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Abstract 
 
   Our paper is targeting mainly students, but also all other people interested in social work 
with children. 
   The purpose of our study was to investigate how the social workers experience and handle 
their work with children, who have been exposed to sexual abuse, and what kind of support 
and guidance the social workers are offered, in order to handle their working situation. 
   We chose to perform a qualitative study, by the use of interviews, since we found it to be 
the most appropriate way to gather the information. 
   Our conclusion is that the work with these issues is emotionally burdensome and requires a 
great commitment, however it is essential for the social workers to maintain a certain distance 
to their work, in order not to influence their personal lives. It is through experience and 
knowledge that the social workers learn how to handle their working situation. We also 
learned that although the work with sexual abuse against children gave birth to different 
emotions of the social worker, the social workers feel satisfaction with their work, by helping 
the exposed children. 
   We hope that our paper will inspire and encourage to further studies in the area, since there 
is still much to be explored.    
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1. Introduktion 
 

1.1. Inledning 

   Vi har tidigare under vår utbildning kommit i kontakt med socialarbetare som har delgett 

oss en del erfarenheter av sitt arbete. I vår B-uppsats skrev vi om socialarbetarnas 

känslomässiga upplevelser kring omhändertagande av barn, vilket vi tyckte var ett mycket 

intressant ämne. Genom detta föddes en idé om att undersöka upplevelser som socialarbetarna 

kan ha i mötet med familjer där någon familjemedlem har blivit utsatt för sexuella övergrepp, 

samt hur de hanterar dessa upplevelser. 

   För att få en bättre inblick i socialarbetarens arbete med barn som har varit utsatta för 

sexuella övergrepp, har vi valt detta som uppsatsämne. Eftersom vi inte har så stor kunskap 

om hur professionella upplever och tänker kring den här problematiken inledde vi vårt arbete 

utan någon större förförståelse i ämnet. 

   Under resans gång fick vi uppfattningen att sexuella övergrepp mot barn inte lämnar någon 

oberörd, utan det väcker många känslor och tankar hos dem som kommer i kontakt med 

ämnet. Personligen var det stundom svårt och känslomässigt påfrestande att fördjupa oss i de 

trauman som dessa barn utsätts för. Det faktum att vi båda två har barn gjorde det inte lättare 

för oss att ta in materialet, eftersom föreställningen om att detta kunde drabba våra egna barn 

var för smärtsam. Ibland kunde vårt arbete bli lidande på grund av detta, då vi kände att vi 

överväldigades av känslor och var tvungna att avbryta läsandet för att få lite distans till 

problematiken.  

   Genom vår studie hoppas vi på att få en del kunskap inom området som vi förhoppningsvis 

kan ha nytta av i vårt framtida yrkesutövande. Det skulle även vara glädjande för oss om vårt 

arbete kan komma till användning för redan verksamma socialarbetare. 

 

1.2. Bakgrund 

   Enligt Socialstyrelsens rapport ”Sexuella övergrepp mot barn - en kunskapsöversikt” 

(Sexuella övergrepp…Internetkälla), så är förövaren vid sexuella övergrepp på barn oftast 

någon person som finns i barnets närmiljö. Risken att en flicka skall utsättas för övergrepp är 

två till fem gånger större, än vad den är för en pojke. Det görs här i landet ungefär en till två 

polisanmälningar för misstänkta sexuella övergrepp per år och per tusen barn som är under 

femton år. Vidare står det i rapporten att c:a sju till åtta procent av kvinnorna och en till tre 

procent av männen har varit utsatta för sexuella övergrepp under sin uppväxttid. 
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   I mitten av 1960-talet fram till mitten av 1970-talet, minskade antalet polisanmälda 

sexualbrott mot barn. Därefter stabiliserades läget för att sedan öka rejält mellan 1982 och 

1993. Antalet fall minskade sedan fram till 1997. Under den här tidsrymden rör mer än 

hälften av alla polisanmälningarna sexuella övergrepp som har skett inom familjen (Sexuella 

övergrepp…Internetkälla ). 

   Sexuella övergrepp mot barn väcker starka olustkänslor hos vuxna - avsky, obehag och 

avståndstagande. Det kan vara svårt att tro att vuxna människor förgriper sig på barn och det 

blir enklare att tro att barnet fantiserar eller att vuxna använder sig av barnet för att hämnas i 

vårdnadstvister. Ofta väljer människor ut vad de vill se och blundar för det obehagliga, för att 

försvara sig mot en skrämmande verklighet (Dahlström-Lannes, 1990). 

   Akselsdotter (1993) skriver att tanken på sexuella övergrepp kan väcka starka känslor av 

rädsla, oro och ångest. Hur starkt de vuxna påverkas beror bland annat på vilken relation de 

har till barnet och om de har fått utbildning samt information om den sortens övergrepp. 

Dessutom reagerar människor på olika sätt beroende på vad de själva har i sitt bagage. 

 

1.3. Problemområdet 

   Alla socialarbetare kommer genom sitt yrke i kontakt med människor i olika utsatta 

situationer. Arbetet med dessa människor kan vara mödosamt och känslomässigt påfrestande. 

Som socialpedagoger kommer vi säkert att möta olika människoöden som troligen kan kännas 

svåra att hantera. En situation som vi kan stöta på är sexuella övergrepp mot barn. 

Stödinsatserna för de utsatta barnen och deras familjer är en del av arbetet inom detta område. 

   Vi anser att det är viktigt att som socialarbetare vara medveten om vilka känslor som väcks i 

mötet med dessa barn för att på bästa möjliga sätt kunna hantera de svårigheter de upplever i 

detta arbete. 

   Vi har ingen tidigare erfarenhet av sexuella övergrepp mot barn, varför vi bestämde oss för 

att söka mer kunskap, både i tillgänglig litteratur och genom att intervjua personal som i sin 

profession kommer i kontakt med dessa frågor.  

 

1.4. Syfte 

   Syftet med vår studie är att få ökad förståelse för hur socialarbetare upplever och hanterar 

sitt arbete med barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vi vill även undersöka 

vilket stöd som erbjuds för socialarbetaren för att hantera arbetssituationen. För att uppnå 

studiens syfte arbetar vi utifrån följande frågeställningar: 
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• Var lägger socialarbetaren tyngdpunkten i arbetet med de utsatta barnen? 

• Hur påverkas socialarbetaren känslomässigt av detta arbete? 

• Hur hanterar socialarbetaren mötet med det utsatta barnet? 

• Vilket stöd erbjuds socialarbetaren för att hantera sin arbetssituation? 

 

 

2. Litteraturgenomgång 
   
   För att få en djupare inblick i problemet sexuella övergrepp mot barn har vi valt att leta 

information i litteraturen inom detta område. Vi har sökt efter lämplig litteratur via Internet på 

Libris och i bibliotekets katalog med hjälp av relevanta sökord, bland annat: sexuella 

övergrepp, coping, socialarbetare och klient. Vi fann en del intressanta böcker både på 

högskolans bibliotek och stadsbiblioteket i Hässleholm. 

   Under arbetets gång kom vi fram till att det finns många författare som tar upp sexuella 

övergrepp mot barn, dock är det inte många som skriver om de professionellas känslor som 

väcks i mötet med det utsatta barnet. Då det finns en uppsjö böcker i detta ämne, fick vi sålla 

bland dem för att hitta den information som är relevant för vårt arbete.  

   Nedan beskriver vi inledningsvis hur sexuella övergrepp definieras i litteraturen och hur de 

beskrivs ur historisk synvinkel. Vi tar också upp riskgrupper och förövare, samt hur arbetet 

med dem kan se ut. Vi pekar även på några lagar som finns till för skydd och hjälp för de 

utsatta barnen, för att så småningom övergå till socialarbetarens yrkesutövning samt hur 

denne upplever och hanterar situationer kring sexuella övergrepp mot barn. 

 
2.1. Centrala begrepp 

   2.1.1. Vad är sexuella övergrepp? 

   Det finns många författare som berör sexuella övergrepp mot barn i sina böcker.  

Dessa övergrepp kan definieras som ”handlingar eller situationer med sexuell innebörd där 

en vuxen eller ung person utnyttjar en underårig för att tillfredsställa egna sexuella eller 

andra behov.” (Sexuella övergrepp…Internetkälla) 

   Glingvall-Priftakis (1991) definierar sexuella övergrepp mot barn som en handling, där en 

vuxen person utnyttjar barnet för att tillfredställa sina egna sexuella behov, utan att ta hänsyn 

till barnet och den skada som barnet lider. Handlingen kan omfatta allt från ord, beröring med 
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eller utan främmande föremål, till oralt, analt eller genitalt samlag. Barnet kan inte samtycka 

och ansvaret vilar helt och hållet på den vuxne. 

   Norström & Thunved (2004) skriver: 

”Sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas 

ett barn av en annan person. Sexuella övergrepp innebär att personen utnyttjar barnets 

beroendeställning, att handlingen utgår från den personens behov, att handlingen kränker 

barnets integritet, att handlingen sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte 

kan förstå, inte är moget för eller inte kan ge informerat samtycke till.” (s.93) 

   Akselsdotter (1993) skriver att alla barn behöver känna sig älskade. De behöver fysisk 

beröring i form av kramar och pussar för att deras självkänsla och kroppsmedvetenhet skall 

växa. När den vuxnes pussar, kramar och smekningar övergår i sexuella handlingar, då den 

vuxne söker tillfredställelse för sina behov, kan barnets sexuella känslor väckas till liv. För 

barnet är det känslor som det inte kan förstå, därför kan man inte tala om barnets samtycke 

och ansvaret blir helt den vuxnes.    

 

   2.1.2. Varför förekommer sexuella övergrepp mot barn? 

   Dahlström-Lannes (1990) uppger fyra faktorer som kan påverka uppkomsten av sexuella 

övergrepp: 

• Det sociala arvet - den som själv utsattes för övergrepp som barn har större 

benägenhet att som vuxen utsätta barn för samma sak 

• Samhällsförändringar – t.ex. skilsmässor som leder till förändringar i 

familjemönster, där oklara könsroller kan uppstå 

• TV- och videopåverkan - dålig verklighetsuppfattning, då människan kan leva sig in  

i programmet och överskrida gränsen mellan fantasin och verkligheten 

• Vålds- och barnpornografi - det otillåtna rättfärdigas i programmet och kan uppfattas 

som tillåtet. 

   Tidefors Andersson (2002) anser dock att mänskligt beteende inte kan tillskrivas några 

absoluta sanningar och vad sexuella övergrepp egentligen ger uttryck för, går inte med 

säkerhet att fastställa. 

 

   2.1.3. Vem är förövaren? 

   De flesta sexuella övergrepp mot barn görs av personer med nära relation till barnet. Dessa 

personer kan finnas inom den närmaste familjen, släkten eller inom familjens bekantskap. 
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Förövare finns i alla samhällsklasser, i alla yrkesgrupper och i alla åldrar. De kan se ut som 

vem som helst (Akselsdotter, 1993).    

   Dahlström-Lannes (1990) skriver att förövarna är både män och kvinnor som söker kärlek, 

värme och gemenskap. De är människor som på grund av sina tidiga känslomässiga störningar 

har svårt att avgöra hur de kan få dessa behov tillgodosedda. De förväxlar kärlek och känslor 

med sexualitet, därför sker deras kontakter genom sexuella handlingar. 

   Enligt Eriksson (1996) pekar de flesta studier på att förövaren själv har blivit utsatt för 

sexuella övergrepp under sin barndomstid. Dessutom kan en förövare ha ett handikapp, en 

utvecklingsstörning eller någon annan avvikelse.  

 

   2.1.4. Vilka är de utsatta barnen? 

   Vissa barn löper större risk än andra att bli utsatta för sexuella övergrepp. Eriksson (1996) 

räknar bland annat upp följande riskgrupper: 

1. Barn till föräldrar som själva utsatts för sexuella övergrepp i barndomen 

2. Barn med olika handikapp, t.ex. utvecklingsstörda, rörelsehindrade, synskadade 

3. Känslomässigt undernärda barn utan vuxenkontakt 

4. Barn i styvfamiljer 

5. Syskonen till sexuellt utnyttjade barn. 

    

   2.1.5. Tecken som tyder på sexuella övergrepp 

   Dahlström-Lannes (1990) skriver att barn som blivit offer för sexuella övergrepp visar en 

rad symtom som tyder på att barnet varit utsatt för övergrepp.  

   "Enstaka symtom kan inte ses som tecken på övergrepp. Utsatta barn har alltid flera 

symtom samtidigt eller under en viss period, men inte ens flera symtom kan garantera rätt 

diagnos. Man måste se helheten och symtomen skall sättas in i sitt sammanhang: t ex barnets 

egen berättelse, reaktioner och familjebilden i övrigt." (Dahlström-Lannes, s.61)  

   Många av de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp lider av olika fobier, exempelvis 

tvättar sig oavbrutet. Fysiska skador eller förändringar i underlivet, samt könssjukdomar kan 

vara ett annat symtom på övergrepp. Ett barn som inte kan äta välling eller fil utan att få 

kväljningar kan på det sättet visa tecken på orala övergrepp. Koncentrationssvårigheter i 

skolan, rastlöshet och passivitet är inte ovanligt heller (ibid.). 

   Enligt Dahlström-Lannes finns det förutom psykiska och psykosomatiska symtom, andra 

tecken som tyder på sexuella övergrepp. Dit hör barnets destruktiva och onormala sexuella 
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beteende. Destruktivitet kan visa sig genom ätstörningar, självskadebeteende och 

självmordsförsök, men kan också rikta sig mot andra. Pojkar, exempelvis, blir mer aggressiva. 

Barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp visar onormalt sexuellt beteende, genom att 

t.ex. onanera öppet och ogenerat. De visar stort intresse för bröst och könsorgan. Många av 

dessa barn kan tvinga mindre eller jämnåriga barn till olika lekar med sexuellt framtoning. 

 

   2.1.6. Vad känner och tänker det kränkta barnet? 

   Barn som varit offer för sexuella övergrepp tar alltid på sig skulden för det inträffade, vilket 

leder till att de föraktar sig själva. Utsatta barn misstänker ofta att deras syskon också är 

utsatta för övergrepp, men de vågar inte fråga om det. De känner skam och hemlighåller 

övergreppet. Vid avslöjandet tar de ofta tillbaka sin berättelse, om de känner omgivningens 

negativa attityd och reaktion. Deras tillit tar stor skada. (Eriksson, 1996). 

   Tidefors Andersson (2002) menar att det i allmänhet är svårt att tala om sexuella övergrepp 

och att det blir ännu svårare om förövaren är en närstående person. Barnet berättar hellre om 

övergreppet när en främling har begått det, än om det är någon de känner, och barnet väntar 

också längre med att söka hjälp om det är föräldern som är förövaren. 

   Dahlström-Lannes (1990) skriver att många av dessa barn är mycket rädda för 

kroppskontakt. Fysisk beröring kan påminna om övergreppen "eller också tycker barnen att 

kränkningarna gjort deras kropp så frånstötande och äcklig att ingen bör eller kan vilja 

vidröra den." (Dahlström-Lannes, s.63) 

 

2.2. Arbetet kring sexuella övergrepp 

   2.2.1. Arbetet med familjen 

   Svedin & Banck (2002) skriver att vid misstanke om att övergrepp skett inom familjen bör 

en utredning göras, som omfattar hela familjen; barnet som har varit utsatt för övergrepp, den 

som är misstänkt, den andre föräldern, samt eventuella syskon. Detta bör ske, för att få en 

uppfattning om vad det är som har hänt och hur det har kunnat hända, och för att alla 

familjemedlemmar skall få den hjälp som de behöver. 

   Kreyberg Normann (1995) menar att det är viktigt att följa upp familjen, då ett övergrepp 

har uppdagats. Familjen kan få svårt att ta egna initiativ p.g.a. de problem som kan uppstå i 

den här situationen. Att kalla familjen till samtal är viktigt och bör ingå som en stödåtgärd, de 

behöver känna att omgivningen bryr sig om dem.  
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  2.2.2. Samverkan mellan myndigheter 

   Kreyberg Normann (1995) berättar att för att ta reda på typen av övergrepp som barnet har 

utsatts för och vem gärningsmannen är, så hänvisas barnet ofta till barn- och 

ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP). Parallellt med BUP så följer socialtjänsten upp 

ärendet, och deras uppföljning fortsätter en lång tid framöver, även sedan BUP:s utredning är 

klar. Ibland händer det att de olika instanserna inte är eniga om hur situationen skall hanteras 

och då är det viktigt att det finns en bra kommunikation mellan berörda myndigheter. 

   Svedin & Banck (2002) anser att övergrepp och våld mot barn är sådana ärenden som 

kräver samarbete mellan olika myndigheter. De kunskaper som finns i ämnet inom respektive 

myndighet behöver samordnas för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa de utsatta barnen. 

 

   2.2.3. Förebyggande åtgärder 

   Kreyberg Normann (1995) anser att det kan vara svårt att lära barn att skydda sig mot 

övergrepp, men det är bra om vi kan lära dem att på ett så naturligt sätt som möjligt tala om 

sina kroppsdelar, därigenom får de en sundare inställning till sin kropp. Barn brukar ofta få 

höra att de skall akta sig för ”fula gubbar”, vilket kanske i vissa fall har verkat förebyggande, 

men har också främjat en rädsla för främmande människor. 

   Svedin & Banck (2002) är av den åsikten att i det förebyggande arbetet med barn skall det 

inte enbart fokuseras på att förhindra sexuella övergrepp, utan arbetet bör ske efter ett 

program där både barnen och de vuxna blir upplysta om situationer som kan vara riskfyllda 

för barn. 

 

2.3. Aktuell lagstiftning 

   Nuförtiden har vi lagar som har stiftats med tanken på barnets bästa. De skall skydda barn 

från misshandel, sexuell exploatering och andra missförhållanden. Men så har det inte varit 

alltid. 

   Enligt Eriksson (1996) har incest, sedan tiden för våra första lagar, varit ett av de svåraste 

brotten i svensk lagstiftning. Med incest menas att närbesläktade individer ingår i en sexuell 

förbindelse. Numera är begreppet incest borttaget från vår lagstiftning, istället talar man om 

sexuella övergrepp mot barn. 

   Eriksson (1996) skriver att på 1500-talet straffade man både förövaren och offret, genom att 

bränna dem på bål. Under 1700-talet halshögg man förövaren. År 1864 förvandlades 

dödsstraffet till livstidsfängelse och först 1937 friades barnet från straffet. 
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   I november 1989 skrev Sverige under FN:s  konvention om barns rättigheter. Knappt två år 

senare ratificerades konventionen av Sveriges riksdag, vilket innebär att Sverige förpliktigade 

sig att följa dess bestämmelser. Barnkonventionen har tillkommit för att skydda och tillvarata 

barns behov (Eriksson, 1996). 

   I konventionens artikel 34 tar man upp konventionsstaternas åtagande att skydda barn mot 

alla former av sexuellt exploatering, t.ex. sexuella övergrepp, prostitution och pornografi 

(ibid.). 

   Sexuella övergrepp mot barn är kriminella handlingar och lagstiftningen är till för att tala 

om för samhällsmedborgarna vad som är tillåtet eller otillåtet. Som ett försök att skydda 

barnen från redan kända förövare och som en markering från samhällets sida, påpekar Svedin 

& Banck (2002) att en ny lag trädde i kraft 1/1 2001. Den innebär att vid ansökan om att 

arbeta inom barnomsorg och skola, så skall vederbörande visa upp en kopia ur polisregistret 

att denne inte tidigare är dömd för något sexualbrott.  

   I brottsbalken 6 kap. 4 § står det:  

”Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och som är avkomling till eller 

står under fostran av honom eller henne eller för vars vård eller tillsyn han eller hon har att 

svara på grund av en myndighets beslut, döms för sexuellt utnyttjande av underårig till 
fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla om någon, i annat fall än som avses förut i 

detta kapitel, har sexuellt umgänge med barn under femton år.” (Höglund, 2003) 

   I Socialtjänstlagen 14 kap. 1 § som gäller anmälan om missförhållanden står följande: ”Var 

och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 

ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden”. (Norström & Thunved, s. 215) 

   Med detta menas att varje medborgare bör rapportera till socialnämnden om de misstänker 

att ett barn far illa. De som i sin profession arbetar med barn t.ex. polis, sjukvårdspersonal och 

dagispersonal har en ovillkorlig skyldighet att anmäla missförhållanden (Norström & 

Thunved, 2004). 

   I samma lag, 11 kap. 1 § anges det att: ”Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda 

utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom 

och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.” (Norström & Thunved, s.174) 

   Socialnämnden har alltså en skyldighet att utreda sådant som faller inom deras 

verksamhetsområde (ibid.).   
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2.4. Socialarbetarens yrkesutövning 

   Burenius & Karlssons (1984) åsikter är att samtliga socialarbetare har motiv för vilket 

yrkesval de har gjort och att det är viktigt att göra klart för sig vilka motiven är, så att inte 

klienten utnyttjas för att tillfredsställa egna behov. Ibland behöver vi få känna oss duktiga, vi 

kan ha behov av att hjälpa andra, men också ha behov av att bemästra olika situationer. Inser 

vi inte att de behoven finns, så riskerar vi att arbetsprocessen styrs av våra egna behov. Om 

socialarbetaren inte är medveten om vilket som är hennes egen reaktion eller klientens 

reaktion, så blir det till ett hinder i arbetet. 

   Marklund m.fl. (1984) betonar engagemang som en viktig del i socialarbetaryrket. Det är  

engagemanget som avgör om man stannar kvar i yrket eller inte. I början av sin yrkeskarriär 

är det för många svårt att släppa jobbet efter avslutad arbetsdag, men de flesta lär sig med 

tiden att inte ta med jobbet hem.  

   Enligt Burenius & Karlsson (1984) måste alla nyutbildade socialarbetare få handledning 

under en ganska lång tidsperiod för att få självkännedom i sin yrkesroll. Många erfarna 

socialarbetare är medvetna om att de inte kan behärska alla problem och situationer, och de 

kan då ha nytta av att tala med någon arbetskamrat om ärendet, så arbetsprocessen inte störs.   

   Jenner (1995) menar att det i socialarbetarrollen finns en konflikt om hur socialarbetaren 

skall uppträda mot klienten eftersom det gäller att vara både medmänniska och 

myndighetsperson. Detta kan illustreras med ett uttalande i författarens intervju med en 

socialsekreterare: ”Man måste vara erfaren då för att få familjen att förstå att man inte bara 

är en myndighetsperson, utan att man verkligen vill hjälpa. Det är en svår balansgång.” 

(Jenner, s.51) 

   I mötet med en människa som har begått ett övergrepp, anser Tidefors Andersson (2002) att 

det är viktigt att skilja på personen och handlingar som denna har gjort. Det går att ta avstånd 

från en persons handlingar utan att för den skull ta avstånd från individen. Att förstå och 

förklara en handling hos en människa innebär inte att man försvarar eller ursäktar den. 

   Cajvert (1998) skriver att det är många levnadsöden som behandlare får ta del av, och det 

kan upplevas som både smärtsamt och tungt. Det behöver för den skull inte uppfattas som 

något negativt, utan arbetet ger också stora möjligheter för socialarbetaren att lära känna sig 

själv och att utvecklas. 
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2.5. Tidigare studier 

   Kari Killén (1993) menar att det är viktigt vid bristande omsorg, dit sexuella övergrepp 

inberäknas, att hela barnets omsorgssituation utreds och att det gäller att försöka förstå den på 

ett sakligt sätt. Det gäller att skaffa sig förståelse för en process, av vad som sker och har skett 

i familjen, detta för att få en helhetssyn. 

   Att etablera kontakt med föräldrarna kan vara känslomässigt krävande, men är nödvändigt 

för att de skall kunna känna sig så trygga att de förmår att tala om sig själva, om barnet och 

om situationen som de befinner sig i. Det är viktigt att vara öppen mot föräldrarna, annars kan 

socialarbetarens ängslan skapa otrygghet och avstånd. Egna synsätt och reaktioner måste 

bearbetas för att arbetet skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt (ibid.). 

   Killén (1993) menar att socialarbetare måste ta ställning till de obehagligheter som 

existerar, även om det skapar bävan, aggressioner och rådvillhet inombords. Det får inte heller 

finnas en alltför stor rädsla för att hamna i konflikt med föräldrarna. Det är en utmaning för 

socialarbetare att förstå reaktioner hos föräldrarna, samtidigt som det finns en 

konfliktsituation. Det behöver inte vara konfliktfritt för att ett bra kontaktförhållande skall 

uppnås. Det troligaste är att om det inte finns några konflikter, så beror det på att 

handläggaren inte vågar se verkligheten som den är, beroende på att den kanske väcker 

olustkänslor. 

   Nyman m.fl. (2001) skriver att sexuella övergrepp på barn kan upplevas som äckliga och 

beskrivningar av dessa kan vara motbjudande. Hos de professionella som arbetar med både 

barn och förövare kring dessa övergrepp kan intensiva olustkänslor väckas till liv. 

   Ibland löper den professionelle risk att bli manipulerad av den unge förövaren. Det kan 

mycket väl hända att den unges lögner och förnekande kan väcka känslan hos den 

professionelle att det som hände kanske inte alls var så farligt. Den professionelle kan också 

känna att han förföljer och plågar förövaren genom sina obehagliga frågor och smärtsamma 

påminnelser, vilket kan resultera i att han kan drabbas av dåligt samvete. En annan reaktion 

kan vara att den professionelle översvämmas av ömhet inför förövare som förmedlar hur de 

själva varit utsatta för vuxnas försummelse. Då vill de ta hand om den lilla pojken och skydda 

honom från allt ont i världen. Det kan också inträffa att terapeuten känner rädsla för förövaren 

och att hans fysiska säkerhet är hotad (ibid.). 

   Nyman m.fl. (2001) påstår att berättelsen om sexuella övergrepp kan röra vid den 

professionelles egen sexualitet. Med vissa klienter kan egen lust och sexuella fantasier ge sig 

till känna mer än med andra klienter. Det är ingen katastrof, menar författarna. "Sexuella 



 
 

14  

övergrepp handlar om sex, och självklart gör vi oss inre bilder av vad som kommuniceras" 

(s.136). Dessa känslor kan få den professionelle att känna sig oanständig och snuskig, och då 

gäller det att kunna reflektera över både sig själv och vad klienten vill förmedla genom sin 

berättelse. Författarna menar att det är väldigt viktigt att i arbetet med människor, där mötet 

med klienten är det centrala arbetsredskapet, reflektera över de känslor som dessa möten 

framkallar hos både klienten och de professionella själva.  

   "För att kunna sortera bland de mycket starka, oförklarliga, överrumplande och många 

gånger smärtsamma känslorna krävs självreflektion, självkännedom, handledning, 

konsultation och erfarenhet av egen psykoterapi. Att arbeta med barn och unga som 

överskrider sexuella gränser tangerar vår egen sexualitet, vår egen barndom, våra egna 

tabun, vår egen lust och fantasi, våra egna gränser och inre bilder." (Nyman, m.fl., s. 132) 

   Eriksson (1996) skriver att i arbetet med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp är 

det nödvändigt för de professionella att kunna bli erbjudna handledning. Handledningen kan 

spela stor roll för personalen eftersom den ger ökad kompetens och bättre empatisk förmåga, 

men den kan också fungera som avlastning, då de professionella får möjlighet att ventilera 

sina känslor och reaktioner. 

 

2.6. Teoretiska utgångspunkter 

   I vår uppsats utgår vi från följande teorier: kristeori, samt överföring och 

motöverföringsteori som kan härledas från psykoanalysen, vilket vi anser är ett sätt att förstå 

de professionellas känslomässiga upplevelser Vi använder oss även av copingstrategier, 

däribland KASAM (känsla av sammanhang) som Antonovsky (1991) beskriver i litteraturen, 

för att förstå hur socialarbetaren anpassar sig och hanterar utsatta situationer som det innebär 

att möta utsatta barn. 

   Cullberg (1992) delar upp kriser i två grupper: utvecklingskriser, som kan framkallas av 

yttre händelser som hör till det vanliga livet, samt traumatiska kriser. De senare definierar han 

som "individens psykiska situation vid en yttre händelse som är av den arten eller graden att 

individens fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller basala tillfredställelse- 

möjligheter i tillvaron hotas." (s.117) 

   Traumatiska kriser utlöses alltså av oväntade händelser som individen kan ha svårt att 

hantera, vilket medför att individens vitalitet och handlingsförmåga försvagas. 

Enligt Cullberg består den traumatiska krisen av fyra faser: 



 
 

15  

1. Chockfasen, som innebär att individen försöker hålla verkligheten ifrån sig eftersom 

han inte har funnit något sätt än att bearbeta det inträffade. 

2. Reaktionsfasen inträffar då individen blir tvungen att ta till sig det skedda som han 

försökt blunda för tidigare. I det här skeendet mobiliseras individens 

försvarsmekanismer som tjänar till att avlägsna ångesten och dess orsak, samt att 

hjälpa individen att bevara sin förmåga att fungera. 

3. Bearbetningsfasen, som går ut på att individen släpper det förgångna och 

koncentrerar sig på framtiden. 

4. Nyorienteringsfasen sker, då individen har bearbetat den smärtsamma händelsen 

som har framkallat krisen. Många kan uppleva efteråt att händelsen kan få nya 

betydelser i kommande livsperioder. 

Ovan nämnde vi att under reaktionsfasen mobiliseras individens försvarsmekanismer. 

Cullberg tar upp de vanligaste försvarsmekanismerna, bland annat förnekelse, rationaliserig 

och undertryckande.  

   Den första betyder att man uppmärksammar hotet men förnekar dess egentliga innebörd. 

Rationalisering innebär att man "med skenbart förnuftsmässiga argument minskar sin 

upplevelse av hot eller skuld" (Cullberg, s.146). Undertryckande av sina känslor kommer till 

stånd när individen försöker att socialt anpassa sig till omgivningens förväntningar och krav. 

Den här försvarsmekanismen kan vara så effektiv att individen inte vet att de undertryckta 

känslorna finns överhuvudtaget.  

   Enligt Gordan (2004) finns det även andra mekanismer som kan komma fram i mötet 

mellan klienten och behandlaren, bland annat överföring och motöverföring. 

   Med överföring menas att förväntningar, attityder och känslor som individen har i relation 

till någon viktig för honom person i det förflutna, överförs till andra personer som han möter 

senare i livet. På så sätt kan klienten, både medvetet och omedvetet, reagera på behandlaren i 

ett behandlingssammanhang och tillskriva honom egenskaper som egentligen tillhör någon 

annan, som klienten mött tidigare i sin tillvaro (ibid.). 

   På ett liknande sätt som klienten för över sina tankar och känslor på behandlaren, kan denna 

reagera på klienten. Det kallas för motöverföring. Motöverföring omfattar således alla de 

känslor, som väcks hos behandlaren i mötet med klienten. Dessa känslor kan ha sin grund i 

den verkliga behandlingssituationen eller i känslor som hör ihop med behandlarens eget liv 

(Gordan, 2004).    
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   Bernler & Johnsson (2001) skriver att till stor del är motöverföringen omedveten. 

Författarna anser att "en förutsättning för att kunna arbeta med den är att behandlaren 

reflekterar över sina egna reaktioner i behandlingssituationen och sin egen andel i relationen 

till klienten." (Bernler & Johnsson, s.175)  

   En annan faktor som kan påverka samarbetet mellan klienten och behandlaren är stress. 

Cassidy (2003) belyser strategier som individen utvecklar för att hantera olika stressituationer 

och påfrestningar, både i det privata och offentliga livet. Dessa strategier kallas för coping.  

   Coping är en process som har ett starkt inflytande på människans känslomässiga reaktioner. 

Den bestäms av individens upplevelse av situationen, samt om denne kan göra någonting åt 

den upplevda händelsen. Copingstrategier kan variera från situation till situation. Hur 

effektiva de är vilar på situationen, personen och det tänkbara resultatet (Cassidy, 2003). 

   Det finns två grundläggande strategier inom coping: problemfokuserad som innebär att 

personen avlägsnar källan till stressen som upplevs, eller känslofokuserad coping som innebär 

att personen avlägsnar upplevelsen av stressen exempelvis genom att förtränga problemet 

(ibid.). 

   Utifrån copingstrategier myntade Antonovsky (1991) begreppet KASAM som betyder 

"känsla av sammanhang". Han anger tre följande koncept: 

• Begriplighet som innebär att en person kan lösa problemen genom att förstå de 

händelser som drabbar individen. 

• Hanterbarhet som innebär att en person kan lösa problemen genom att samla resurser i 

omgivningen eller i sitt inre. 

• Meningsfullhet med vilket menas att personen ser problemet utifrån ett meningsfullt 

livssammanhang så att lösningen uppfattas som viktig och genomförbar utifrån 

personens livssituation. 

   De två förstnämnda punkterna, begriplighet och hanterbarhet är grundläggande stenar för 

framgångsrik coping och problemlösning i stressituationer. Detta eftersom individen måste 

vara medveten om problemet och samla resurser för att kunna lösa sin situation.  
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3. Metod 
  

3.1. Metodval och urval 

   Vi valde att göra en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer. För att få en uppfattning om 

den intervjuades livsvärld och hans relation till den, menar Kvale (1997) att en intervjuguide 

med i förväg formulerade frågor eller ämnen som skall undersökas, kan användas som 

underlag vid intervjun. Med livsvärld menar vi i den här undersökningen de professionellas 

tankar och upplevelser kring deras arbete med barn som har blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. Vidare anser författaren att en sådan intervjuguide inte behöver följas till punkt 

och pricka, utan att det ges utrymme till att ändra frågornas lydelse och ordningsföljd om 

detta är till gagn för intervjun. 

   Vi ansåg att just denna metod var att föredra, då vi inte ville styra våra respondenter för 

mycket, utan de skulle ges tillfälle att uttrycka sina åsikter mer spontant.  

   Eftersom vi redan från början av undersökningen visste vilka yrkeskategorier vi ville vända 

oss till för att göra våra intervjuer, använde vi oss av strategiskt urval, vilket enligt Tim May 

(2001) innebär att man väljer ut informanter utifrån en redan känd egenskap. På det sättet 

bestämde vi oss för att intervjua sex personer som i sin profession kommer i kontakt med 

både offer för sexuella övergrepp och ibland även med förövaren. Det resulterade därför i att 

vårt val föll på följande yrken: socialsekreterare på socialförvaltningen, kurator på Barn- och 

ungdomspsykiatrin samt psykoterapeuter på tre behandlingshem i olika kommuner. Det föll 

sig så att samtliga av våra intervjupersoner var kvinnor, vilka var för oss helt okända 

personer. 

 

3.2. Datainsamling 

   En ansökan till Etiska Rådet lämnades in för att få ett godkännande därifrån inför vårt 

arbete. Därefter tog vi kontakt per telefon med berörda intervjupersoner och bestämde tid och 

plats för intervjuerna. Vi förklarade då också syftet med vår undersökning. Sedan skickade vi 

ett informationsblad (bilaga 1) till samtliga intervjupersoner, där vi berättade vad materialet 

skulle användas till, samt att deltagandet i intervjun var frivilligt. Vi upplyste dem också om 

rätten till att ta del av insamlad data. I informationsbladet försäkrade vi även våra informanter 

om att materialet skulle hanteras konfidentiellt och förstöras efter avslutat arbete. Då 

intervjuerna skulle äga rum ombads våra informanter att läsa igenom och underteckna ett 
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samtyckesblad (bilaga 2) till intervjun. Som underlag till våra intervjuer använde vi oss av en 

intervjuguide (bilaga 3). 

   I genomsnitt varade intervjuerna i c:a 45 minuter vardera. Under själva genomförandet av 

intervjuerna närvarade vi båda två uppsatsskrivare, då den ene ledde intervjun och den andre 

hade som uppgift att sköta bandinspelningarna, samt att observera situationen och eventuellt 

göra anteckningar.  

 

3.3. Bearbetning och analys 

   Under hemresan, efter avslutade intervjuer, diskuterade vi våra spontana reaktioner som vi 

fick vid intervjuerna. Då köravståndet till våra informanter var långt kunde vi växla våra 

tankar och reflektioner med varandra. Väl hemma, kompletterade vi våra anteckningar, samt 

gjorde en utskrift av bandupptagningarna. När våra utskrifter var klara läste vi igenom dem 

och strök över den information som vi ansåg vara mest relevant avseende vårt syfte. Därefter 

koncentrerade vi oss på att välja ut de citat som enligt vår åsikt, på ett bra sätt illustrerade våra 

informanters upplevelser och tankar. 

   Vi började analysen med att systematisera våra svar efter gemensamma drag och delade in 

dem i olika kategorier. I första hand koncentrerade vi oss på de svar som var mest 

förekommande, för att senare gå över till svar, där våra informanter uppgav olika uppgifter. 

   Avslutningsvis gjorde vi en sammanställning av dessa intervjuer, dels som skildringar av  

våra informanters svar och dels som citat. 

 

3.4. Etiska överväganden 

   För att uppfylla kraven om information till och samtycke från våra informanter använde vi 

oss, i samband med våra intervjuer, av ett informationsbrev och ett samtyckesblad, som vi 

utförligt beskrev i avsnittet ”Datainsamling”. 

   Då det gäller konfidentialitetskravet, valde vi att inte namnge våra informanter för att inte 

avslöja deras identitet. Eftersom en del av våra informanter har ett visst samarbete, såg vi en 

viss risk med att de skulle kunna identifiera varandra, varför vi i vår uppsats inte avslöjade de 

platser vi besökte. 

   Nyttjandekravet tillgodosåg vi genom att försäkra våra informanter om att endast 

uppsatsskrivarna och handledaren skulle ha tillgång till bandinspelningar och anteckningar 

från intervjuerna, samt att dessa skulle förstöras efter avslutat arbete. 
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   Utskrivet material delgavs de informanter som var intresserade av att få ta del av det, då det 

kunde vara positivt för dem att kunna reflektera över sin arbetssituation och sitt 

förhållningssätt i arbetet. 

 

3.5. Metoddiskussion 

   Som vi tidigare nämnt, använde vi oss under samtliga intervjutillfällena av en intervjuguide, 

som underlag till våra intervjuer. Då vi inte kände oss strängt låsta av att ställa frågorna i en 

bestämd ordningsföljd, gavs våra informanter utrymme till att berätta fritt om sitt arbete. Vi 

vill dock påpeka att vi inledde våra intervjuer med lite allmänna frågor om arbetssituationen, 

för att senare komma in på de känslomässiga aspekterna. Anledningen till detta var att vår 

studie handlar om de professionellas känslomässiga upplevelser kring sexuella övergrepp mot 

barn, vilket vi själva upplever kan vara ett känsligt ämne att berätta om för en främmande 

människa. Under våra intervjuer fick vi det intrycket att våra informanter var mycket villiga 

att berätta om sina arbetsuppgifter, men blev mer fåordiga då det gällde att beskriva sina 

känsloupplevelser. Det ser vi som en svaghet, då det insamlade intervjumaterialet inte blev så 

fylligt som vi hade hoppats på. 

   Som vi påtalat, närvarade vi båda två under samtliga intervjutillfällena. Å ena sidan ser vi 

det som en styrka, eftersom den som ledde intervjun kunde koncentrera sig på att ställa de i 

förväg uppställda frågorna, medan den andre kunde observera situationen och eventuellt ställa 

relevanta följdfrågor. Efter avslutade intervjuer hade vi också möjlighet att jämföra och 

diskutera våra intryck från intervjutillfällena, samt hur vi hade upplevt dessa. Å andra sidan 

kanske våra informanter kunde känna sig underlägsna, då de var helt utlämnade till sig själva. 

   Beträffande tolkningen av resultaten, är vi väl medvetna om att den är beroende av vem som 

analyserar insamlad data, samt vilken förförståelse och erfarenhet av ämnet denne har. Kvale 

(1997) menar att det kan inträffa att olika analytiker får fram olika betydelser av bearbetad 

data, men att det genom en diskussion går att komma fram till en gemensam uppfattning. 

   Under tolkningsarbetet upptäckte vi själva att vi hade delade åsikter om vissa förhållanden, 

då vi hade uppfattat situationen på olika sätt. Därför tror vi att det kan finnas alternativa 

tolkningar och det är möjligt att om någon annan hade gjort samma undersökning, så hade han 

kunnat komma fram till ett annat resultat.  
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4. Resultat 

 

   Efter att vi hade skrivit ut och läst igenom våra intervjuer kunde vi urskilja tre följande 

teman: 

• Tyngdpunkten i arbetet med utsatta barn 

• Känslomässiga upplevelser 

• Stöd på arbetsplatsen 

    

   Samtliga som vi intervjuade är kvinnor med lång yrkeserfarenhet inom socialt arbete och 

alla har varit i kontakt med problematiken kring sexuella övergrepp mot barn. De flesta av 

våra informanter har socionomutbildning i botten, några har även ”steg 1”-utbildning i 

psykoterapi. I den löpande texten kommer vi att benämna våra informanter såsom: de 

professionella, socialarbetare, behandlare och terapeuter. 

    

Tyngdpunkten i arbetet med utsatta barn 

   Det absolut viktigaste i arbetet med utsatta barn är enligt våra informanter, att skapa en bra 

relation till barnet och bygga upp ett förtroende. Den professionelle måste göra barnet tryggt i 

situationen, samt få det att förstå att det inte ensamt har gjort den här typen av erfarenhet. Det 

är ytterst viktigt att barnet bemöts som vilket annat barn som helst och att det inte görs 

annorlunda. I kontakt med barnet måste man vara lyhörd för dess signaler och visa respekt. 

Det sades: 

 

…och vill de inte prata så kan vi ju inte… det blir ju ytterligare övergrepp om vi tvingar dem 

(…) Man kan inte tvångssamtala med ett barn… Det får man respektera… 

    

   Dessutom är det av stor vikt att som behandlare vara duktig på att känna och läsa av de barn 

man möter i sitt arbete. Det är nödvändigt att veta hur barn fungerar i olika åldrar, så att inte 

ribban läggs för högt. Det fungerar ju inte att samtala med en fyraåring och en fjortonåring på 

samma nivå. 

   Det är också viktigt att vara försiktig med beröring, då den utsatta kan tolka det på fel sätt. 

På ett behandlingshem som vi besökte, betonades vikten av att männen i personalgruppen inte 

bör vara ensamma med de utsatta flickorna för att undvika situationer som kan uppfattas som 

obehagliga för båda parter. 
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   I arbetet med barnet är det betydelsefullt att inte väcka hatkänslor mot förövaren, speciellt 

om förövaren finns inom familjen, exempelvis pappan. För många av dessa barn kan pappan 

vara någon som de ser upp till. Han är ju inte bara en förövare, barnet kan ändå ha många fina 

minnen av sin pappa och vara fäst vid honom. En flicka beskrevs så här: 

 

…hon älskade sin pappa. Hon kunde sakna övergreppen. Ja, det låter inte klokt (…) den 

pappan visade sin dotter en sorts kärlek, som han inte kunde hantera, och som dottern for så 

illa av, så att hon kunde ha dött. (…) Pappa var liksom hennes kung… det fanns en sådan 

dyrkan i det… Hon har aldrig varit någonting  för sin mamma… 

  

   Det framkom under våra intervjuer att i arbetet kring sexuella övergrepp mot barn är det 

viktigt att inte glömma familjen. Det är angeläget att mobilisera familjen till stöd för barnet, 

men det är också av stor vikt att stödja föräldrar som kan ha svårt att ta till sig det som har 

hänt. Det påpekades att det kan kännas svårt när socialarbetaren märker att hon inte har 

föräldrarna bakom sig, då detta kan påverka arbetet med barnet på ett negativt sätt. En viktig 

uppgift i arbetet med familjen är att stödja syskon som ju också blir involverade. Det kan 

hända att någon måste flytta från familjen, vilket gör att syskonen kan bli ledsna och upprivna 

och kan behöva hjälp med att bearbeta detta. 

   Arbete kring sexuella övergrepp mot barn kräver ett stort engagemang, eftersom en stor del 

av arbetet går ut på att ge alla berörda en sådan bra hjälp som möjligt. Det gäller dock att hitta 

en balans i sitt engagemang så man inte rusar åstad och gör något förhastat, för det kan vara 

mer till skada än till nytta för barnet. Det sades: 

 

Det finns faktiskt barn som…kanske inte egentligen har varit utsatta för sådana allvarliga 

övergrepp som vi ser det som. (…) Fungerar barnet för övrigt och inte visar upp symtom så 

låt det fungera, skulle det sedan visa symtom, så självklart… men man ska inte göra det till en 

skada om det inte är det. 

 

   Som behandlare måste man uppträda professionellt och vara medveten om hur man beter 

sig, då kroppsspråket, tonläget och ansiktsuttrycket också kan säga mycket. Det är nödvändigt 

att lära sig att lägga band på sina känslor och inte handla i affekt. Det illustreras med följande 

citat:   
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Det är bättre att gå ut och skrika av sig, eller vad som helst, eller att säga till någon annan 

personal att man blir helt vansinnig: ”Fan, vad jag blir förbannad på den där jävla idioten”. 

Sedan släpper man det och går ut, och så är man professionell. För arg blir jag, det kan jag 

säga. 

 

Känslomässiga upplevelser 

   Våra informanter sade att arbetet med barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp är 

svårt och betungande, samt att det tär på ens känsloliv och utmanar en känslomässigt. Som 

nybörjare i professionen kan man bli chockad när man första gången kommer i kontakt med 

det. Det framkom att den första kontakten med sexuella övergrepp kan kännas som en 

katastrof, eftersom det är så fasansfullt hemskt att få insikt i att vuxna kan använda sig av barn 

för sin egen sexuella tillfredsställelse. Med tiden lär man sig dock att hantera problematiken 

som finns omkring ämnet, då man får mer kunskap och erfarenhet inom området. Det 

framfördes: 

 

Man hittar ett sätt att förhålla sig, fortfarande engagerat och empatiskt med klienter, 

människor man möter i jobbet, men ändå ett sätt att inte låta det på något sätt komma igenom 

alla skikt, så att säga, av ens personlighet, utan det blir hanterbart. 

 

   Det betyder alltså inte att känslorna blir avtrubbade, utan tvärtom anser de professionella att 

om man inte längre blir berörd och kan känna empati i sitt arbete, då är det dags att börja 

syssla med något annat.  

   Under våra intervjuer framgick det att det kan vara svårt att ta till sig och förstå känslor som 

kan uppkomma i samband med att sexuella övergrepp uppdagas. Det kan hända att vuxna 

människor blundar och värjer sig för det faktum att barn kan vara utsatta för sådant här. Det 

finns risk för att sexuella övergrepp mot barn inte tas på allvar, eftersom ingen vill att det ska 

förekomma. Det kan illustreras med följande citat: 

 

… så kan jag tänka på ungar som jag mött i mitt tidigare arbete och som säkert varit utsatta… 

som jag inte riktigt förstod då… som jag inte vågat förstå, inte vågat tänka tanken… 

  

   Det berättades dessutom om en flicka som i ett brev till sin lärare i skolan beskrev sin 

situation, där sexuella övergrepp ingick. Denne kunde inte ta till sig hennes berättelse och 
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ingen anmälan skedde. När det hela slutligen avslöjades tog det lång tid innan flickan vågade 

öppna sig och berätta igen vad hon hade varit utsatt för.  

   Enligt våra informanter är sexuella övergrepp mot barn svåra att förstå. Det nämndes att det 

kanske är lättare att förstå andra brott, som t.ex. att i sin förtvivlan råna en bank om man inte 

har några pengar eller slå ner någon i sin aggression.  

   Våra intervjupersoner hade delade meningar om hur allvarligt ett sexuellt övergrepp är. 

Någon tyckte att det är det värsta som kan hända ett barn, medan en annan ansåg att det inte 

behöver vara så dramatiskt, för det finns värre saker som barn kan bli drabbade av, 

exempelvis att se sina föräldrar dödas i krig.  

   Det sades att under samtalet med barnet, då det berättar om själva övergreppssituationen, 

kan barnets rädsla väckas på nytt. Barnets känslor kan då projiceras på behandlaren, vilket gör 

att denne kan uppleva det som sin egen rädsla, en rädsla för förövaren. Det menades att i 

terapisituationen kan socialarbetaren bli uppfylld av någonting som offret bär på, som denne 

kan uppleva som sitt eget. 

   Informanterna uppgav att det kan kännas påfrestande att möta förövaren. Känslor av avsky 

och ilska är inte ovanliga. Det är dock känslor som inte får visas i mötet med klienten, då den 

professionelle inte har någon dömande roll. Det sades att det är viktigt att skilja mellan 

handling och person. En handling kan man tycka illa om, men inte fördöma personen bakom 

den. Det uttrycktes att det inte är behandlarens uppgift att tala om för andra vad de ska göra, 

hon är bara ett verktyg till klientens förändringsarbete.  

   Det framkom också att ibland kan vissa ärenden kännas mer påfrestande än andra. Det kan 

handla om att förövarens tillvägagångssätt i övergreppet väcker väldigt starka känslor som 

blir svåra att hantera hos den professionelle, och då finns det möjlighet att lämna över ärendet 

till någon annan. Vi visar det med följande citat från en informant: 

 

Jag skulle nog inte vara en sådan bra person att möta den förövaren. Jag känner att det är så 

jävligt på något sätt, så utstuderat att man bara skördar sina offer på det sättet. Sedan är det 

svårt att jobba med ett barn och jobba med den som har utfört handlingarna. 

 

   Känslomässigt innebär detta arbete att de professionella kan känna sig sorgsna och upprörda 

över att sådant överhuvudtaget förekommer. Deras önskan är att sexuella övergrepp inte 

skulle finnas och att det här arbetet inte skulle behövas egentligen.    

   Det påpekades att det kan vara väldigt plågsamt att höra barns berättelser. Det är dock 

viktigt att förmedla att man vill lyssna på dem, trots att man tycker att det är förskräckliga 
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saker de pratar om. För att kunna fortsätta sitt arbete med de här frågorna, sades det att 

behandlare måste komma till insikten om att det är nödvändigt att öppna sig och vara lyhörd 

för vad de berättar. Det är tvunget att lära sig att hantera det om man vill stanna kvar i yrket. 

   Våra intervjupersoner var överens om att det är svårare känslomässigt att jobba med den här 

typen av ärenden om man själv har barn som är jämngamla med offren. Det kommer närmare 

en själv då, menade de. Det berättades: 

   

Man vill ta dem i knät och vara en mamma för dem, ge dem en normal familj och ge dem 

kärlek och omtanke, och ge dem det här vanliga (…) De barnen väcker mycket hos mig… och 

man skulle vilja plocka hem dem, fast det funkar ju inte så. 

 

   Det framkom att socialarbetare kan känna stor trötthet och sorg, då hon under dagen har 

mött ett barn som har blivit utsatt för övergrepp. Detta kan väcka ett behov av att vara nära sin 

egen familj. De här känslorna kommer inte fram just i mötet med det utsatta barnet, utan först 

vid hemkomsten, efter avslutat arbete. Det återges med följande citat:  

 

…det kommer när jag kommer hem. Det har hänt att jag bara kört in bilen på gården… och så 

suttit i bilen och inte orkat gå ut, för det har varit så… jag måste liksom samla ihop mig innan 

jag kan gå in… 

 

   Vi fick veta att även om arbetet kring sexuella övergrepp är känslomässigt krävande, så 

finns det många faktorer som gör att de professionella vill stanna kvar i sitt yrke. De tycker 

om sitt jobb, eftersom det känns viktigt och väsentligt att göra nytta och att kunna hjälpa 

människor.  

   Våra intervjupersoner var överens om att i detta arbete, som är så omväxlande och 

utvecklande, får de använda all sin kunskap och erfarenhet. De känner att de har inflytande på 

arbetsplatsen och har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Efter många år i yrket, känner 

våra informanter att de har fått bred kunskap på området och har blivit starkare i sin yrkesroll. 

De anser att de är bra på det de gör, och det ger en anledning till att de vill fortsätta jobba med 

dessa frågor. Det sades: 

    
Sedan så är det också väldigt, väldigt kul när man märker att det går bra, men man kan inte 

lyckas med alla. Det man lär sig med tiden är att inte vara för ambitiös. Små framsteg är 

också framsteg. 
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Stöd på arbetsplatsen 

   Som vi tidigare nämnt väcker arbetet kring sexuella övergrepp mot barn många känslor hos 

de professionella, då de i sin arbetssituation måste härbärgera klienters ångest och oro. För att 

klara en sådan tung arbetsbörda är det viktigt för de professionella att kunna ventilera sina 

egna känslor och upplevelser.  

   Våra informanter betonade hur viktigt det är med stöd på arbetsplatsen, bland annat i form 

av handledning. De tyckte att det till och med är livsviktigt med handledning när man jobbar 

med den här typen av svåra frågor. Det hjälper en att träna sig på att inte gå ifrån arbetet och 

bära på en ångest eller olustkänsla inför det man arbetar med. Det gäller också att kunna 

avlasta sig själv, så att arbetet inte påverkar ens privatliv på ett betungande sätt.  

   Det sades att handledning är av stor betydelse för de professionella, eftersom det är där som 

de kan ta upp de svåraste ärendena och bolla idéer med sina kolleger. Under 

handledningstillfället kan de också få uppbackning och stöd för att orka och inte bli för 

belastade. Det skildras i följande citat: 

 

Sedan är det här ärenden som man naturligtvis tar på handledningen, där får man lämna den 

ilska och vanmakt, och frustration man faktiskt känner… speciellt i ärenden där man vet att 

det här leder inte till någonting. 

 

   Våra intervjupersoner var av den åsikten att förutom handledningen är det även viktigt att 

kunna gå in och prata med sina arbetskamrater för att få stöd, så att man inte sitter ensam. Det 

är helt OK att gå in till en kollega och vara ledsen eller arg för att kunna bli avlastad. Om man 

känner sig osäker är det också betydelsefullt att kunna prata med någon som har kunskap i 

ämnet och som kan ge råd och vägledning.  

   Det nämndes också att det är positivt med enskild terapi, där det går att få hjälp med att 

bearbeta sina känslor och upplevelser. Nackdelen är dock att det blir dyrt i längden, då det får 

bekostas av individen själv. 

   Slutligen framkom det att även assistenterna som skriver ut anteckningar från möten med 

utsatta barn, blir starkt påverkade av barns berättelser. De har ingen tillgång till handledning, 

så det blir ännu viktigare för dem att kunna prata med kolleger om sina känsloupplevelser. 

Det sades: 

 

Och ibland när de sitter och skriver ut våra anteckningar så börjar de också gråta, för att det 

är så tungt… och de har ingen handledning så… de behöver prata om det… för de har suttit 
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och skrivit text och så, vad barnen säger och… vad barnen berättar och så… alltså det blir så 

jättestarkt. 

 

 

5. Resultatdiskussion 
      

   Som vi tidigare nämnt, utgår vi i vår uppsats från olika teorier som behandlar människans 

sätt att hantera svåra situationer. Nedan kommer vi med hjälp av dessa teorier att diskutera 

resultaten från våra intervjuer. Vi skall också jämföra våra resultat med resultaten från 

tidigare forskning inom detta område. 

   Ett sätt att förstå de professionellas upplevelser av att arbeta med barn som har blivit utsatta 

för sexuella övergrepp, är att se dem som ett uttryck för en krisreaktion i olika faser. Vi tycker 

oss kunna se likheter mellan var de professionella befinner sig i sin yrkesutövning och 

Cullbergs (1992) olika krisfaser. Vi tror alltså att tidsrymden under en socialarbetares 

utveckling i yrkesrollen kan delas in i fyra etapper som motsvarar dessa faser. 

   Våra informanter uppgav att deras arbete kring sexuella övergrepp är ett känslomässigt 

krävande arbete, som väcker många starka känslor hos dem. Enligt dem kan nybörjare i 

professionen rent av bli chockade första gången de kommer i kontakt med ett sådant ärende. 

Det kan kännas som en katastrof att få insikt i att vuxna människor kan förgripa sig på barn på 

det sättet. Under resans gång får de dock kunskaper och erfarenheter som underlättar det 

fortsatta arbetet med dessa frågor. 

   Som socialarbetare är man skolad i och förberedd på att möta olika människoöden. Man tror 

sig vara beredd på att klara av vilket ärende som helst, men så är inte alltid fallet. För 

nybörjare i arbetet med sexuella övergrepp, har det framkommit att den första kontakten med 

den här problematiken kan vara chockerande. Vi vill placera den här situationen i Cullbergs 

första krisfas, nämligen chockfasen, där individen kan ha svårt att hantera den hotfulla 

verkligheten och försöker hålla den ifrån sig, då hon ännu inte funnit något sätt att handskas 

med den. På samma vis, menar vi, kan nykomlingen ha problem med att sätta sig in i den 

ovana och kanske hotfulla situationen kring sexuella övergrepp mot barn, då denne kan ha 

svårt att finna sig i att vuxna kan utnyttja barn för sin egen vinning.  

   För att socialarbetaren skall kunna fortsätta med sitt arbete måste hon komma till insikt att 

sådant kan ske och att det faktiskt sker. Våra informanter påpekade att för att kunna fortsätta i 

yrket måste man lära sig att vara öppen och kunna lyssna på barnens berättelser, även om de 
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är svåra att tro på. Vi försöker beskriva detta andra steg i yrkesrollutvecklingen som Cullbergs 

reaktionsfas. I den här fasen, enligt författaren, är individen tvungen att se och acceptera 

verkligheten som den är. Individens försvarsmekanismer mobiliseras för att avlägsna ångest 

och dess orsak, samt för att bevara dennes förmåga att fungera. 

   Under våra intervjuer framkom det att med ökad kunskap och erfarenhet blir det lättare att 

arbeta med den här sortens frågor. För att kunna hjälpa klienterna på bästa möjliga sätt måste 

man som socialarbetare dra lärdom av, och utnyttja sina erfarenheter. Detta tycker vi 

illustrerar Cullbergs bearbetningsfas, som går ut på att individen lägger det förgångna bakom 

sig och blickar framåt. Med det menar vi att socialarbetaren måste acceptera sin yrkesroll för 

att kunna vara delaktig i den här sortens ärenden. 

   Den avslutande fasen i krisförloppet kallar Cullberg för nyorienteringsfasen. Den innebär att 

individen har bearbetat den smärtsamma händelsen som har framkallat krisen och att han kan 

se nya betydelser i det inträffade, som kan vara till nytta i framtiden. Detta jämför vi med den 

senare delen av socialarbetarens utveckling i yrkesrollen, då hon enligt vår uppfattning har 

fått ett bredare perspektiv på ärenden som rör sexuella övergrepp mot barn, samt på sin roll 

och delaktighet i dessa ärenden. Den professionelle har kanske också insett att det inte går att 

hjälpa alla, men kan ändå känna tillfredsställelse av att ha hjälpt åtminstone någon. Det sades 

ju under intervjuerna att små framsteg är också framsteg. När man har förstått detta, blir det 

nog lättare att inse sina egna begränsningar och kunna hantera dem på ett bra sätt.    

   En annan teori som vi har som utgångspunkt för att få ökad förståelse i socialarbetarens 

upplevelser av arbetet med de utsatta barnen, är teorin om överföring och motöverföring. 

Enligt Gordan (2004) handlar överföring om att klienten överför sina känslor, förväntningar 

och attityder som han har i relation till någon för honom viktig person i det förflutna, på 

behandlaren. Motöverföring är en omvänd företeelse, där behandlaren överför sina känslor 

och tankar på klienten. Dessa känslor kan uppstå i samband med mötet med klienten och kan 

bero på vad denne väcker hos behandlaren. De kan också bero på vad behandlaren har med 

sig i bagaget sedan tidigare. Vi tycker att vi har belägg för att använda oss av Gordans 

överförings- och motöverföringsmekanismer, då det gäller känslornas inblandning i en 

behandlingssituation. 

   Under intervjuerna framkom det att socialarbetare ibland kan ha svårt att skilja mellan 

klientens och egna känslor. Det händer ibland att hon uppfattar klientens rädsla för förövaren 

som sin egen. Det sades att under ett samtal med ett barn, är det möjligt att barnet 

återupplever hela övergreppssituationen på nytt och dess rädsla för förövaren väcks igen. 
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Behandlaren kan också vid ett sådant tillfälle känna en fruktan för gärningsmannen. Våra 

informanter menade att den professionella kan uppleva att barnet överför en rädsla på 

behandlaren som inte är hennes egen. Efteråt är det nödvändigt för den professionelle att 

granska hela samtalssituationen för att komma till insikt om att det förhåller sig så.  

   Vi tror att det under samtalsterapi ibland händer att båda parters känslor blandas ihop. Vi 

menar då att offrets berättelse, som kan väcka olika känslor hos själva berättaren också 

påverkar socialarbetaren. För att få förståelse för det inträffade, måste kanske den 

professionelle leva sig in i den utsattes situation och då kan hon uppleva att klienten överför 

sina känslor för förövaren på henne. 

   Förutom överföring, nämnde vi ovan motöverföring, som vi dock inte kunde styrka genom 

våra intervjuer. Vi uppfattade det som att de professionella reflekterar mycket över sitt 

förhållande till klienten och är måna om att inte överföra sina egna känslor och reaktioner i 

behandlingssituationen.        

   För att få en bättre förståelse för hur socialarbetaren hanterar en utsatt situation, som ju 

sexuella övergrepp på barn är, relaterar vi till de försvarsmekanismer som Cullberg (1992) tar 

upp i sin kristeori. Till de vanligaste försvarsmekanismerna räknar Cullberg bland annat upp 

förnekelse, rationalisering och undertryckande. Nedan skall vi resonera kring de tre 

mekanismerna. 

   Förnekelse innebär att individen är medveten om hotet men förnekar dess innebörd. Som vi 

nämnde ovan, gav våra informanter uttryck för att de inte ville tro att vuxna skulle kunna vara 

kapabla till att förgripa sig på barn. Vi anser att det kan handla om att de är medvetna om att 

sexuella övergrepp mot barn förekommer, men det kan vara för smärtsamt att erkänna dess 

existens. 

   Nästa försvarsmekanism som vi tar upp är rationalisering, vilket betyder att man med sunda 

förnuftet försöker avdramatisera den hotfulla händelsen. Vi tror att då det under våra 

intervjuer påpekades att den sortens övergrepp inte är det värsta som kan hända ett barn, så 

kan det röra sig om någon slags rationalisering. Vi kan bara spekulera i att det kanske är 

nödvändigt för en socialarbetare att se saken på det sättet, för att kunna klara av sitt arbete.  

   Slutligen tar vi upp undertryckande av känslor som ger sig till känna, då individen försöker 

att socialt anpassa sig till omgivningens förväntningar och krav. Undertryckandet kan vara så 

pass effektivt att vederbörande inte ens själv är medveten om att hon har dessa känslor. Vi 

menar då att socialarbetaren kan försättas i en situation då både arbetskamrater och klienter 

ställer höga krav på denne. Å ena sidan kan kollegerna ha förväntningar på att den 
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professionelle skall lösa problemen som finns i ärenden kring sexuella övergrepp mot barn. Å 

andra sidan kanske klienten förväntar sig att bli bemött på ett visst sätt, medan socialarbetaren 

själv kan ha krav på sig att uppträda på ett professionellt sätt. Möjligtvis leder allt detta till att 

denne inte erkänner sina eventuella känslor av t.ex. otillräcklighet eller sorg, vilket kan 

resultera i att individen till sist har samlat på sig en massa omedvetna känslor som blir henne 

övermäktig. Hon kan då få ett behov av att medvetandegöra dessa känslor och söka stöd hos 

någon arbetskamrat för att avlasta sig själv. Det betonades i intervjuerna hur viktigt det är 

med kollegernas stöd och vägledning, då man känner sig ledsen, arg eller rådvill.  

   Vi har förstått att arbetet med sexuella övergrepp på barn kan upplevas som stressigt, då det 

är många känslor inblandade. De professionella kan bland annat uppleva att resurserna inte 

räcker till, att det är ensamt att jobba med dessa ärenden, eller att de inte har barnets familj 

med sig. För att kunna hantera sitt arbete på bästa möjliga sätt, tror vi att de kan vara i behov 

av att begagna sig av så kallade copingstrategier. 

   Enligt Cassidy (2003) går det att använda sig av olika copingstrategier beroende på 

situationen, personen och det tänkbara resultatet. Författaren menar att det finns två 

grundläggande strategier inom coping. Den första, problemfokuserad strategi, innebär att 

källan till stressen som upplevs avlägsnas av individen. Som vi ser det, använder sig våra 

informanter av den här strategin då de överlämnar, vad de upplever som ett tungt ärende till 

någon annan. Enligt vår åsikt är det tunga ärendet källan till stressen, som avlägsnas genom 

att lägga ärendet på en kollega. 

   Den andra strategin, som Cassidy kallar för känslofokuserad, medför att individen avlägsnar 

upplevelsen av stressen genom att förtränga problemet. Vi drar en parallell mellan den här 

strategin och försvarsmekanismens rationalisering. Som vi har beskrivit tidigare, så försöker 

den professionelle att avdramatisera den hotfulla händelsen, för att kunna utföra sitt arbete på 

ett tillfredsställande sätt. 

   Då vi nämner copingstrategier som ett sätt att hantera stress på, tycker vi att det är på sin 

plats att ta upp Antonovskys (1991) KASAM-begrepp, vilket betyder ”känsla av 

sammanhang”. Antonovsky använder sig av tre koncept, då han beskriver innehållet i 

KASAM. Dessa är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi anser att med hjälp av 

dessa koncept kan vi försöka resonera kring socialarbetares sätt att hantera sin arbetssituation, 

då det gäller sexuella övergrepp på barn, genom att göra sitt arbete begripligt, hanterbart och 

meningsfullt.  
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   Enligt Antonovsky innebär begriplighet att en person söker förstå problemens uppkomst och 

anledningen till varför de drabbar individen. Vi tror att den professionelle för sig själv måste 

begripliggöra de känslor som väcks i mötet med ett barn som har varit utsatt för sexuella 

övergrepp. Med det menar vi att det är viktigt att kunna reflektera över sitt eget agerande 

gentemot klienten, då det kan hända att socialarbetaren inte har samma reaktionsmönster i 

mötet med de olika klienterna. Vi är av den åsikten att det är viktigt att behandlaren rannsakar 

sig själv och blir uppmärksam på hur och varför han uppträder som han gör i vissa situationer, 

för att kunna bibehålla en professionell hållning i sitt arbete. Våra intervjupersoner påpekade 

vikten av att vara medveten om sitt kroppsspråk, röstläge och ansiktsuttryck i en 

behandlingssituation, då detta kan avslöja behandlarens eventuella negativa känslor, vilka kan 

försvåra samarbetet med klienten.  

   Antonovsky säger att hanterbarhet, i sin tur, går ut på att individen samlar resurser i sin 

omgivning eller i sitt inre för att lösa problem. Vi tror oss kunna se ett samband mellan detta 

påstående och våra informanters uttalanden om hur viktigt det är med stöd på arbetsplatsen 

eller bland de närmaste i sin familj. Våra informanter poängterade ju hur betydelsefullt det är 

att kunna gå in till en kollega och prata av sig om det finns behov av det. Det nämndes också 

att den professionelle kan ha ett behov av närhet till de sina, då hon kommer hem efter en 

känsloladdad arbetsdag. Vi anser att genom stödresurser från dessa håll kan socialarbetaren 

göra sitt arbete hanterbart. 

   Med meningsfullhet menar Antonovsky att det är av stor vikt för individen att se det 

meningsfulla i problemet för att kunna lösa det på ett tillfredsställande sätt. Under våra 

intervjuer framkom det att även om arbetet med sexuella övergrepp mot barn stundtals är 

känslomässigt påfrestande, så tycker våra informanter om sitt jobb, då de känner att de gör 

nytta genom att hjälpa de utsatta barnen. Även om det inte går att hjälpa alla, så känner de 

tillfredsställelse över att i alla fall ha kunnat hjälpa någon. Dessutom får de använda sina 

kunskaper och sina erfarenheter som de har förvärvat genom åren, vilket gör att de känner sig 

duktiga på det de gör. Vår tanke är att alla de här faktorerna medför att de professionella 

upplever sitt arbete som viktigt och meningsfullt. 

   Då vi nu har diskuterat våra intervjusvar utifrån de teoretiska utgångspunkterna som vi har 

nämnt ovan, skall vi resonera vidare med hjälp av tidigare forskningsresultat kring de 

professionellas känslor som väcks i arbetet med sexuella övergrepp mot barn. Vi kommer 

också att gå in på hur behandlaren kan hantera dessa känslor. 
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   Tidigare i vår uppsats talade vi om att det finns mycket litteratur som behandlar sexuella 

övergrepp mot barn, men få böcker som beskriver de professionellas känslomässiga 

upplevelser inom detta område, samt hur de hanterar dessa svåra ärenden. Forskningsresultat 

som vi tog del av handlar huvudsakligen om socialarbetarens möte med barnets föräldrar och 

med förövaren. Vi tror oss kunna se att en del av socialarbetarens upplevelser och hur hon 

hanterar dessa möten med föräldrar och förövare, även går att applicera på mötet med barnet. 

   Kari Killén (1993) skriver att det är nödvändigt att etablera en bra kontakt med föräldrarna 

för att de skall känna sig trygga och våga prata om situationen kring sig själva och barnet. Det 

är också viktigt att vara öppen mot föräldrarna, samt att reflektera över egna reaktioner för att 

arbetet skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt. Killén menar även att de professionella 

måste hitta ett sätt att förhålla sig till den här problematiken som finns i sexuella övergrepp 

mot barn och till de känslor som väcks hos denne. Hon anser att det gäller att förstå och 

utreda det utsatta barnets situation på ett sakligt sätt, för att skapa sig en bild av hela familjen. 

   Vi tycker att Killéns yttrande inte behöver gälla bara föräldrar i ett sådant här ärende. I våra 

intervjuer framkom det att det även är viktigt att skapa en bra kontakt med det utsatta barnet, 

där man i första hand koncentrerar sig på att bygga upp barnets förtroende till behandlaren. 

Detta är av stor vikt för att barnet skall känna sig tryggt i situationen och skall våga berätta 

om övergreppen. Vi anser att det är oerhört viktigt för den professionelle och för det utsatta 

barnet att etablera en bra relation, eftersom det kan ha en avgörande betydelse för utgången av 

hela ärendet. Det är ju barnets berättelse som socialarbetaren måste utgå ifrån för att ta reda på 

vad som har inträffat, samt för att kunna erbjuda barnet ett så bra stöd som möjligt. Våra 

informanter påpekade att som behandlare måste man öppna sig och vara lyhörd inför barnets 

berättelse, även om den kan vara svår att ta till sig. De berättade också att det är nödvändigt 

att reflektera över sitt eget sätt att reagera med kroppen och rösten på barnets signaler, för att 

bibehålla sin professionella hållning inför barnet. Under våra intervjuer sades det att det är 

betydelsefullt att inte dramatisera händelsen och göra barnet annorlunda på grund av dess 

utsatthet. Det nämndes ju att sexuella övergrepp inte behöver vara det värsta som kan hända 

ett barn, därför gäller det att inte rusa i väg och vidta åtgärder som kan vara mer till skada än 

nytta för barnet.  

   Nyman m.fl. (2001) tar upp olika känslor som väcks hos den professionelle i mötet med 

förövaren. Författarna skriver bland annat om att den unges lögner och förnekande kan få 

behandlaren att förringa själva övergreppet. Det kan också hända att behandlarens 

beskyddarinstinkt väcks och att denne då vill skydda förövaren som ibland själv har varit 
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utsatt för liknande övergrepp. Det är inte heller ovanligt att terapeuten upplever sig hotad och 

är rädd för förövaren, vilket medför att det är ytterst viktigt att kunna reflektera över vilka 

känslor som väcks hos både klienten och behandlaren. 

   Vi tror oss kunna se likheter mellan de känslor som kan uppstå i mötet mellan behandlare 

och klient, vare sig det handlar om offer eller förövare. Under våra intervjuer framkom det att 

det kan finnas en tendens till att terapeuten underskattar en övergreppssituation och anser att 

det inte är det värsta som kan hända ett barn. Anledningen till detta kan kanske vara att det 

kan kännas jobbigt att ta till sig att sådant här förekommer överhuvudtaget. Beträffande 

terapeutens beskyddarinstinkt gentemot förövaren, kan vi se att detta går att överföra till det 

utsatta barnet. Våra informanter nämnde ju att de vill ta hand om dessa utsatta barn och vara 

en mamma för dem, samt att de vill ge dem kärlek och omtanke som man gör i en normal 

familj. Vad gäller rädslan för förövaren som behandlare kan uppleva, har vi tidigare påpekat 

att det ibland händer att klientens ängslan överförs på den professionelle och att det då gäller 

att medvetandegöra att så kan vara fallet.  

   Avslutningsvis vill vi återigen betona vikten av att kunna avlasta sig som professionell, 

både genom handledning och också genom samtal med sina arbetskolleger. I vår uppsats har 

vi tagit upp litteratur som berör handledning, bland annat Eriksson (1996) som menar att den 

ger stora möjligheter för personalen att å ena sidan ventilera sina känslor och reaktioner, och å 

andra sidan utvecklas i yrkesrollen. Våra intervjupersoner har ju också poängterat hur viktigt 

de tycker det är med handledning, då arbetet med barn som har varit utsatta för övergrepp är 

starkt känslomässigt laddat och tär på ens krafter. 

 

 

6. Slutdiskussion 
    

   Under våra intervjuer framkom det att sexuella övergrepp mot barn väcker många känslor 

hos de professionella, bland annat känslor av oro, vanmakt och ångest. Våra informanter var 

överens om att dessa känslor förändras över tid. Vår egen uppfattning är att sexuella 

övergrepp mot barn är ett känsloladdat och svårt ämne att arbeta med. Vi blev ju själva starkt 

känslomässigt påverkade både under intervjuerna och i litteraturgenomgången. Vi vågar inte 

påstå att det under tiden som vi arbetade med dessa frågor blev lättare för oss att förstå 

problematiken kring sexuella övergrepp, dock vill vi påpeka att i motsats till våra informanter 

som har arbetat med sådana uppgifter i många år, tog ju vårt arbete bara några veckor. Vi tror 
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att om man skall arbeta med detta under en längre tid, som är fallet med de professionella vi 

har träffat, måste man på något sätt lära sig att hantera sina känslor för att orka fortsätta med 

liknande arbetsuppgifter. 

   Som vi nämnde ovan väcker sexuella övergrepp mot barn olika känslor hos dem som i sin 

profession kommer i kontakt med dessa övergrepp. De kan ha svårt att acceptera att vuxna 

människor använder sig av barn för att tillfredsställa sina egna sexuella behov. Det framkom 

att det är många som värjer sig och blundar för det faktum att sådant här förekommer. Det 

tycker vi stämmer överens med vår uppfattning om människors rädsla för det som kan 

upplevas främmande och annorlunda. Själva tycker vi det är omöjligt att föreställa sig att 

vuxna människor är kapabla till att förgripa sig på barn för att tillgodose sina egna behov. Det 

är svårt att veta hur vi själva skulle ha agerat vid misstanke om att någon var utsatt för någon 

form av övergrepp. Vi frågar oss själva vad vi skulle ha gjort om vi exempelvis hade farhågor 

att den snälla grannen som brukar skjutsa oss till stan var inblandad i något sådant. Skulle vi 

ha framfört våra misstankar, utan att vara absolut säkra på att det förhöll sig så? Detta är ett 

svårt dilemma och det kanske hade varit lättare att blunda. Vi vet faktiskt inte, vi har inga 

svar. 

   Våra informanter hade delade åsikter om hur allvarliga sexuella övergrepp mot barn är. Det 

nämndes att det inte behöver vara det värsta som ett barn kan bli utsatt för. Det sades i 

sammanhanget att det kan vara mer traumatiskt att se sina föräldrar dödas i krig.  

   Vi är av den åsikten att det här är svårt att omsätta till svenska förhållanden, då vårt land 

inte har varit drabbat av krig på så lång tid. För oss förefaller det som att den här typen av 

brott mot barn måste vara bland det värsta som kan hända ett barn, eftersom det ju blir 

skändat både fysiskt och psykiskt. Kan det här vara ett sätt att värja sig mot och förneka den 

hemska verkligheten? Vi tycker att det är viktigt att inte blunda, för att skydda sig själv mot 

det som upplevs så skrämmande för oss, utan vi måste göra allt för att det utsatta barnet får 

adekvat hjälp. Vi anser att även förövaren är i stort behov av hjälp, t.ex. i form av terapi som 

en form av förebyggande arbete, för att denna inte skall begå nya övergrepp. Om ett enda 

övergrepp kan förhindras så är mycket vunnet. Vi tror nämligen att sexuella övergrepp är en 

stor tragedi för alla inblandade parter, inte bara för offret och dess familj, utan även för 

förövaren. 

   Vi har genom vår uppsats fått en inblick i problematiken kring sexuella övergrepp mot barn. 

Vi hoppas att vi har belyst en del punkter som många kan ha funderingar kring, när det gäller 

det här ämnet. Själva tycker vi att vi har lärt oss mycket under arbetets gång. Det här är dock 
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en komplex situation som vi tror kräver många års yrkeserfarenhet och mycket kunskap för att 

kunna hjälpa på ett bra sätt och ändå kunna behålla distansen. Det krävs ett starkt engagemang 

i yrkesutövandet som dock inte får inkräkta på socialarbetarens privata liv eftersom det då 

skulle bli alldeles för betungande. 

   Vår förhoppning är att vårt arbete kommer att vara till nytta för både nyutexaminerade 

socialarbetare och dem som redan är verksamma i yrket, men även för dem som inte har med 

socialt arbete att göra överhuvudtaget. Vi önskar då å ena sidan att väcka de professionellas 

reflektioner över deras egna förhållningssätt i arbetet med dessa frågor, och å andra sidan få 

allmänheten att inse att sexuella övergrepp förekommer och kan drabba vilket barn som helst. 

   Med den här uppsatsen vill vi också inspirera till fortsatta studier inom detta område, då det 

finns mycket kvar att fördjupa sig i. Dessutom tycker vi att det kan vara bra att bredda sina 

kunskaper, då man var och när som helst kan stöta på ett barn som har varit utsatt för sexuella 

övergrepp. 
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Informationsblad till intervjupersonerna                                                                 (bilaga 1)                         

 

Syftet med intervjuerna är att undersöka vilka upplevelser och tankar som finns hos de 

personer som i sin profession kommer i kontakt med barn som har varit utsatta för sexuella 

övergrepp, samt deras familjer. Intervjuerna kommer att användas som material i en studie 

som ingår i vår C-uppsats inom sociala omsorgsprogrammets sjätte termin (inriktning mot 

socialpedagogik vid Högskolan Kristianstad). 

 

Under intervjutillfällena kommer båda uppsatsskrivarna att närvara, då den ena skall ställa 

frågor och den andra skall observera situationen, samt föra anteckningar. Även bandspelare 

kommer att användas som hjälpmedel. Ni får möjlighet att förhandsgranska insamlad data och 

godkänna eller ändra densamma. Materialet kommer att förvaras på ett betryggande sätt, så att 

ingen obehörig får del av detta. Efter avslutat arbete skall samtliga anteckningar och band 

förstöras. 

 

Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt. Ni kan när som helst avbryta er medverkan, om 

så önskas. För att ni skall kunna vara konfidentiella skall vi fingera alla namn på personer och 

platser. 

 

 

Kristianstad 2005-05-03 

 

 

 

_____________________                                            ______________________ 

Gill Karlsson                                                                 Anna Ljungbäck 

tel.nr:                                                                             tel.nr: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Medgivande                                                                                               (bilaga 2) 
 
Syftet med intervjun är att ta del av dina upplevelser och tankar, då du i din profession 
kommer i kontakt med barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, samt deras familjer. 
Intervjustudien genomförs av studenter på sociala omsorgsprogrammet med inriktning 
socialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad. Materialet kommer att användas till vår  
C-uppsats. 
 

• Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill. 
 

• Bandinspelningen kommer att förvaras inlåst och endast vara tillgänglig för 
studenterna och handledaren. 
 

• Intervjuutskriften kommer att avidentifieras och endast vara tillgänglig för studenterna 
och handledaren. 
 

• Du erbjuds möjlighet att ta del av intervjuutskriften. 
 

Härmed har jag tagit del av ovanstående punkter och samtycker till intervju: 
 
Kristianstad, datum: ……………………….. 
 
……………………………………………… 
 
 
………………………………………                   ………………………………………….. 
 
 
Om du undrar över något kontakta oss gärna: 
 
Gill Karlsson Anna Ljungbäck  Cecilia Lindskov                                     
Studerande Studerande Handledare   
tel.nr: tel.nr: tel.nr: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Intervjuguide                                                                                                                (bilaga 3) 

 

1. Hur upplever du din arbetssituation då det gäller arbetet med barnsom har varit utsatta 

för sexuella övergrepp? 

Vill du berätta om dina upplevelser och tankar då det gäller familjen? 

 

2. Var ligger tyngdpunkten i arbetet med dessa barn och familjer? 

 

3. Hur påverkas du känslomässigt när du möter ett barn som har varit utsatt för sexuella 

övergrepp? Dess familj? 

Kan du ge något exempel? 

Hur hanterar du dina känslor då? 

 

4. Vilken möjlighet till att få stöd har du på din arbetsplats? 

 

5. Har ditt sätt att arbeta med dessa barn och familjer förändrats över tid? 

 

6. Vad får dig att stanna kvar i ditt arbete? 

 

7. Vilka framtidsvisioner har du? Skulle du vilja förändra något? 

 


