott och 
dess närstående får det stöd och hjälp som de är i behov av. Detta gäller även barn som är och 
har varit utsatta för brott. Barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en 
närstående räknas också som brottsoffer (SoL kapitel 5, 11§).

Personer som räknas som myndighetspersoner har en anmälningsplikt som tas upp i 
Socialtjänstlagen (SoL kapitel 14, 1§). Även privatpersoner som bevittnar eller misstänker att 
ett barn far illa på något sätt så bör anmäla (SoL kap 14, 1c§). Skillnaden mellan dessa två 
paragrafer är att myndighetspersoner ska anmäla och anmälan inte kan vara anonym men 
privatperson bör anmäla och att det kan ske anonymt. När det gäller frågan om sexualbrott 
hanteras det i ett eget kapitel i Brottsbalken (SFS 1962:700). I kapitel 6 handlar paragraferna 
4-15 om barn under 15 år (och i vissa fall även barn mellan 15-18 år). Våldtäkt behandlas i 
Brottsbalken kap 6, §4. 

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett 
sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till 
kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn 
till fängelse i lägst två och högst sex år.

(BrB kap 6, 4§) 
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Andra övergrepp som tas upp i kapitlet är annan sexuell handling, samlag med avkomling 
(incest), sexuell posering, sexuell handling, sexuellt ofredande, kontakt med barn i sexuellt 
syfte, köp av sexuell tjänst och koppleri. Även kapitel 23 i Brottsbalken (BrB kap 23, 1§-7§), 
som handlar om förberedelse, försök, stämpling och medverkan till brott kan tillämpas vid 
sexualbrott mot barn som tas upp i Brottsbalken kap 6, 15§, bland annat försök till våldtäkt 
mot barn, sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt övergrepp mot barn (BrB kap 6, 15§). Det 
lägsta straff som kan utdelas är 1 års fängelse (samlag med helsyskon) (BrB kap 6, 7§, andra 
stycket) och det högsta är 10 år (grov våldtäkt mot barn) (BrB kap 6, 4§, tredje stycket).

Barnkonventionen har 54 artiklar, varav 41 stycken är ”sakartiklar” som slår fast vilka 
rättigheter varje barn ska ha. Konventionen innehåller fyra grundläggande principer som ska 
vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. De fyra grundläggande 
principerna är artikel 2, 3, 6 och 12. Artikel 2 tar upp att alla barn är lika värda, har lika 
rättigheter och får inte diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i 
ett land som har ratificerat konventionen. Artikel 3 handlar om barnets bästa och det ska 
komma i främsta rummet vid alla åtaganden som rör barn. Begreppet ”barnets bästa” är 
konventionens grundpelare. I artikel 6 understryks det varje barns rätt till liv, överlevnad och 
utveckling. Den handlar inte bara om den fysiska hälsan utan även om den andliga, moraliska, 
psykiska och sociala utvecklingen. Artikel 12 handlar om rätten att få uttrycka sina åsikter. 
Dessa åsikter ska beaktas i alla frågor rörande barnet. Hänsyn ska också tas till barnets ålder 
och mognad när det kommer till dess egna åsikter. Det står även i artikel 19 att varje barn har 
rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av 
föräldrar eller annan som har hand om barnet. Värt att nämna är att konventionen ska ses som 
en helhet och artiklarna är beroende av varandra (Unicef u.å., Unicef 2008).

Sexuella övergrepp är specificerat i artikel 34. Enligt artikel 34 har staterna en skyldighet att 
skydda barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Staten ska vidta 
åtgärder särskilt mot sexuellt utnyttjande, prostitution och pornografi. Dessa tre former av 
utnyttjande är ofta sammanlänkade. Rättigheten till åtgärder för att hjälpa ett barn som utsatts 
för någon form av övergrepp eller utnyttjande, våld, vanvård, tortyr eller någon annan form av 
grym, omänsklig eller förnedrande behandling specificeras i artikel 39. Ett barn som utsatts 
för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Det ska 
ske i en miljö som främjar barnets hälsa, respekt och värdighet (Unicef 2008).

2.3 Sexualbrott utifrån ett politiskt perspektiv
Sexuella övergrepp är en fråga med hög prioritet hos den svenska regeringen. Den 22 juni 
2016 beslutades det att en uppdatering av handlingsplanen Om det som inte ska hända skulle 
ske. Handlingsplanen handlar om att motverka människohandel, exploatering och sexuella 
övergrepp mot alla barn och den gäller fram tills 2018. Den innehåller 23 åtgärder för att 
förebygga, skydda och stödja barn samt skapa förutsättningar för att effektivt lagföra 
gärningsmän. Målsättningen är att inget barn ska utsättas för detta (Regeringen 2016b).

Den 28 april 2014 beslutade regeringen att tillsätta en särskild kommitté för att göra en 
översyn av våldtäktsbrottet, lämna förslag på hur ett särskilt oaktsamhetsansvar för våldtäkt 
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bör utformas och granska hur rättsväsendet hanterar våldtäktsärenden. Den 5 oktober 2016 
lämnade sexualbrottskommittén in ett betänkande Ett starkare skydd för den sexuella 
integriteten till Justitiedepartementet. Kommittén föreslår bland annat att lagstiftningen ska 
ändras så att gränsen mellan straffri och straffbar gärning dras om deltagandet varit frivillig 
eller inte (så kallat samtycke), att brottsbeteckningen våldtäkt tas bort och ersätts med sexuellt 
övergrepp, att sexualbrott på distans ska rubriceras på samma sätt som om brottet begicks på 
fysisk plats och att ytterligare en grad ska införas när det kommer till sexuellt övergrepp och 
sexuellt övergrepp mot barn (synnerligt grovt brott) (Regeringen 2016c).

Vid en första anblick verkar de flesta av de största politiska partierna i Sverige vara positivt 
inställda till en samtyckeslag, längre straff för sexualbrott och att det ekonomiska stödet till 
landets kvinnojourer bör ökas. De är rörande överens om att det måste ske en förändring, både 
rättsligt och hur samhället hanterar frågor om sexualbrott. Många nämner även att 
Barnkonventionen bör bli lagstadgad i Sverige. Kunskapen måste ökas om sexualbrott mot 
barn och det ska börja redan i grundskolan. Det höjs även röster om att den behandling som 
finns för förövarna är för mesiga och att det bör finnas lite mer ”jädrar anamma” som 
avskräcker dem att bli återfallsförbrytare. Även längden på straff ska verka avskräckande 
(Centern 2016; Kristdemokraterna 2016; Liberalerna 2016; Miljöpartiet 2013; Moderaterna 
2016; Socialdemokraterna 2016a; Socialdemokraterna 2016b; Sverigedemokraterna 2014; 
Vänsterpartiet 2016a; Vänsterpartiet 2016b).

Sverige har elva nationella folkhälsomål. Folkhälsomål nummer tre behandlar en specifik 
grupp i vår befolkning, nämligen barn och ungdomar. Folkhälsomålet handlar om barns och 
ungas uppväxtvillkor, som ska vara trygga och goda. Det är avgörande för barns och 
ungdomars hälsa. Barns och ungdomars hälsa kan främjas och skillnader i uppväxtvillkoren 
minska om det finns tidiga åtgärder som inverkar positivt på förhållandena i familjen och i 
skolan. Det har framkommit genom olika rapporter att miljön i hemmet, förskolan och skolan 
samt barns kompetenser är viktiga faktorer för trygga och goda uppväxtvillkor. Vidare, 
relationen till föräldrar, syskon samt andra barn och vuxna i ett barns närhet är viktigt för 
barnets välbefinnande. Den relation som betyder mest under uppväxten är relationen till 
föräldrarna. Det som är gemensamt för riskutsatta barn är närvaron av olika riskfaktorer eller 
frånvaro av vissa skyddsfaktorer. Detta är något som på sikt kan leda till både psykisk och 
fysisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2010). En grundläggande åtgärd är därför att förebygga 
eller minska antalet riskfaktorer. Om det gäller barn som utsätts av någon form av övergrepp 
kan det handla om att avgränsa förövaren från barnet. Några grundläggande skyddsfaktorer är 
att det finns andra stödjande vuxna i barnets närhet, att barnet har goda vänner runt sig och att 
barnet har en egen förmåga att hantera situationen (Folkhälsomyndigheten 2016).
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3. Tidigare forskning
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om sexuella övergrepp, hur det påverkar de 
utsatta och omgivningens reaktioner. Fokus ligger på de professionellas perspektiv om hur det 
är att arbeta med barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp och emotionell påverkan.
Det finns begränsad forskning där det framkommer vad barnen känner och hur de upplever 
det hela. Därmed har forskning kring kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp i 
barndomen varit centralt att studera vidare. Avsnittet om tidigare forskning är indelat i tre 
olika stycken; De utsatta, Det sociala nätverket och De professionella för att belysa 
problemets omfattning.

3.1 De utsatta

3.1.1 Övergreppets karaktär
I en svensk studie av Jonzon & Lindblad (2004) om avslut, reaktioner från omgivningen och 
socialt stöd visar resultatet att mer än hälften av de kvinnor som deltog i studien hade blivit 
utsatta för svåra övergrepp (mestadels övergrepp med penetration) av någon nära i den egna 
kärnfamiljen, oftast då en fadersfigur. Övergreppen startade oftast innan 7 års ålder och 
fortsatte i genomsnitt i 7 år. 

3.1.2 Riskbeteenden och behandling

Nilsson (2008) skriver i sin avhandling om trauma, posttraumatisk stress och dissociation 
bland svenska ungdomar att alla som utsätts för trauma inte nödvändigtvis kommer att 
utveckla posttraumatisk stress (PTSD). De riskfaktorer som har visat sig öka sannolikheten 
för att barn kommer att utveckla PTSD är bland annat svårighetsgraden av den traumatiska 
händelsen och föräldrarnas reaktion till den traumatiska händelsen. Forskning har också visat 
att sannolikheten att utveckla PTSD vid trauman som våld, våldtäkt och misshandel är större 
än upplevelsen av andra typer av trauman. Om barn är utsatta för dessa trauman under en lång 
tid ökar risken att utveckla PTSD.

Enligt Rahm (2009) berättar sällan barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp av föräldrar, 
närstående eller någon utomstående om övergreppen, utan pratar först om det när de blivit 
vuxna. Att utsättas för sexuella övergrepp i barndomen ger inte upphov till en trygg uppväxt 
med en känslomässig anknytning till en vuxen som anknytningsteorin anser var viktigt för att 
barnet ska kunna utvecklas optimalt. Sexuella övergrepp är viktiga orsaksfaktorer till fysisk 
och psykisk ohälsa (Rahm 2009).

De engelska forskarna Ramchandani & Jones (2003) genomförde en studie om vilken 
psykologisk behandling som anses mest effektiv i behandlingen av psykiska symptom (såsom 
depression, ångest, rädsla och PTSD) hos barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. 
Genom att sammanfatta 12 tidigare studier framkom det att barn, speciellt yngre skolbarn, kan 
ha nytta av en kognitiv beteendeterapi (KBT) som är specifikt anpassad för målgruppen. Om 
det involveras en icke förövande förälder i terapin förbättrar även det resultatet och ökar 
barnet chanser till återhämtning. En strukturerad familjebaserad terapi med både individuella 
och gruppsamtal, har också visat sig ge goda resultat. Studien visar även på att när 
behandlingsplanen utarbetas måste barnet och övergreppets kontext tas i beaktning. Detta för 
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att behandlingen ska bli så individanpassad som möjligt och inrikta sig på barnets och dess 
familjs specifika behov (a.a.).

3.1.3 Socialt stöd viktigt
Jonzon & Lindblads (2004) studie handlar om hur utsatta kvinnor upplever avslöjandet, 
socialt stöd och reaktioner från sitt eget nätverk gällande vuxna som varit utsatta för sexuella 
övergrepp i barndomen. Studien visar bland annat på att effekter från sexuella övergrepp 
varierar kraftigt mellan olika individer. Mängden socialt stöd är relaterat till en bättre psykisk 
hälsa. De som varit utsatta för sexuella övergrepp verkar ha problem, både med att söka och 
uppbära/behålla socialt stöd. Intimitet och förtroende är två grundläggande komponenter för 
att bygga ett socialt nätverk för sociala relationer. De som har varit utsatta för sexuella 
övergrepp kan ha problem med tillit, intimitet, ha låg självkänsla och har starka skuld- och 
skamkänslor. Vuxna som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen har därför svårt 
att bilda nära relationer till andra män och kvinnor, deras egna föräldrar och till och med till 
sina egna barn. De är mer isolerade än andra, speciellt om det har förekommit svåra 
övergrepp. Om den utsatta växer upp i en dysfunktionell familj och det har varit utsatta av 
någon närstående har det sociala stödet från familjen i vuxen ålder visat sig vara lågt.

3.1.4 Vikten av att bli trodd
En amerikansk studie av Nelson-Gardell (2001) har undersökt hur barn och ungdomar som 
varit utsatta för sexuella övergrepp upplever att rådgivning och terapi har hjälpt dem på deras 
resa mot tillfrisknandet samt hur andra har bidragit till den resan. Det viktigaste som framkom 
i studien var vikten av att bli trodd är synonymt med att få hjälp. Vikten av att bli trodd av 
någon annan än de professionella såsom (icke förövande) föräldrar är nästan mer avgörande i 
hjälpprocessen än att bli trodd av de professionella. 

3.2 Det sociala nätverket

3.2.1 Reaktioner från det sociala nätverket.
Enligt Jonzon & Lindblad (2004) var reaktioner från personer som de utsatta valde att berätta 
om övergreppen för både positiva och negativa. De personer som reagerade positivt på det 
som den utsatta berättade kände ilska mot förövaren, visade sympati för den utsatta och visade 
att de trodde på vad de sa på ett accepterande och lugnt sätt. Bland de personer som reagerade 
negativt är det vanligt med att ilskan riktas mot den utsatta istället för mot förövaren och att 
personen i fråga inte ville lyssna och tro på vad som sas. Detta fick de utsatta att känna ännu 
mer skuld och skam än innan avslöjandet. Den vanligaste reaktionen var positiv både för de 
som berättade under barndomen (52%) och de som berättade i vuxen ålder (85%). Den person 
som var den vanligaste att få veta först var den utsattes mamma. På andra plats kom den egna 
partnern och på tredje plats en vän. Högst frekvens av positiva orosreaktioner kom från just 
vänner. Om den utsatta kvinnan hade varit utsatt av fler förövare minskade trovärdheten om 
övergreppen.
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3.2.2 Nuvarande socialt stöd
Jonzon & Lindblads (2004) studie påvisar att kvinnor med nuvarande litet socialt stöd har 
varit mer frekvent utsatta under sin barndom och har varit i kontakt med fler professionella än 
kvinnor med nuvarande stort socialt stöd. De sistnämnda har även mött fler positiva än 
negativa reaktioner. De kvinnor som upplevde en mer positiv reaktion från människor 
omkring sig oavsett när de berättade om övergreppen, vidhöll den positiva känslan från 
nätverket även i vuxen ålder. Slutsatsen som Jonzon & Lindblad (2004) kommer fram till är 
att studien indikerar på att det är viktigt att se till hela avslöjandeprocessen när det kommer 
till att studera avslöjande av övergrepp och dess konsekvenser.

I en svensk vetenskaplig studie som handlar om hur föräldrar till sexuellt våldsutsatta barn 
upplever den juridiska processen skriver Back et al. (2014) att barn som har upplevt sexuella 
övergrepp löper stor risk att utveckla svårigheter i sin egen sexualitet när de blir äldre. Därför 
är det viktigt med professionell terapi så tidigt som möjligt och det har visat sig att KBT är en 
av de mest effektiva terapiformerna när det kommer till PTSD. Det framkommer också i 
studien att föräldrar till barn som har varit utsatta för sexuellt våld verkar uppleva en känsla 
av misslyckande i sitt föräldraskap. Förutom föräldrarnas egen tendens att skylla på sig själva 
för att de inte kunnat förhindra det som skett, upplever de att myndigheterna såsom polisen, 
socialtjänsten, advokater och åklagare också mer eller mindre öppet lägger skulden på dem. 
Resultatet av studien visar att de också är i behov av professionell hjälp. De föräldrar som fick 
professionell terapeutisk hjälp kände sig bekräftade och mer lyckade som föräldrar samt att de 
kunde stötta sitt barn på ett bättre sätt. Organiserade insatser krävs för att stödja både föräldrar 
och de utsatta barnen/ungdomarna genom den rättsliga processen 

3.3 De professionella
Att ha god självkännedom är något som är centralt i yrkesrollen som socialarbetare (Svensson 
et al. 2008). Enligt den engelska forskaren Ingram (2013) är det viktigt för socialarbetare att 
själva kunna identifiera emotionella responser och med hjälp av detta uppnå positiva 
relationer i sitt arbete. Ingram (2013) nämner vidare att om arbetaren separerar bort sina 
emotioner från sin yrkesroll, kan individen som utreds falla mellan stolarna, i vårt fall de barn 
som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Enligt Coady & Lehmann (2008) är det önskvärt att 
socialarbetaren har ett så kallat eklektiskt synsätt. Det betyder att med hjälp av tekniker som 
är hämtade från olika teorier och modeller baserat på vilken effekt den har på klienter med 
liknande problematik, ökar det chansen till att kunna hjälpa sin klient i terapiarbetet.

3.3.1 Evidensbaserad praktik inom socialt arbete
Socialarbetare måste knyta an till och utgå från vetenskaplig kunskap i sitt klientarbete. Om 
inte socialt arbete evidensbaseras riskerar socialtjänstens utsatta grupper att få sämre och 
mindre verksamma insatser än de har rätt till och i värsta fall kan de till och med utsättas för 
direkt skadliga interventioner. De närmaste riktlinjerna för evidens inom social barn- och 
ungdomsområdet som en socialarbetare kan komma är Socialstyrelsens metodguide för socialt 
arbete som baseras på myndighetens egna genomgångar av insatser och 
bedömningsinstrument (Bergmark et al. 2011; Socialstyrelsen 2011).
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3.3.2 Att tala om svåra ämnen och emotionell påverkan 
Enligt en amerikansk studie av Pistorius et al. (2008) som handlade om kvinnliga terapeuter 
som jobbade med sexuellt utsatta barn, visade forskningen på att det var extra utmanande ur 
ett emotionellt perspektiv för de socialarbetare som arbetar med traumatiserade barn. Troligen 
berodde detta på att barn sågs som oskyldiga, maktlösa och inte var kapabla till att skydda sig 
själva och det var många som medvetet valde att inte jobba med övergrepp för att de trodde 
att det skulle ha en djup personlig inverkan på dem. Det påverkade även den egna identiteten 
och världssynen i en negativ riktning samt ökade rädslan angående barns säkerhet. Många 
professionella som jobbar med sexuellt utnyttjade barn och ungdomar känner ibland en 
överväldigande känsla över sitt jobb och reagerade med ilska, sorg och skräck över de 
övergrepp som dessa barn varit utsatta för.

I Pistorius et al. (2008) studie deltog 14 stycken kvinnliga socialarbetare som har jobbat med 
sexuellt utnyttjade barn. Studien frambringade två huvudkategorier/teman; inverkan på 
terapeuten och coping. Studien visade att jobba med sexuellt utnyttjade barn har inverkan på 
socialarbetarna både personligt och professionellt. De indikerade även att de använde 
specifika coping-strategier för att hjälpa sig själva att hantera arbetsupplevelsen. Exempel på 
det var support från andra kollegor och även från privatlivet, att själv gå i terapi och att 
använda humor. Det framkom även att undvikande av att ställa vissa frågor, till exempel om 
detaljer om övergreppet, för att de inte orkade/ville höra hemskheterna.

Alliansen mellan en klient och socialarbetaren samt socialarbetarens inställning visade sig 
vara kritiska komponenter i ett samtal. Om socialarbetaren distanserade sig emotionellt kunde 
det ha en negativ inverkan på klientens framsteg i sin terapi. Det kunde sända ut känslor av 
skam till klienten. Detta undviks genom att socialarbetaren själv får prata med en annan 
professionell och samtidigt vara beredd på att jobba med sina egna svagheter. Genom att 
socialarbetaren själv går i terapi hos en annan professionell kan detta hjälpa till att hitta 
copingstrategier att ta till när det kommer till att hantera sina egna känslor vid arbetet och 
mötet med sexuellt utnyttjade barn. Studien visar även vikten av att träna på att samtal om 
svåra ämnen. Ser vi till sexuella övergrepp kan det vara väldigt svårt att prata om det om 
socialarbetaren inte känner sig bekväm i att prata om ”vanlig” sex och sexualitet (Pistorius et 
al. 2008).

3.3.3 Brist på kunskap, avslöjandets logik och vikten av socialt stöd
Carlsson (2004) nämner att de yrkesgrupper som förväntas göra anmälningar och möta 
brottsoffer har sällan fått någon adekvat utbildning på området sexuella övergrepp. De vet inte 
så mycket om utsatta människors behov och bär själva på obehag inför ämnet. Att ställa 
frågor och samtala om sexuella övergrepp är inget som i regel görs med ett barn eller med 
klienter. Inte ens när det misstänks att någon blivit utsatt.

Studier om avslöjanden, professionell hjälp och relationers betydelse efter sexuellt våld visar 
att en dialog om övergreppen är centralt för att få hjälp med att bearbeta traumat. Barn 
avslöjar inte övergreppen spontant, för de kan ha svårt att sätta ord på vad som har hänt. De 
vill inte eller kan inte minnas de känslor och konsekvenser som är förknippade med 
övergreppen. Flera studier visar att både barn och kvinnors avslöjande följer en bestämd 
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logik, de avslöjar när det är möjligt. Medan vuxenvärlden söker efter signaler och tecken på 
om barn har varit utsatta, så söker brottsoffer tecken på om det är en trygg och säker plats att 
tala på. De väljer aktivt ut den de vill berätta för, personer som har tid och intresse för dem 
och är accepterande, mottagliga och som det tror kommer att skydda dem (Carlsson 2004).

Socialt stöd har visat sig vara en nyckel till återhämtning efter sexuella övergrepp. Barns 
svårigheter minskar till exempel när de blir trodda och beskyddade av familjen, framförallt av 
(icke förövande) mammor (Carlsson 2004; Jonzon & Lindblad 2004; Lazarus & Folkman 
1984).

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning
Det framkommer nio centrala begrepp i den tidigare forskningen. På individnivå (de utsatta) 
är det socialt stöd och att bli trodd som framkommer som viktiga. När det kommer till det 
sociala nätverket och de närstående är det viktigt att tro på det som berättas och att det är
viktigt att den utsattes familj också får möjlighet till terapeutisk hjälp. Gällande de 
professionella är det deras kunskap om utsatta barn, kunna prata om sexuella övergrepp på 
rätt sätt samt att hantera sina egna emotioner. Att ha copingstrategier gällande hanteringen 
av de egna emotionerna är ett viktigt arbete som socialarbetare bör lägga tid på, enligt 
forskningen. 
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4. Teoretisk referensram
I följande avsnitt presenteras för studien relevanta teorier och begrepp som hjälper oss i 
diskussionen av studiens resultat. Enligt Thomassen (2007) kan teorier ge oss en ökad 
förståelse för det vi har för avsikt att undersöka. Det vi har för avsikt att undersöka är hur 
socialarbetare inom socialtjänsten upplever arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp. De teorier som är inkluderade i studien är; Acceptans, Kongruens och Empati som 
kommer från Carl Rogers klientcentrerade teori, begreppet Coping som komplement till den 
klientcentrerade teorin samt Ingrams modell om hur man som socialarbetare kan kombinera 
emotioner med rationellt tänkande och beslut. Valet av teori grundar sig i att begreppen 
möjliggör förklaringar hur socialarbetare förhåller sig till arbetet med sina klienter och coping 
hjälper till att förstå hur socialarbetare hanterar sina emotioner som uppstår i samtal med sina 
klienter.

4.1 Klientcentrerad teori
På 1940-talet utvecklade psykologen Carl Rogers den klientcentrerade terapin som även 
kallas för personcentrerad terapi (PCT). Grundtanken är att socialarbetaren ska förlägga 
tyngdpunkten i samtalen hos dem som de samtalar. Dessa samtal ska färgas av de centrala 
begreppen kongruens, acceptans och empati (Rothery & Tutty 2008). Det här synsättet ligger 
långt från det Freuds psykoanalytiska synsätt, där samtalsledaren är en välutbildad expert som 
helst ska akta sig att agera för känslomässigt mot sin klient (Levander & Sabelström-Levander 
2012).

Alla individer har en tanke och bild av hur de är (självet) och en bild av hur de skulle vilja 
vara (idealsjälvet). Ibland stämmer inte dessa två bilder så bra överens och då mår individen 
inte särskilt bra eftersom det då är ett missnöje med den egna personen, så kallad inkongruens. 
Kongruens är alltså motsatsen till inkongruens och vid kongruens är självet och idealsjälvet 
ungefärligt samma och individen känner sig tillfreds med sig själv. Med kongruens menas att 
socialarbetaren är självmedveten och kan relatera till klienten på ett genuint sätt. Acceptans 
betyder att socialarbetaren ska acceptera klientens känslor och berättelser. Empati betyder att 
klientens känslor förstås av socialarbetaren. Rogers menade att mänskliga problem generellt 
sett kan förstås genom en känsla av inkongurens. Han menade att varje individ själv har 
möjligheten att lösa sina problem. Genom att sjukförklara dem riskeras klienternas egna 
personliga ansvar i processen att försvinna. Klientcentrerad teori vill hellre lägga fokus på det 
salutogena hos människan istället för att gräva i det som inte fungerar. För att ge klienten en 
så bra relation som möjligt till socialarbetaren krävs en ärlighet, acceptans och förståelse, 
främst från socialarbetaren (Rothery & Tutty, 2008).

4.2 Coping
Jonzon & Lindblad (2004) skriver att copingstrategier och tillgången till socialt stöd är 
bidragande faktorer i avslöjandeprocessen. Aktiva copingstrategier är exempelvis att berätta 
om övergreppen samt att söka hjälp. De skriver också att på grund av att sexuella övergrepp är 
så tabu att prata om ses detta som ett hinder för att utsatta söker hjälp. Många forskare har 
studerat och undersökt hur människor hanterar stress psykiskt i vardagliga situationer. 
Psykologisk stress innebär att individen befinner sig i en ogynnsam situation som ständigt 
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förändras. Individen försöker förändra de omständigheter som inte är bra till något bättre. 
Coping är en process som över tid och i samspel med sammanhang förändras beroende vilken 
situation individen befinner sig i. Enligt Rahm (2009) att det finns två typer av 
förhållningssätt att hantera stress:

- Problemfokuserad coping
- Emotionsfokuserad coping

Problemfokuserad coping används då individen upplever att hen kan göra något åt den 
upplevda stressen så att den minskar. Emotionsfokuserad coping däremot används då 
individen inte upplever att hen kan göra något praktiskt för att dämpa stressen. Individen 
jobbar istället med sitt synsätt kring hur hen tänker och tolkar. Folkman & Lazarus (1984) har 
kommit fram till att de flesta copingstrategier kan delas upp i åtta olika typer: positiv 
omtolkning, planerad problemlösning, flykt/ undvikande, ta på sig ansvar, söka socialt stöd, 
självkontroll, distanserande och konfrontativ. Rahm (2009) påtalar att Lazarus har i sin 
forskning om psykisk stress och coping valt att flytta fokus från psykiska försvarsmekanismer 
i förhållande till olika stressfaktorer, till att hävda att coping är en utvecklande process där 
bedömningen av en stressfull situation och hur den hanteras är det viktiga. Coping är en 
universal process som både djur och människor kan befinna sig i. Där utvärderingen av en 
händelse är betydelsefull och kan ha inverkan på välbefinnandet (Rahm 2009).

4.3 Emotioner och rationellt agerande
Ingram (2013) nämner att relationen mellan rationella tankar och emotioner ses ofta som en 
svår allians. Ordspråk som ”låt inte ditt hjärta styra över ditt huvud” kan bland annat spåras 
till Platons verk. Enligt Ingram (2013) menade Kant och Dercartes att emotioner har äventyrat 
det rationella tänkandets existens medan andra filosofer som Hume uppgav att känslor och 
förnuft bör arbeta i harmoni med varandra. Ett annat exempel enligt Ingram (2013) är Maslow 
som betonade vikten av individers känslor över att vara tillfreds. Att ta emotioner i beaktning 
är centralt gällande det. Nedan presenteras en modell i fyra steg av Ingram (2013) som kan 
vara till hjälp med att kombinera emotioner med rationellt tänkande och beslut. Modellen 
handlar om hur vi gemensamt bör se på rationalitet och hur chanserna kan maximeras för att 
nå framgång och minimera riskerna för bakslag eller misslyckanden. Fokus ligger på logik 
och faktiska omständigheter. Socialarbetaren har ett mål med arbetet med sin klient. Under 
arbetets gång framhävs en positiv eller negativ känsla hos socialarbetaren och utifrån den 
känslan agerar denne. Känslan hjälper oss att tolka och förstå hur klienten känner.

(Ingram 2013)
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5. Metod och material
I det här kapitlet presenteras de val som gjorts gällande metod, datainsamling och analys av 
material. Kapitlet är uppdelat i olika avsnitt för att tydliggöra tillvägagångssättet samt att 
systematiskt förklara hur studien har genomförts.

5.1 Metodval
En kvalitativ intervjustudie har genomförts för att få en djupare förståelse om hur 
socialarbetare inom socialtjänsten arbetar med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. 
Enligt Ahrne & Svensson (2015) ger kvalitativ metod en större flexibilitet i själva 
forskningsprocessen, då avståndet till fältet oftast är mindre. Det som definierar den 
kvalitativa metoden är bland annat att den betraktar sammanhang och människor som helhet 
och inte variabler (Levin 2008).

5.2 Vetenskapsteoretisk tradition
Studien har en hermeneutisk ingångsvinkel, för att få en djupare förståelse av vår insamlade 
empiri. Hermeneutiken handlar om att forskaren ska tolka, förstå och förmedla olika 
upplevelser av ett fenomen. Huvudtemat inom hermeneutiken är att meningen hos en del kan 
endast förstås om den sätts i samband med helheten. Detta synsätt har varit lämpligt att 
använda sig av i studien då syftet har varit att få fram informanternas egna upplevelser av 
fenomenet (Alvesson & Sköldberg 2008). Första gången ordet hermeneutik började beskrivas 
i litteraturen var under 1500-talet vid tolkning av teologiska texter och i början av 1800-talet 
introducerade Fredrich Schleiermacher en tolkningsmetod som även gällde för icke religiösa 
texter. Han ville lägga grunden för ”säkra” tolkningar som utgick från det sammanhang där en 
text producerats samt delarnas relation till helheten i en hermeneutisk cirkel (Nyström 2012). 
Den hermeneutiska cirkeln syftar på att tolkningar växer fram i en cirkulär rörelse mellan 
läsarens förförståelse och möten med nya erfarenheter och idéer (Alvesson & Sköldberg 
2008).

5.3 Urval
Malterud (2009) skriver att forskaren måste se till att materialet innehåller tillräckligt adekvat 
data för att problemställningen ska kunna belysas. Detta kan säkerställas genom att använda 
ett strategiskt urval. Målsättningen med detta urval är att materialet ska belysa 
problemställningen på bästa möjliga sätt. Malterud (2009) beskriver att det ibland kan vara 
svårt att rekrytera ett optimalt strategiskt urval. Det finns då möjlighet att använda sig av ett 
tillgänglighetsurval vilket innebär att informanter inkluderas som går att få tag i. Utifrån de 
deltagande informanterna kan det då uppstå en snöbollseffekt. Ett strategiskt snöbollsurval har 
använts i studien, och uppstod i processen när fältet och de tilltänkta informanterna 
kontaktades. De tänkbara informanterna valdes utifrån lämplighet och specifika 
urvalskriterium. Snöbollseffekten uppkom då tips erhölls från de som inte hade möjlighet att 
delta som informanter i studien, om andra personer som istället kunde kontaktas och så 
vidare. Effekten uppstod också under vår första intervju med en socialarbetare inom 
kommunen, som tipsade om en annan lämplig informant. Totalt kom av tio tillfrågade, fem att 
ingå i studien – vilket redogörs för mer nedan. Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) är 
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ett snöbollsurval bra om omständigheterna kring en speciell händelse ska undersökas. Ett 
snöbollsurval kan innebära att det exempelvis inleds en intervju med en person som forskaren 
fått kännedom om och som har erfarenheter och upplysningar som passar syftet. I samband 
med den första intervjun fås ytterligare namn på andra personer som kan ge ytterligare 
information och synpunkter. I vårt fall uppstod det både under en intervju och under 
processen att hitta informanter. Snöbollsurvalet kan liknas vid en snöboll som rullar nerför en 
backe. Risken är att den slutar rulla mitt i backen och att det istället blir aktuellt att börja om 
från början (Jacobsen 2010).

Malterud (2009) understryker att områdeskunskap är en viktig förutsättning för att samla in 
data från relevanta källor. Då vi vill ställa frågor om barn som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp och socialarbetarnas upplevelse av just det arbetet är det till exempel inte relevant 
för oss att intervjua en handläggare inom äldreomsorgen. I urvalsprocessen av tänkbara 
informanter använde vi oss av två specifika urvalskriterier. Den första var att informanterna 
ska vara verksamma inom socialtjänsten. Den andra var att de skulle ha erfarenhet av att 
arbeta med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Kontakten med de tänkbara 
informanterna på socialtjänsten skedde genom mejlkonversationer. En förfrågan skickades ut 
till en socialarbetare inom kommunen och denne lämnade svar omgående om att kunna delta. 
Efter den första intervjun skickades förfrågningar om deltagande i studien ut till nio personer 
där fyra av dem önskade att deltaga. När kontakten var etablerad bokades det in intervjuer. Då 
vi har förstått att det råder viss tidsbrist samt att arbetstrycket är högt bokades intervjuer in på 
informanternas arbetsplatser för att underlätta för dem. Alla informanter hade stor erfarenhet 
av att jobba med barn inom socialt arbete i olika arbetsområden i över tio år. Informanterna 
bestod av en man och fyra kvinnor. För att inte röja informanternas identitet i resultatet valde 
vi att inte ge dem några fiktiva namn samt att inte nämna om det var en man eller kvinna som 
uttrycker sig.

5.4 Informationsbrev och intervjuguide
Ett informationsbrev skickades ut med e-post till informanterna en vecka innan intervjuerna 
ägde rum där vi förklarade vårt tillvägagångssätt gällande etiska regler och rekommendationer 
med utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för vetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet 2002). De fick på så sätt chansen att förbereda sig lite innan intervjutillfället 
och även än en gång ta ställning till deras medverkan (se Bilaga 1). Intervjuguiden har 
konstruerats genom semistrukturerad intervjumetod, med tre olika teman som grund. Dessa är 
arbetet, sexuella övergrepp samt kunskap, etik och emotioner. Enligt Bryman (2011) kan en 
semistrukturerad intervju beskrivas utifrån att intervjuaren har en uppsättning frågor som kan 
beskrivas som ett frågeschema som är mer allmänt formulerade än formulerat i detalj. 
Intervjuaren har också då möjlighet att fylla på med följdfrågor om svaret uppfattas som 
viktigt. Fördelen att använda sig av en semistrukturerad intervjumetod är att informanterna 
ges en större frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Inför denna studie genomfördes en 
pilotstudie för att testa intervjuguidens kvalitet. Efter pilotstudien fick intervjuguiden 
revideras så att färre frågor ställdes och koncentrerades till färre teman. koncentrationen i 
stället låg på få teman. Enligt Malterud (2009) är det viktigt att inte göra intervjuguiden för 
detaljerad eller att följa den slaviskt utan att mer tänka intervjuguiden som en minneslista. 
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Inledningsvis ställdes frågor om bakgrund, vad de har för arbetsuppgifter och hur länge de har 
jobbat där. Avslutningsvis ställdes frågan om det var något övrigt de ville tillägga som inte 
tagits upp under intervjun, men som informanterna ansågs viktigt att lyfta. Intervjuguiden 
finns att läsa i sin helhet i bilaga 2 (se Bilaga 2). 

5.5 Datainsamling
Två vanliga datainsamlingsmetoder är deltagande observationer och intervju med öppna, hel-
eller semi/ halvstrukturerade frågor (Levin 2008). I vår datainsamling har vi använt oss av en 
semistrukturerad intervju då användandet av en semistrukturerad intervjumetod öppnar upp 
för nya frågor som uppkommer utifrån informationen som framkommer under intervjun, så 
kallade följdfrågor (Malterud 2009) (se Bilaga 2).

Alla intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte i lugn kontorsmiljö vid informanternas 
arbetsplatser under november och december månad 2016. Om en intervju sker på 
arbetsplatsen finns risken att den som blir intervjuad vill uttrycka andra saker om sig själv för 
att de vill framstå som en god medarbetare eller chef snarare än det som intervjuaren 
egentligen vill veta (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Detta undveks genom att alla 
intervjuer hölls i ett enskilt slutet rum. Vid intervjutillfället var det en av oss som ställde 
frågorna så att den andra kunde fokusera på att lyssna, ta anteckningar, fånga upp teman samt 
att fylla på med följdfrågor vid behov (se Bilaga 2 för intervjuguiden). Vid pilotstudien som 
förelåg den här studien märkte vi att detta var ett koncept som var lyckat, då den som ställer 
frågor lätt blir fokuserad på att enbart ställa de frågor som står på pappret (Malterud 2009). 
Intervjuare ska helst inte påverka svaren utan försöka att hålla oss neutrala och objektiva 
(Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2015). Vid intervjutillfällena försökte vi att hålla oss neutrala 
och objektiva genom att tänka på kroppsspråket, verbala uttryck, inte argumentera med den 
som talade och lyssna på vad informanterna sa.

Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner efter det att informanterna gett sitt samtycke till 
detta. Informationen om detta fanns även i informationsbrevet som skickades ut till alla 
informanter via e-post cirka en vecka innan intervjuernas genomförande. Genom att 
intervjuerna spelades in underlättades arbetet med transkriberingarna samt att det har 
förhindrat egna tolkningar av informanternas svar (Kvale & Brinkmann 2009).

5.6 Databearbetning och analysmetod
Som analysmetod av insamlade data valdes en kvalitativ innehållsanalys efter Graneheim & 
Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys används för att granska och tolka texter, till 
exempel utskrifter av inspelade intervjuer. Vid kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att 
identifiera skillnader och likheter i texten. Dessa uttrycks i kategorier på olika tolkningsnivåer 
(Graneheim & Lundman 2012).

Databearbetningen inleddes med att transkribera intervjutexterna ordagrant. Att transkribera 
innebär enligt Kvale & Brinkmann (2009) att transformera, det vill säga att ändra form till en 
annan. Efter transkriberingen skapades analysenheter. Dessa analysenheter lästes sedan 
igenom upprepade gånger för att få en känsla av helheten. Sedan plockades meningar och 
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fraser ut som innehöll relevant information för syfte och frågeställningar genom 
färgkodningar och understrykningar i texten. För att sammanhanget runt meningarna och 
fraserna skulle framkomma togs även den omkringliggande texten med. De meningar eller 
fraser som vi plockade ut kallas för meningsbärande enheter. Vidare kondenserade vi de 
meningsbärande enheterna med syfte att korta ner texten men fortfarande behålla innehållet. 
Meningsbärande enheter och kondenseringar sattes sedan in i en tabell. Därefter bildades så 
kallade koder, cirka ett till två ord, som kortfattat återspeglar innehållet. Koderna tar fram det 
centrala budskapet i intervjuerna (Graneheim & Lundman 2004).

När alla koder var skapade plockades alla meningsbärande enheter, kondenseringar och koder 
ut för att skapa en överblick av vad som skulle kunna paras ihop till en subkategori. Utifrån 
det skapades fyra subkategorier med tillhörande koder. Den första subkategorin valde vi att 
kalla arbete och metod, den andra kallades att se helheten kring ett barn, den tredje 
subkategorin kallades för att ha de rätta verktygen och den fjärde subkategorin benämndes 
förhålla sig till sig själv (Graneheim & Lundman 2004).

Subkategorierna delades sedan in i underrubriker i resultatet och tillsammans med liknande 
subkategorier bildade de i slutändan två kategorier. Den första kategorin kom att kallas för 
verksamhetens skyldighet och ansvar och innehåller subkategorierna arbete och metod samt 
att se helheten kring ett barn. Den andra kategorin blev kunskap och förhållningssätt och 
innefattade subkategorierna; att ha de rätta verktygen samt att förhålla sig till sig själv.
Kategorierna användes som huvudrubriker i presentationen av resultatet. Enligt Graneheim & 
Lundman (2004) ska kategorierna presentera det manifesta innehållet av materialet. Det har 
skett genom att vi från de subkategorier som skapades bildade kategorier som utgjorde det 
manifesta innehållet av materialet. Avslutningsvis kan teman formuleras där det latenta 
innehållet i intervjuerna framkommer men för det krävs det att tillräckligt många intervjuer 
har genomförts (Graneheim & Lundman 2004). Vi har valt att inte göra det här steget då vår 
analys och vårt material inte är tillräckligt stort.
Nedan följer ett utdrag ur vår tabell som vi använt oss av i genomförandet av vår 
innehållsanalys (se tabell 1).
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5.6.1 Tabell 1. Utdrag från arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen

Intervju 
nummer

Meningsbärande enheter Menings-
kondensering

Kod Subkategori Kategori

1 Det är väldigt viktigt att den 
som pratar med barnet är 
bekväm i att tala om sexuella 
övergrepp och om sex 
överhuvudtaget. Att gå från 
att inte prata om känsliga 
saker och plötsligt tala om 
sexuellt våld, det är ett stort 
steg. Så därför behöver 
socialtjänstens handläggare, 
behandlare och mottagnings-
funktioner ha kunskap och 
beredskap som är landat i sig 
själv.. som handlar om att 
tala om de här svåra sakerna.

Det är viktigt att de 
som pratar med det 
utsatta barnet känner 
sig bekväm i att tala 
om sexuella 
övergrepp och om 
sex överhuvudtaget.

Bekväm i 
samtal

Att ha de 
rätta 
verktygen

Kunskap och
Förhållningssätt

2 Det viktigaste är att man ger 
en trygghet till barnen att 
man klarar av att höra deras
berättelser. Att vi visar att vi 
har hört det förut och att vi 
liksom inte blir skrämda av 
det. Det är jätteviktigt att 
visa att vi tål att höra och att 
vi har tid. Det är det 
viktigaste egenskaperna man 
behöver ha.

Det är viktigt att de 
professionella 
förmedlar en 
trygghet till barnet 
och visar att de 
klarar av att höra 
deras berättelser och 
att de inte blir 
skrämd av det.

De rätta 
verktygen

Att ha de 
rätta 
verktygen

Kunskap och 
förhållningssätt

5 Vi har information eller 
kunskapen om att barnen 
varit med om sexuella 
övergrepp och ibland är ju då 
uppdraget riktat mot att man 
ska hantera det eller att vi 
ska jobba med saker kring 
det och ibland är det ju 
nämnt som en sido-
information att vi vet om att 
det finns i barnens historia 
precis som det kan finnas 
missbruk hos föräldrarna 
eller våld eller 
funktionshinder men att vi 
har kunskap och information 
om det för att kunna möta de 
här människorna så bra som 
möjligt.

Det är viktigt att 
veta om vad barnen 
har varit med om 
och känna till deras 
historia för att 
kunna möta och 
arbeta med barnen 
på bästa sätt.

Se 
helheten

Att se 
helheten 
kring ett 
barn.

Verksamhetens 
skyldighet och 
ansvar
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5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Enligt Ahrne & Svensson (2015) handlar all forskning om att läsaren ska tro på vad hen läser. 
Den måste vara trovärdig. Vetenskap bör vara byggd på undersökningar och inte gissningar 
eller spekulationer. Trovärdighet eller validitet handlar om forskningens riktighet, sanning 
och giltighet. Har vi mätt det vi var avsedda att mäta (Ahrne & Svensson 2015)? Malterud 
(2009) skriver att materialet måste vara relevant och vi måste ställa oss frågan om vilket 
material som bäst kan hjälpa oss att lära något nytt om det vi undrar över, så kallad intern 
validitet. Genom att ha en väl utarbetad intervjuguide med relevanta frågor kopplat till vår 
frågeställning så har vi ökat validiteten på studien, det vill säga mäta det vi ville mäta från 
början.

En studies resultat ökar av intresse om resultatet är generaliserbart på andra
undersökningspersoner eller situationer. Möjligheten att generalisera resultatet ökar beroende 
på antalet informanter (Kvale & Brinkmann 2009). Enligt Malterud (2009) handlar extern 
validitet om överförbarhet och kontext. Om forskaren endast förhåller sig till den centrala 
kontexten utan att tänka kring överförbarheten av kunskapen blir den externa validiteten låg. 
Om resultatet kan användas vidare och är generaliserbart anses studien ha en god extern
validitet. Bryman (2011) skriver att kvalitativa metoder genomförs genom observationer eller 
intervjuer med ett litet antal individer jämfört med kvantitativa metoder. De deltagande 
informanterna har inte valts ut på slumpmässiga grunder och det kan då vara svårt att 
generalisera resultaten till andra miljöer. Med hänsyn till den externa validiteten valde vi att 
intervjua fem informanter från samma yrkesroll yrkesverksamma inom tre olika enheter i en 
kommun. Då vår studie bygger på ett litet antal informanter kan vi inte hävda att studiens 
resultat är generaliserbart. Dock har vi gjort ett försök i att få till en måttlig generalisering 
genom att informanterna är yrkesverksamma inom tre olika enheter. Enligt Bryman (2011) 
innebär måttlig generalisering att resultatet kan betraktas som ett exempel på en bredare 
uppsättning av identifierbara drag.

Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om att om en annan forskning av andra forskare och 
vid en annan tidpunkt ger liknande resultat kan vi anta att vår egen forskning är tillförlitlig 
(Kvale & Brinkmann 2009). Tillförlitlighet hänvisar ofta till den grad i vilken resultaten av en 
studie är oberoende av tillfälliga omständigheter (Silverman 2011). Kroppsspråk och verbala 
reaktioner kan omedvetet påverka svaren som fås i en intervju. Det är alltså inte bara ledande 
frågor som kan ”framtvinga” de svar forskaren vill ha (Kvale & Brinkmann 2009). När det 
kommer till överförbarhet är det alltid läsaren som avgör om resultatet är överförbart till en 
annan kontext (Lundman & Hällgren- Graneheim 2012). I vår pilotstudie som genomfördes 
inför denna studie upplevde vi att intervjuareffekten kan ha betydelse för resultatet, då en av 
oss redan innan intervjun var bekant med informanten. Detta var något vi tog med oss och vi 
upplevde att intervjuerna i den här studien blev bättre eftersom vi inte kände informanterna 
sedan tidigare. Genom tidigare genomförda intervjuer i arbetet med vår tidigare uppsats var vi 
redan medvetna om att kroppsspråk och verbala reaktioner kan ha betydelse i en intervju. 
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5.8 Etiska överväganden
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) uppstår det ett etiskt problem i intervjuforskning. Oftast 
gäller det svårigheten att forska om privatliv och presentera det på den offentliga arenan.
Etisk reflektion är en viktig beståndsdel i varje steg i forskningsprocessen, från första 
planering till den skrivna texten (Andersson & Swärd 2008).

Vi har informerat våra informanter som deltog i studien om de etiska reglerna och 
rekommendationerna som finns för vetenskaplig forskning. Detta gjordes genom utskick av 
ett informationsbrev där vi förklarade vårt tillvägagångssätt med utgångspunkt i de huvudkrav 
som presenteras i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för vetenskaplig forskning (se 
Bilaga 1) (Vetenskapsrådet 2002).

Då vi har att ställt frågor som rör informanternas egna emotioner och upplevelser kring 
arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp var vi medvetna om att det kunde 
riva upp känslor som upplevs traumatiska för informanten och att detta kunde påverka deras 
vilja att fullfölja sin medverkan. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan intervjuer behandla 
känsliga ämnen och forskare måste reflektera över eventuella konsekvenser som studien och 
dess resultat kan ha för informanterna.

Informationskravet innebär att forskaren ska informera intervjupersonerna om syftet med 
studien samt hur studien ska genomföras. Forskaren ska också informera om att det är 
frivilligt att delta och att informanten kan avbryta sin medverkan i studien när den vill 
(Vetenskapsrådet 2002). Vi har i informationsbrevet förklarat att de när som helst kan avbryta 
intervjun utan att förklara varför samt att intervjun spelas in och även förklarat orsaken till 
det. 

Samtyckeskravet innebär att samtycke måste inhämtas från informanterna om att delta i 
studien innan en intervju kan påbörjas. Informanten ska kunna avbryta sin medverkan utan att 
få negativa konsekvenser. Samtyckeskravet har att uppfyllts genom att informanterna tackat ja 
till att medverka i studien (Vetenskapsrådet 2002).

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna har rätt att vara anonyma i studien och att 
deras identitet inte kommer att röjas för någon utomstående. Alla uppgifter som kan 
identifiera personen har anonymiseras i studien. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom 
att vi har avkodat all information som kan kopplas till en person. Ingen ska veta vem eller 
vilka vi har intervjuat (Vetenskapsrådet 2002). Vi har valt att inte namnge informanterna med 
fiktiva namn eller siffror för att i det längsta anonymisera informanterna.

Nyttjandekravet innebär att de material som vi insamlat under studiens gång enbart kommer 
användas som forskningsändamål. Rekommendationerna är att respondenterna ska ha 
möjlighet att få ta del av vårt insamlade material innan det publiceras. Nyttjandekravet har 
uppfyllts genom att det endast är vi författare som har tillgång till råmaterialet, det vill säga 
det transkriberade materialet i sin helhet samt att informanterna har möjlighet att ta del av det 
(Vetenskapsrådet 2002).
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6. Resultat och analys
Av analysen (se tabell 2 nedan) framkom två kategorier: 1) ‘Verksamhetens skyldighet och 
ansvar’ med subkategorierna ‘Arbete och metod’ samt ‘Att se helheten kring barnet’.2) 
‘Kunskap och förhållningssätt’ med subkategorierna ‘Att ha de rätta verktygen’ samt ‘Att 
förhålla sig till sig själv’. Kategorierna med sina tillhörande subkategorier beskriver hur 
arbetet med barn som utsatts för sexuella övergrepp bedrivs samt upplevelsen av kunskap och 
förhållningssätt i det arbete de utför.

6.1 Tabell 2: En översikt av kategorier med respektive subkategorier

Kategori Verksamhetens skyldighet och ansvar Kunskap och förhållningssätt

Subkategorier ∑ Arbete och metod
∑ Att se helheten kring barnet

∑ Att ha de rätta verktygen
∑ Att förhålla sig till sig själv

6.2 Verksamhetens skyldighet och ansvar
Kategorin verksamhetens skyldighet och ansvar består av subkategorierna arbete och metod 
samt att se helheten kring barnet och visar på informanternas reflektioner kring deras arbete 
de utför med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp.

6.2.1 Arbete och metod
Ur analysen framkom det att arbete och metod beskriver att socialtjänsten har det yttersta 
ansvaret att se till att barn som far illa får den hjälp som de behöver. Deras arbete är att 
skydda dessa barn och ett återkommande tema är att socialtjänstens roll är att skydda och 
samordna så de utsatta barnen får den hjälp som de behöver och har rätt till.

Socialtjänstens roll och ansvar är att skydda och se till att barnet är skyddat 
fortsättningsvis samt att man börjar med ett utredningsarbete för den sociala biten.

Informanterna nämner också att det inte finns några specifika riktlinjer att följa eller vilka 
arbetsmetoder som ska användas när det gäller just sexuella övergrepp. De använder en 
samtalsmodell som kallas för Trappan, som är en samtalsmodell för individuella krissamtal 
med barn som upplevt familjevåld. Informanterna uttrycker att syftet med den metoden är att 
ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser, att göra det ”pratbart” och 
begripligt. Informanterna påtalar också att metoden inte ska ses som en behandling utan mer 
som en första hjälp. Vidare i analysen framkom en första hjälp som en viktig faktor i 
verksamhetens skyldigheter och ansvar. Ett återkommande svar hos informanterna var att 
socialtjänsten har en viktig del i arbetet med utsatta barn men att de egentligen inte har några 
specifika uppdrag att jobba med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Då det är 
många olika faktorer inblandade i dessa ärenden kommer de ändå i kontakt med dem och en 
informant uttrycker att socialtjänsten blir en första hjälp för dessa barn.
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Vi får ju egentligen inga direkta uppdrag med själva övergreppet för då är det till 
BUP de ska, men oftast är det så många andra komplicerade faktorer inblandade 

som gör att de kommer alltid till oss ändå.

Ur analysen framgår det att tillit och trygghet är två starkt bidragande faktorer gällande utsatta 
barn i allmänhet. Att samtala och arbeta med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp är 
inte alltid lätt då många av de här barnen tappat tilliten till vuxna, då det oftast är vuxna som 
har utfört övergreppen. Detta gör att det kan vara svårt att bygga upp en tillit och att få barnet 
att känna sig trygg i en vuxens sällskap. “Det handlar om trygghet, oftast är de här flickorna 
traumatiserade och har inte kontakt med sina känslor, de har förlorat all tillit till vuxna”. 

Relation, trygghet och kunskap är något som många av informanterna ansåg var viktigt i 
arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp, vilken framkommer i följande citat 
“Relation, trygghet och kunskap är de ord som jag tycker är viktigast med det här arbetet”. 
Arbetet kommer inte att leda någonstans om socialarbetaren inte bygger upp en bra relation 
med barnet. Barnet kommer inte heller då känna sig trygg eller bekväm i att öppna upp sig 
och dela med sig av sin berättelse. För att kunna bygga upp en trygg och bra relation måste 
den professionella ha kunskap i hur de ska arbeta med utsatta barn på bästa sätt. Ett bra sätt 
kan vara att använda sig av en arbetsmodell. Vidare påtalar informanterna att de använder en 
modell som kallas Trappan, som ska be barnet en första hjälp när de har bevittnat våld eller 
blivit utsatta själva. En informant uttrycker att sexuella övergrepp klassas som våld då en av 
definitionerna av våld är sexuellt våld. 

6.2.2 Att se helheten kring barnet
Det framkommer vidare ur analysen vikten av att ha ett helhetsperspektiv när det kommer till 
arbetet med utsatta barn. Enligt informanterna är det är många olika faktorer som är 
inblandade och avgörande. Bland annat uttrycker informanterna att familjen är en stor del i 
barnets liv som också kan komma att behöva professionell hjälp. 

Barnets trauma blir oftast föräldrarnas trauma också. Man måste försöka se 
familjen, nätverket och såklart barnet. Men det går inte att se barnet utan att du har 

med dig ett familjetänk, syskontänk och nätverkstänk.

Ibland kommer informanterna i kontakt med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp 
fast arbetsuppdraget kanske inte är inriktat mot att hjälpa dem med själva övergreppet. Det är 
ändå viktigt för de professionella att de får all information kring barnets historia för att kunna 
förstå och se helheten kring problematiken hos barnet. 

Vi har information om att barnet varit med om sexuella övergrepp och ibland är 
uppdraget riktat mot att hantera det eller att vi ska jobba med saker kring det. Men 
ibland är det nämnt som en sidoinformation att vi ska veta om att det finns i barnets 

historia.

Enligt informanterna får de ibland motivera mammorna (eller båda föräldrarna om det inte är 
pappan som är förövaren) att det utsatta barnet exempelvis behöver trappan då forskning talar 
för att det är viktigt för barn att prata om det här med någon som är neutral, utanför familjen. 
Får de inte göra det så riskerar de att växa upp med känslan av att de inte är värda så mycket. 
Enligt informanterna är det oftast en manlig förövare vid sexuella övergrepp på barn. 
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Informanterna uttrycker att det förekommer kvinnliga förövare också, men att det är ovanligt. 
I ett samtal med en familj som en av informanterna berättade om uttryckte mamman att det 
var precis så hon har känt under sin uppväxt. “[...] då tittade mamman på mig och sa ´ja så är 
det för mig´ [...] och då klickade det”. Citatet från en av informanterna förstärker vikten av 
helhetssyn och familjetänk, för det kan vara så att mamman också varit utsatt för övergrepp i 
sin barndom. Informanterna uttrycker att riskfaktorn för att deras egna barn också blir utsatta 
för övergrepp är högre om de kommer från en dysfunktionell familj.

En upplevelse som informanterna gav uttryck för var att socialtjänsten utreder ärenden kring 
barn som far illa och att de sen skickar vidare ärenden till andra myndigheter som ska hjälpa 
barnet att hantera de som de blivit utsatta för. Informanterna uttrycker att det då är extra 
viktigt att socialtjänsten har ett helhetsperspektiv i arbetet för att kunna hjälpa barnet på bästa 
möjliga sätt. Väljer de att fokusera på vissa delar i utredningen kanske socialarbetaren struntar 
i andra delar i barnets liv som egentligen har en avgörande roll.

Upplevelsen är att socialtjänsten utreder och sen skickas det vidare, det gäller att 
utreda så pass noga att det framkommer vad som orsakar utsattheten.

6.3 Kunskap och förhållningssätt
Kategorin kunskap och förhållningssätt består av subkategorierna att ha de rätta verktygen 
samt att förhålla sig till sig själv. Subkategorierna påvisar informanternas upplevelser och 
reflektioner om vikten att ha de rätta verktygen och hur arbetet påverkas av deras egna 
emotioner samt hur de förhåller sig till dem.

6.3.1 Att ha de rätta verktygen
Ur analysen framkom ett flertal faktorer som handlar om kunskap och förhållningssätt. Ett 
återkommande tema var vikten av att använda de rätta verktygen. Informanterna uttryckte att 
arbetsgivaren har ett stort ansvar att se till att personalen har tillgång till de rätta verktygen 
genom utbildning eller användandet av specifika metoder. De påtalar även att det är viktigt att 
ha fortlöpande utbildning samt att det är en del av socialtjänstens uppdrag att samtala med 
barn.

I kombination med erfarenhet och löpande fortbildning så får vi nog beredskap och 
kunskap i att möta människor i alla sorts kriser.. och att vi då kan hjälpa 
människor.

Det framkom vidare att det inte går att lära sig att använda de rätta verktygen om de inte får 
praktiseras i verkligheten. Informanterna uttryckte att “det är svårt att akademiskt lära sig det, 
det måste ske i praktiken”.

Vidare framkom ur analysen vikten av att känna sig bekväm i samtal som en central faktor 
rörande kunskap och förhållningssätt. Informanterna uttrycker att även om det är skrämmande 
att ha det första ”svåra” samtalet så är det samma sak för alla. Barn har den förmågan att vara 
väldigt snabba på att registrera kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall. Men för den skull ska 
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det inte kännas skrämmande. “För det handlar om att förbereda sig bra och framförallt att man 
inte ska ge sig på det om man är helt ny”.

Att våga prata om sexuella övergrepp sker inte över en natt och att våga prata om det är 
ytterligare en viktig faktor som framkom i analysen gällande arbetet med barn som blivit 
utsatta för sexuella övergrepp. Informanterna uttryckte att det är viktigt att som professionell 
förmedla en trygghet till barnet och visa att barnets berättelse inte skrämmer iväg dem. I 
följande citat “Att gå från att inte prata om känsliga saker och plötsligt tala om sexuellt våld, 
det är ett stort steg” påtalar informanterna att det är viktigt att de som pratar med barnet, vare 
sig det är handläggare, behandlare eller i mottagningsfunktionen, känner sig bekväm i att 
samtala om känsliga ämnen. 

Informanterna uppgav att det är viktigt att våga ställa de svåra frågorna och att känna sig 
bekväm med det. “Att våga fråga är viktigt! Att vi som behandlare känner oss bekväma i att 
ställa frågor, även om de sexuella”. Steget att helt plötsligt börja prata om sexuella övergrepp 
när det inte känns bekvämt att prata om sex är stort.

Det ligger mycket hos sig själv, att man vågar fråga. Och det är jätteviktigt att visa 
att vi tål att höra samt att vi har tid till att lyssna.

Att barnet får rätt hjälp nämner informanterna. För att ta reda på vad för hjälp barnet behöver 
nämner informanterna att de professionella måste våga fråga och våga prata om det som hänt. 
Oftast sker det en länkning till andra myndigheter för att barnen ska få den kvalificerade hjälp 
de behöver. Samtliga informanter uttrycker att det är barnpsykiatrins ansvar att dessa barn får 
hjälp och att det är där specialkompetensen finns i arbetet med traumatiserade barn. Men då 
det är långa köer på BUP så hamnar de hos socialtjänsten.

Informanterna framhåller att det troligen generellt finns en rädsla om att göra djupare skada 
eller väcka ännu mer smärta hos barnet, genom att ställa frågor om övergreppet och det gör att 
det känns svårt att våga hålla dessa samtal. En informant uttrycker oron i följande två citat: 
“Jag tror att man ibland kan vara rädd för svaren, vad som händer när jag ställer frågor och att 
man är rädd för att barnet ska bryta ihop.. och vad gör jag då?” och “Det är ju vårt jobb [...] 
men man lär sig att hantera det”. Det betyder att de som arbetar med den här sorten av 
problematik måste ha beredskap att hantera det. 

Informanterna uppgav att det är viktigt att ha någon sorts kunskap om hur trauma kan uttrycka 
sig och att de flesta av de utsatta barnen kommer att utveckla någon form av posttraumatisk 
stress. Ingen av informanterna är utbildade traumaterapeuter, utan professionella med den 
kompetensen finns inom BUP.

Och det kanske finns symptom som kanske beror på det här fast man inte vet det 
utan man tänker att det är en ungdom med psykisk ohälsa, en ungdom med 
ADHD.. men att det är övergreppen som ligger bakom.. egentligen.
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Ovanstående citat kan också kopplas ihop med att våga fråga. Informanterna uttryckte att det 
är en orsak till att de som professionella måste våga ställa frågorna. Det gäller att kunna hjälpa 
barnen att hitta strategier för de symtom som framkommer. Ett exempel som nämns av många 
av informanterna är ångest. En av informanterna nämner just det här citatet: “ [...] den här 
flickan kunde inte ta bussen till mig för hon fick panikångest på bussen”. Den här informanten 
berättade att hen löste problemet genom att själv åka och hämta flickan där hon befann sig när 
det var dags för henne att åka till sin behandling “[...] och då hade jag gett mig tusan på.. för 
hon hade gått hos oss i fem år, att nu ska hon ha traumabehandling”.

6.3.2 Att förhålla sig till sig själv
Alla informanter uttryckte vikten av att förhålla sig till sig själv och ur analysen framkommer 
det flertalet faktorer, bland annat att känslomässig support är något som de professionella 
måste kunna ge de barn som de samtalar med. Informanterna uppgav att det viktiga i arbetet 
är beredskapen att ta emot barnens berättelser utan att värdera eller att döma, samtidigt som 
du inte ska vara kall. Enligt en informant kan den balansen vara mycket svår och det tar tid att 
bemästra den “Att reagera för starkt känslomässigt, det ger signaler till barnet att du inte kan 
bära eller hantera den här berättelsen”.

Ett återkommande tema i analysen är uttrycket att förhålla sig neutral. Informanterna tryckte 
på att det är viktigt att som professionell hinna fånga upp historien innan barnet hinner bli 
skrämd eller påverkad av andra vuxna och en informant uttrycker att: “Det gäller att inte göra 
det otäcka otäckare”. En annan informant svarade att i det skedet är det viktigt att förhålla sig 
neutral i sina känslor och inte lägga till ord som ”oj”, ”nej vad hemskt” eller andra 
känsloladdade uttryck. Vidare uppgav informanterna att det är viktigt att använda de rätta 
orden och tänka på hur de används så att inte barnet blir kränkt igen. Vikten av att utgå från 
barnet själv och använda de begrepp som barnet gör uppgavs som central. 

Två andra viktiga faktorer som framkommer i analysen är ödmjukhet och lyhördhet. Det 
framkommer från flera av informanterna som viktiga egenskaper hos en socialarbetare. Ju 
svårare ett trauma eller en upplevelse är för barnet desto mer ödmjuk måste de professionella 
vara när de närmar sig barnet. Den person som är mottagare av ett barns berättelse måste vara 
beredd på att höra det som barnet berättar.

Den faktor som utmärkte sig bland flertalet av informanterna i analysen gällande kunskap och 
förhållningssätt är vikten av den egna ryggsäcken. Alla människor har ett förflutet och det är 
innehållet i det förflutna som måste bearbetas. Informanterna uttrycker att om du som 
professionell själv har varit utsatt exempelvis för sexuella övergrepp kan det vara svårt att 
förhålla sig neutral i samtal med utsatta barn. Risken är att det uppstår en osäkerhet om hur 
situationen bör hanteras. Citatet “[...] för det lyser alltid igenom om man går in i saker som är 
oarbetade för mig själv och då är man absolut ingen trygg person” påvisar att det är viktigt att 
vara trygg med sig själv innan det ens är tal på att kunna vara en trygg person för ett utsatt 
barn. Alla informanter uppgav att de har handledning av en utomstående terapeut för att få 
hjälp med att hantera sina egna känslor. Två av informanterna uttrycker att supporten från de 
egna kollegorna är en viktig del i det egna känsloarbetet. Då deras klienters berättelser 
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innehåller mycket hemskheter finns det risk för att de professionella också blir traumatiserade, 
så kallad sekundär traumatisering. Detta uttrycks av samma informanter: “Eftersom vi som
behandlare lyssnar på så mycket hemskheter så kan det nästan bli så att vi själva blir 
traumatiserade” och det gäller att vara uppmärksam på om tecken som tyder på det uppstår.

6.4 Sammanfattning av resultat

Resultatet av vår studie visar att socialtjänsten inte specifikt arbetar behandlande med barn 
som blivit utsatta för sexuella övergrepp utan att de snarare är en första hjälp för utsatta barn 
när hjälpen från de som innehar specialkompetensen gällande traumatiserade barn på ett eller 
annat sätt dröjer, vilket för den här målgruppen är barn- och ungdomspsykiatrin. Sexuella 
övergrepp som sker i barndomen karakteriseras som trauma. Ingen av informanterna var 
utbildade traumaterapeuter utan de professionella som besitter den utbildningen finns inom 
barn- och ungdomspsykiatrin. Resultatet påvisar att det är viktigt att de som möter barn som 
blivit utsatta för sexuella övergrepp har kunskap om trauma och hur trauma kan uttrycka sig. 
Många barn kan uppvisa symptom på psykisk ohälsa och ge uttryck för exempelvis ADHD 
men egentligen kan det var övergreppen som ligger bakom dessa symptom.

Vidare visar resultatet att det inte finns några specifika och tydliga riktlinjer eller 
handlingsplaner inom de enheter och avdelningar som informanterna arbetade på, som talar 
om vilken arbetsmetod som ska användas i arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp. Modellen de oftast använder kallas för trappan och är ingen behandlingsmetod 
utan ses snarare som en första hjälp.

Det är avgörande för det utsatta barnets fortsatta välbefinnande hur socialarbetaren väljer att 
arbeta med dem. De flesta utsatta barn har tappat all tillit till vuxna. Det är då viktigt att 
socialarbetaren är lyhörd, ödmjuk och ger en känslomässig support till barnet för att skapa 
trygghet och få barnet att känna tillit. Informanterna i studien uttrycker att upplevelsen av 
arbetet visar sig vara en balansgång i att förhålla sig neutrala men samtidigt ge känslomässig 
support utan att vara känslokall. Något som återkommer är vikten av att ha ett helhetstänk 
runt barnet och resultatet visar på att det finns ett väl använt helhetstänk och familjetänk inom 
de aktuella avdelningar och enheter som deltagit i studien, genom att även erbjuda 
samtalsstöd till det utsatta barnets familj.

Att använda sig av de rätta verktygen är svårt att lära sig akademiskt utan det är något som 
måste praktiseras i verkligheten. Det är i kombination med erfarenhet och löpande 
fortbildning som de professionella för beredskap och kunskap i att möta människor i alla 
sorters kriser.
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7. Diskussion
I detta avsnitt följer en diskussion kring metodval och tillvägagångssätt. Följt av en diskussion 
kring det viktigaste i resultat och analys som framkommit med syfte och frågeställningarna. 
Resultat och analys kommer att diskuteras i relation med tidigare forskning samt den 
teoretiska referensramen som möjliggör förståelsen för hur arbetet bedrivs samt förstå hur de 
egna emotionerna hanteras. Avslutningsvis ges avslutande reflektioner samt förslag till 
fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion

Vi har använt oss av ett strategiskt tillgänglighetsurval samt ett snöbollsurval som innebar att 
informanterna valdes ut i processen när vi kontaktade fältet samt att vi använde två specifika 
urvalskriterier. Den första var att informanterna ska vara verksamma inom socialtjänsten. Den 
andra var att de ska arbeta med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vi hade från 
början en önskan att använda oss av ett renodlat strategiskt urval för att kunna välja 
informanter som var lämpliga utifrån vårt urvalskriterium. Men då det uppkom svårigheter i 
att hitta informanter som ville och hade tid att ställa upp i studien fick vi använda oss av ett 
strategiskt tillgänglighetsurval med snöbollseffekt. I ett tillgänglighetsurval inkluderas 
deltagare som går att få tag i. Utifrån det uppstår det oftast ett snöbollsurval (Bryman 2011). 
Att använda snöbollsurval är bra när det vill undersöka omständigheterna runt en speciell 
händelse (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). I vårt fall är den speciella händelsen hur 
socialarbetare inom socialtjänsten upplever arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp. Genom användandet av snöbollsurval har validiteten höjts då det gav oss namn på 
de informanter som kunde hjälpa oss att belysa ämnet. En risk med snöbollsurval kan vara att 
snöbollen slutar rulla mitt i backen, det vill säga att de informanter som ges som förslag inte 
kan svara och att det istället blir aktuellt att börja om från början (Jacobsen 2010). Om vi hade 
använt oss av en annan urvalsmetod som inte innehöll specifika urvalskriterier hade 
validiteten sänkts. Genom att vi nu använde oss av ovanstående har vi genom intervjuer fått 
svar på vårt syfte och frågeställningar. Därmed kan vi hävda att studien har hög validitet.

En kvalitativ studie ska grundas på den mängd intervjuer som behövs för att ge svar på syftet 
och frågeställningarna (Kvale & Brinkmann 2009). Vi kände att efter den sista intervjun att en 
viss mättnad uppstod (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Om vi hade valt att intervjua fler 
så hade det kunnat generera i ett annat resultat. Vi genomförde alla intervjuerna på 
informanternas arbetsplatser, i en lugn kontorsmiljö. Fördelen med det är att informanterna 
kan känna sig mer avslappnade i ett redan bekant rum men nackdelen kan vara det att de inte 
vågar säga sanningen, med risk för att någon annan kollega hör vad som sägs (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015). Genom att använda oss av platsintervjuer gav det oss tillfälle att 
kunna utläsa kroppsspråket på informanten samt att lättare kunna utläsa om det exempelvis 
framkom någon ironi i det som sas. Studiens reliabilitet ökades genom detta (Kvale & 
Brinkmann 2009). I arbetsprocessen har studiens syfte och frågeställningar varit ständigt 
närvarande i utformningen av intervjuguiden och i litteratursökningen. En studies resultat 
ökar av intresse om resultatet är generaliserbart på andra undersökningspersoner eller 
situationer, men detta är inte syftet med kvalitativa studier. Möjligheten att generalisera 
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resultatet ökar beroende på antalet informanter (Kvale & Brinkmann 2009). Totalt 
genomförde fem intervjuer. Genom att informanterna hade samma yrkesroll och var 
verksamma inom tre olika enheter har vi gjort ett försök till att öka resultatets 
generaliserbarhet. Vi kan dock inte hävda att studiens resultat är generaliserbart i någon annan 
kontext, men att vi har gjort ett försök till en måttlig generalisering genom att det kan finnas 
identifierbara drag som kan appliceras i andra kontexter än den som presenteras i studien. 
Dock kunde den ha ökats mer om vi hade lyckats få verksamma informanter inom olika 
kommuner eller fler aktörer än socialtjänsten, vilket skulle belysa arbetet utifrån ett bredare 
perspektiv. Vår önskan var från början att kunna få informanter från andra aktörer än 
socialtjänsten såsom landstinget, det vill säga BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), 
ungdomsmottagningar samt andra ställen som kommer i kontakt med barn som blivit utsatta 
för sexuella övergrepp. Då det visade sig att det var väldigt svårt att få några intervjuer inom 
landstinget, mycket på grund av tidsbrist hos dem. Detta gjorde att vi valde att rikta in oss på 
socialarbetare inom socialtjänsten.

Validitet handlar om forskningens riktighet, sanning och giltighet, det vill säga att läsaren ska 
tro på vad hen läser. Har vi mätt det vi var avsedda att mäta (Ahrne & Svensson 2015). Vi 
anser att vi har ökat validiteten på studien genom att ha en väl utarbetad intervjuguide med 
relevanta frågor kopplat till syftet och frågeställningarna. Vi anser att den har medfört 
tillräckligt med material för att kunna framställa ett resultat, det vill säga att vi har mätt det vi 
var avsedda att mäta. Genomförandet av pilotstudien hjälpte oss att träna på intervjuteknik 
och att utforma en tydlig och utförlig intervjuguide.

Båda författarna närvarade vid tre intervjuer. Vid de andra två gjorde tiden att det inte var 
möjligt att båda var närvarande då vi utförde tre intervjuer på en och samma dag. Vid de 
tillfällen som båda var närvarande var det en och samma person intervjuade och den andra 
fyllde i med följdfrågor då vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide. Genom att 
använda oss av semistrukturerad intervjumetod öppnade vi upp för nya frågor som uppkom 
utifrån informationen som framkom under intervjun (Malterud 2009). Genom att en och 
samma person ställde frågorna säkerställdes det att frågorna i största möjliga mån ställdes på 
liknande sätt för att det inte skulle påverka reliabiliteten (Kvale & Brinkmann 2009). Då 
resultatet från de intervjuer som genomfördes med bara en av författarna närvarande var
likvärdiga de som utfördes med båda närvarande anser vi att reliabiliteten inte har påverkats 
nämnvärt.

Båda författarna har transkriberat materialet lika mycket. Detta val gjordes för att få en så 
rättvis fördelning av arbetet som möjligt. Båda har läst igenom samtliga transkriberingar och 
analysen av materialet genomfördes via en kvalitativ innehållsanalys. Båda författarna har 
varit delaktiga i hela processen av analysen och det har medfört att båda har haft en god insikt 
i resultatet samt att transkriberingarna överensstämde med det inhämtade materialet. Då vi 
med noggrannhet har beskrivit studiens genomförande medför det att andra kan utläsa hur vi 
gjort. 

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för vetenskaplig forskning (2002) 
upplevde vi att samtyckeskravet har varit mest utmanande att förhålla oss till. I intervjuerna 
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ställdes frågor som rörde informanternas egna emotioner och upplevelser kring arbetet med 
barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vår medvetenhet om att dessa frågor kunde 
riva upp känslor som upplevdes traumatiskt för informanten fanns där genom hela processen 
och att detta kunde påverka deras vilja att fullfölja sin medverkan. Vi var då noga med att 
berätta för informanterna att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att behöva 
förklara varför. 

7.2 Resultatdiskussion

Syftet med studien har varit att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten upplever 
arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. För att belysa detta undersökte vi 
socialarbetarnas metodarbete kring klientgruppen, deras kunskap kring sexuella övergrepp 
bland barn och hur de hanterar de egna emotionerna. 

Av analysen framkom det två kategorier med tillhörande fyra subkategorier som var och en, 
och tillsammans beskriver socialarbetarnas arbete i mötet med barn som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp, kunskapen om sexuella övergrepp på barn och hur socialarbetarnas 
emotioner tar sig i uttryck vid samtal med utsatta barn.

Det framgick tydligt av informanterna att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp inte är 
någon specifik målgrupp för behandlande arbete inom socialtjänsten. På grund av detta finns 
det heller inga specifika riktlinjer om hur arbetet ska bedrivas gällande barn som blivit utsatta 
för sexuella övergrepp. Det kan upplevas som problematisk att möta dessa utsatta barn, då 
den instans som handhar specialkompetens gällande traumatiserade barn är Barn- och 
ungdomspsykiatrin och inte socialtjänsten. Kunskapen finns inte där naturligt då 
socialarbetare inom socialtjänsten får skaffa sig kunskap om trauma och dess uttryck genom 
erfarenheter och fortbildning. Det är inget som lärs ut på Socionomutbildningen. 

7.2.1 Verksamhetens skyldighet och ansvar

Arbete och metod
Enligt Socialtjänstlagen (SoL kap 2, 1§) framgår det att socialtjänsten har det yttersta ansvaret 
för att människor som på ett eller annat sätt befinner sig i en utsatt situation får det stöd och 
den hjälp de behöver. Resultatet visar att socialtjänsten inte specifikt arbetar behandlande med 
barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp utan att de snarare är en första hjälp för utsatta 
barn när hjälpen från de som innehar specialkompetensen gällande traumatiserade barn på ett 
eller annat sätt dröjer, vilket för den här målgruppen är barn- och ungdomspsykiatrin. Hur 
socialarbetaren väljer att jobba och arbetar med dessa barn har en stor och avgörande roll för 
barnets välbefinnande samt hur barnet kommer att fungera i vuxen ålder. En studie som 
Nelson- Gardell (2001) genomförde visade på att de barn som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp uppskattade att socialarbetaren gick rakt på sak och inte kringgick problemet. Att 
bygga upp en bra relation och få prata om sina känslor kring övergreppet ansågs också som en 
viktig del i tillfrisknandet. Vikten att bli trodd var den viktigaste delen som framkom i 
studien. Vårt resultat i studien visade att informanterna ansåg att arbetet kring dessa barn som 
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blivit utsatta för sexuella övergrepp inte alltid är så lätt. Många av dessa barn har tappat all 
tillit till en vuxen och att då få barnet att prata om övergreppen kan vara svårt. Enligt Rothery 
& Tutty (2008) krävs det att socialarbetaren visar ärlighet, acceptans och empati mot barnet 
för att skapa en så bra relation som möjligt med barnet. 

Konsten att kunna samtala med barn som farit illa är något som informanterna anser kommer 
med åren och det är något som socialarbetaren inte får vara rädd för. Att kunna relatera till 
utsatta barn på ett genuint sätt och samtidigt vara självmedveten är viktigt och att detta skapar 
en känsla av kongruens. Carlsson (2004) menar att barn som utsätts för sexuella övergrepp 
inte avslöjar övergreppen spontant, för att de har svårt att sätta ord på det som har hänt. 
Informanterna i vår studie ansåg att en viktig del i arbetet är att lyssna och hjälpa barnen att 
sätta ord på det de varit med om. Genom att de lyssnar på barnens historier accepterar 
socialarbetaren deras känslor och berättelse vilket är innebörden med begreppet acceptans.

Bergmark et al. (2011) nämner att socialt klientarbete måste knyta an till och utgå från 
vetenskaplig kunskap, det vill säga vara evidensbaserad. Annars löper utsatta grupper risken 
att få sämre och mindre verksamma insatser än de har rätt till. De närmaste riktlinjerna för 
evidens inom social barn- och ungdomsvård för socialarbetare är Socialstyrelsens metodguide 
för socialt arbete (a.a.). Metodguiden baserar sig på myndigheternas egna genomgångar av 
olika former av insatser och bedömningsinstrument (Socialstyrelsen 2011).

Coady & Lehmann (2008) påpekar vikten av att använda sig av ett eklektiskt synsätt i det 
terapeutiska arbetet med klienter. Genom att kunna använda sig av tekniker från olika teorier 
som har visat sig ha en positiv effekt på klienter med liknande problematik ökar 
socialarbetaren klientens chanser till att lyckas i sitt terapiarbete. I resultatet framkom 
Trappan som arbetsmetod men att det inte finns specifikt använda metoder eller riktlinjer när 
det kommer till sexuella övergrepp. Modellen används mestadels när det är annat våld 
inblandat. Den ska dock inte ses som en behandlingsmetod utan snarare som en första hjälp 
till barnet. Att använda Trappan kan öka chanserna till att något annat framkommer, då det 
inte är helt säkert att just sexuella övergrepp var orsaken till anmälan från första början. Syftet 
med Trappan är att ge barnet möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser, att göra 
det ”pratbart” och begripligt. Därigenom kan risken minskas för PTSD och annan psykiatrisk 
problematik.

Se helheten kring barnet
I resultatet framkom också vikten av att se helheten kring barnet samt vikten av att ha ett 
helhetsperspektiv. Väljer den professionella att enbart se till övergreppet kommer inte barnet 
att kunna bli hjälpt på bästa sätt då andra viktiga faktorer utesluts i barnets liv som kan ha en 
avgörande roll. Många olika faktorer är inblandande i ett övergrepp och alla informanter 
nämnde att det var viktigt att ha ett familjetänk då föräldrarna och familjen är en stor del i 
barnets liv. Back et al. (2014) beskriver i sin vetenskapliga studie att föräldrarna har en 
avgörande roll i barnets liv. Föräldrar till barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp känner 
ofta ett misslyckande i sitt föräldraskap och de har en tendens till att skylla på sig själva då de 
inte har kunnat förhindra det som hänt. För att minska känslan av skuld och skam skriver 
Back et al. (2014) att det också är viktigt att erbjuda professionell hjälp till föräldrarna. 
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Studien visar att de föräldrar som fick terapeutisk hjälp kände att de kunde stötta sitt barn på 
ett bättre sätt och att de kände sig mer lyckade som förälder. Förutom att föräldrarna skyller 
på sig själva framkommer det i studien att föräldrarna upplever att andra myndigheter också 
lägger skulden på föräldrarna att barnet far illa. Enligt Ramchandani & Jones (2003) måste 
barnet och övergreppets kontext tas i beaktning när en behandlingsplan utarbetas för barnet 
och dess familj. Carlsson (2004), Jonzon & Lindblad (2004), Lazarus & Folkman (1984) 
påpekar alla vikten av socialt stöd. Ett barn som har blivit utsatt för sexuella övergrepp ökar 
sina chanser till återhämtning när de känner att de har stöd från sin familj, det vill säga att de 
har ett bra socialt stöd. Resultatet pekar på att om ett helhetstänk och ett familjetänk finns 
ökar det barnets sociala stöd och vi kan rimligen anta att det ökar barnets chanser till en 
snabbare återhämtning, trots att den här sortens behandling inte är någon “quick.-fix”.

7.2.2 Kunskap och förhållningssätt
Att ha de rätta verktygen
I resultatet framkommer vikten av att använda de rätta verktygen men att det är svårt att 
akademiskt lära sig det. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att se till att personalen har de rätta 
verktygen, genom att erbjuda utbildning, handlingsplaner och ha specifika arbetsmetoder. 
Carlsson (2004) nämner att de som förväntas göra anmälningar och möta brottsoffer sällan har 
fått någon adekvat utbildning på området sexuella övergrepp. Oftast så bär de själva på ett 
obehag inför ämnet. Vidare går det inte att lära sig att använda de rätta verktygen om de inte 
får praktiseras i verkligheten. Pistorius et al. (2008) nämner i sin studie av kvinnliga 
socialarbetare som jobbat med sexuellt utnyttjade barn, vikten av att träna på att samtala om 
svåra ämnen. I resultatet framkommer det att hålla det där första ”svåra” samtalet kan vara 
skrämmande och informanterna trodde att det är samma sak för alla. Det är i kombination 
med erfarenhet och löpande fortbildning som de professionella får beredskap och kunskap i 
att möta människor i alla sorters kriser. Bland de informanter som deltog i studien upplevde 
alla att de hade nog med kunskap att möta barn som blivit traumatiserade av sexuella 
övergrepp. 

Forskning visar på att det är extra utmanande ur ett emotionellt perspektiv för de 
socialarbetare som arbetar med traumatiserade barn och enligt Pistorius et al. (2008) beror 
detta troligen på att barn ses som oskyldiga och maktlösa. Resultatet i vår studie visar på att 
det är viktigt att som professionell förmedla en trygghet till barnet och visa att de klarar av att 
höra deras berättelser samt att det de hör inte skrämmer dem. Det handlar om att känna sig 
bekväm i att samtala om känsliga ämnen men att gå från att inte prata om känsliga saker och 
helt plötsligt börja ställa frågor och prata om sexuellt våld är ett stort steg.
I resultatet framkommer det att i användandet av de rätta verktygen ingår det även att barnet 
får rätt hjälp. När det kommer till barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp är det 
barnpsykiatrin (BUP) som tillhandahåller den specialkompetensen i arbetet kring 
traumatiserade barn. Vårt resultat pekar på att det är långa köer på BUP och att de då ändå 
hamnar hos socialtjänsten för att kunna få hjälp. Enligt Steel & Herlitz (2005) karakteriseras 
sexuella övergrepp i barndomen och tonåren som trauma och det är associerat med 
psykologiska problem, både lång- och kortvariga. Några symtom på trauma är bland annat 
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depression, ångest och PTSD (Steel & Herlitz 2005; Nilsson 2007). Steel & Herlitz (2005) 
nämner också att 20-50 % av de som varit utsatta för sexuella övergrepp visar tecken på 
PTSD. Nilsson (2007) nämner också att sannolikheten att utveckla PTSD vid trauman som 
våldtäkt och misshandel är större än upplevelsen av andra typer av trauman. Ovanstående 
hänger också ihop med att våga fråga. Många barn kan uppvisa symptom på psykisk ohälsa 
och ge uttryck för exempelvis ADHD men egentligen kan det var övergreppen som ligger 
bakom dessa symptom. Det kan vara så, att anmälningsorsaken inte gäller sexuella övergrepp 
utan att det framkommer senare i samtalen att det har hänt. Det gäller att kunna hjälpa det 
utsatta barnet att hitta strategier för att kunna hantera de symptom som framkommer. Det 
påvisar vikten av att även socialarbetare inom socialtjänsten bör ha kunskap om trauma och 
hur trauma kan uttrycka sig. Resultatet visar på att de rätta verktygen för behandling av barn 
som blivit utsatta för sexuella övergrepp verkar finnas inom barn- och ungdomspsykiatrin. På 
grund av de långa köerna riskerar dessa barn att inte få rätt hjälp och vi anar en viss 
frustration bland informanterna. Som tidigare nämnt har socialtjänsten det yttersta ansvaret 
för människor som på ett eller annat sätt befinner sig i en utsatt situation och då faller det på 
Socialtjänstens ansvar att hjälpa barnen utifrån de organisatoriska förutsättningarna som råder, 
trots att den rätta specialkompetensen saknas.

Att förhålla sig till sig själv
I resultatet framkom det att arbetsgivaren har handledning med en utomstående terapeut för 
att hjälpa sina anställda att få hjälp med att hantera sina egna känslor, då risken för att 
utveckla en egen form av traumatisering, så kallad sekundär traumatisering finns, då 
klienternas berättelser oftast innehåller mycket hemskheter. Det som också framkommer är 
vikten av supporten från de egna kollegorna. Forskning visar att genom att socialarbetaren 
själv får prata med en annan professionell terapeut och att samtidigt vara beredd på att jobba 
med sina egna svagheter ger det socialarbetaren copingstrategier att kunna hantera sina egna 
känslor i samtal med utsatta barn (Pistorius et al. 2008). 

Vidare visar forskning att en copingstrategi är flykt/undvikande. Genom att medvetet undvika 
att ställa vissa frågor som till exempel detaljer om övergreppet kan socialarbetaren undvika att 
höra om hemskheterna som deras klienter blivit utsatta för (Pistorius et al. 2008). Levander & 
Sabelström-Levander (2012) beskriver coping och copingstrategier som en metod för att 
hantera svårigheter samt för problemlösning. Coping kan användas som synsätt både utifrån 
ett klientperspektiv och från ett individuellt perspektiv. 

I vårt resultat trycker informanterna på att det är viktigt att förhålla sig neutrala men ändå ge 
känslomässig support till de utsatta barnen samt att visa att de är beredda på att höra precis 
som det är utan att för den skull värdera eller döma, men samtidigt inte vara känslokall. 
Begreppet känslomässig support kan kopplas ihop med de centrala begreppen inom det 
klientcentrerade synsättet som är kongruens; att socialarbetaren kan relatera barnet på ett 
genuint sätt, acceptans; att socialarbetaren accepterar barnets känslor och berättelser, samt 
empati; att socialarbetaren förstår barnets känslor (Rothery & Tutty 2008).
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Ingram (2013) nämner att relationen mellan rationella tankar och emotioner är en svår allians. 
För att inte låta hjärtat styra över huvudet gäller det att kunna hantera sina egna emotioner. 
Resultatet påvisar att förhålla sig neutral i sina känslor och inte lägga till känsloladdade 
uttryck är viktiga faktorer och att det gäller att inte göra det otäcka än mer otäckt. Förutom att 
förhålla sig neutral, kunna ge känslomässig support utan att vara känslokall framkommer det i 
resultatet att ödmjukhet och lyhördhet är viktiga egenskaper hos de professionella. Ju svårare 
ett trauma eller en upplevelse är för barnet desto mer ödmjuk måste de professionella vara när 
de närmar sig barnet. Pistorius et al. (2008) nämner att alliansen mellan en klient och en 
socialarbetare är viktigt och enligt Rothery & Tutty (2008) ska socialarbetaren enligt den 
klientcentrerade teorin vara självmedveten och kunna relatera till klienten på ett genuint sätt. I 
resultatet framkommer det att det är viktigt att kunna hantera sin egen ryggsäck och att det är 
viktigt att vara trygg med sig själv. Har den professionella själv varit utsatt för någon form av 
övergrepp kan det vara svårt att förhålla sig neutral i arbetet med utsatta barn. Genom att 
socialarbetaren lär sig att hantera sina egna emotioner, är medveten om hur de reagerar i vissa 
situationer ökar kongruensen mot sina klienter och de kan relatera till dem på ett genuint sätt. 
Att acceptera klientens känslor och berättelser och att samtidigt visa empati är centralt för att 
klienten ska känna trygghet samt att vilja och våga berätta om övergreppen.

7.3 Avslutande reflektioner
Vi hade som syfte med denna studie att söka svar på hur socialarbetare inom socialtjänsten 
upplever arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det framkommer att 
socialtjänsten inte har dessa barn som en specifik målgrupp, men att de blir en del av 
socialtjänstens behandlingsarbete då det är långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
Vilket är instansen som handhar specialkompetens gällande traumabehandling av barn. 
Rimliga anledningar till att behandlingen dröjer kan vara om det finns annan problematik än 
enbart trauma eller annan psykiatrisk ohälsa. BUP tar då inte emot barnen då det är 
socialtjänstens ansvar och skyldighet att erbjuda stöd och hjälp. Vi kan rimligen anta att det är 
viktigt att ha några evidensbaserade modeller eller metoder gällande trauma att utgå ifrån så 
att chansen till att hjälpa barnen ökar. På socionomutbildningen ges det inte någon utbildning 
gällande traumatiserade människor och detta är något som vi anser borde finnas. Kunskapen 
om trauma får de professionella inhämta från något annat ställe än utbildningen, exempelvis 
från arbetslivet. För att kunna känna sig bekväm i att samtala med barn krävs träning och vi 
tycker att det ges för lite samtalsträning på utbildningen. Detta är något som borde vara ett 
återkommande praktiskt moment då en av socialtjänstens centrala uppgifter är att samtala med 
människor som på ett eller annat sätt är utsatta.

När det kommer till riktlinjer ställer vi oss frågande till varför inte riktlinjerna från 
Socialstyrelsen gällande barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller 
övergrepp inte nämndes av informanterna, men kan ändå till viss del förstå varför då de inte 
har dessa barn som en specifik målgrupp. Eftersom de kommer i kontakt med dem ändå anser 
vi att de borde använda sig av dessa riktlinjer i arbetet med de barn som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp. Detta är för att säkerställa och öka chanserna till att rätt insats ges.



36

Att arbeta med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp har visat sig vara ett påfrestande 
arbete, då det är viktigt att kunna hantera de egna emotionerna som uppstår vid samtal av de 
utsatta barnen. Lyhördhet, ödmjukhet och känslomässig support är viktiga egenskaper hos en 
socialarbetare. Även att hantera den egna ryggsäcken ses som centralt i arbetet med 
människor. Vi kan förstå att det kan vara svårt att arbeta med barn som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp i synnerhet om den professionella socialarbetaren själv har blivit utsatt för 
övergrepp. Det är troligen då svårt att förhålla sig neutral i arbetet och risken är att de egna 
obearbetade känslorna får styra. 

Slutligen vi kan dra slutsatsen att utifrån de professionellas perspektiv bör ledorden i arbetet 
med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp vara helhet, kunskap, lyhördhet, 
ödmjukhet. Vikten av att socialarbetare har bra copingstrategier för att hantera de egna 
emotionerna som uppstår kan vi rimligen anta är viktigt i arbetet med utsatta barn. Det är 
också viktigt att visa att de både har tid och ork att lyssna samt att de tror på vad barnet säger. 
Det barnet säger ska alltid ses som sanningen.

7.4 Förslag till fortsatt forskning
Inför studien har vi genomfört litteratursökningar i tidigare forskning avseende hur 
socialarbetare upplever arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Den 
tidigare forskningen vi tagit del av har huvudsakligen tagit upp de utsattas upplevelse och 
vilka problem det har medfört för dem i vuxen ålder. Vi har funnit det svårt att få fram 
relevant forskning ur ett barns perspektiv, då flertalet av de artiklar som framkommit har varit 
från de vuxnas perspektiv av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen. 
Svårigheter att få fram vetenskaplig forskning ur de professionellas syn på arbetet har också 
uppstått, men det berodde till en början på att inte rätt sökord användes. När vi väl hittade de 
rätta sökorden fann vi en del relevant forskning om professionellas upplevelser av arbetet med 
utsatta barn.

På grund av att det verkar finnas få studier om barns upplevelser av att ha blivit utsatt för 
övergrepp sett ur ett barnperspektiv anser vi att det är något som det borde forskas mer på. Vi 
kan rimligen anta att det är svårt att genomföra en sådan forskning då barn oftast kan ha svårt 
att sätta ord på vad som har hänt och att trauma är så komplext. Då resultatet i studien pekar 
på att det är barn- och ungdomspsykiatrin som uppbär specialkompetensen om traumatiserade 
barn och barn som varit utsatta för sexuella övergrepp anser vi att den forskningen bör 
bedrivas med tyngdpunkt och inriktning på landstinget snarare än inom socialtjänsten. 
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Bilagor

Bilaga 1. Informationsbrev

Informationsbrev

Vi heter Elin Karlsson och Marielle Johansson och vi studerar sjätte terminen på 
socionomprogrammet på Karlstad Universitet. Denna termin ska vi skriva vår C-uppsats. Vi 
har därför kontaktat dig då vi söker informanter till vår intervjustudie. Syftet med studien är 
att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten upplever arbetet med barn i åldrarna 0-18 
år som varit utsatta för sexuella övergrepp. Studien kommer ske genom en kvalitativ metod 
med intervjuer. Varje intervju beräknas ta cirka en timme.

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan att 
behöva förklara varför. Om du känner att det ställs frågor du inte vill eller kan svara på kan du 
avstå från att svara. Data kommer vidare att avkodas för att säkerställa att ingen kan urskilja 
vem du är och hur du svarat. Det material som samlas in under studien kommer endast att 
användas till studiens ändamål och inte i något annat sammanhang. 

Vi kommer att spela in intervjun, under förutsättning att du godkänner att vi gör det. 
Anledningen till det är att vi vill undvika egna tolkningar och att säkerställa oss att 
informationen är korrekt. Det bandade materialet kommer enbart att höras av oss två under 
transkriberingen och kommer sedan att makuleras efter kursens slut. Det är endast vi och vår 
handledare som kommer att ha tillgång till det transkriberade materialet. När uppsatsen är 
färdigställd kommer den att publiceras i högskolebibliotekets databas Diva för färdiga 
examensarbeten.

Tack för att du vill medverka i vår studie, din medverkan är betydelsefull! 

Med vänliga hälsningar

Elin Karlsson och Marielle Johansson

Om du har några funderingar eller frågor kring intervjun så får du gärna höra av dig till någon 
av oss.

Kontaktuppgifter

Elin mobil: 070-XXXXXX                                                Marielle mobil: 070-XXXXXX

Elin mail: XXXXX@hotmail.com Marielle mail: XXXXX@gmail.com
Handledare: Louise Persson

Karlstads universitet
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Bilaga 2. Intervjuguide.

Intervjuguide

Bakgrund

∑ Vad är dina arbetsuppgifter?
∑ Hur länge har du jobbat här?
∑ Vad har du för utbildning?

Arbetet

∑ Skulle du vilja berätta om hur ni arbetar med barn som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp?

∑ Vad anser du är det viktigaste i arbetet?
∑ Hur tycker du att kommunen och samhället jobbar med frågor om sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp

∑ Hur skulle du definiera sexuella övergrepp, om vi bortser från den rättsliga 
beskrivningen enligt brottsbalken?

∑ Hur vanligt tror du att det är att ett sexuellt övergrepp på barn inte anmäls och varför?

Kunskap, etik och emotioner

∑ Upplever du att du har tillräckligt med kunskap för att möta och samtala med barn som 
blivit utsatta för sexuella övergrepp?

∑ Vad tror du är den största orsaken till att det känns så svårt att prata om sexuella 
övergrepp? (Dilemman, etik)

∑ Hur hanterar du dina egna emotioner när det kommer till ”svåra samtal”?

Övrigt

∑ Hur skulle du vilja se att arbetet fungerade i framtiden?
∑ Finns det något övrigt du vill tillägga?


