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SAMMANFATTNING 

Denna studie handlar om socialarbetares dilemman i arbetet med familjer där misstanke om 

sexuella övergrepp mot barn finns och problematik socialarbetare kan se inom dessa familjer. 

Metoden för studien är kvalitativ eftersom ämnet kräver djupare svar och semistrukturerade 

intervjuer genomförs med fem socialarbetare i två olika kommuner. Frågor som berörs är 

bland annat hur socialarbetaren kan uppleva en problematik inom familjer där 

familjemedlemmar väljer att ta förövarens parti framför barnets parti. Studien tar även upp 

socialarbetarens dilemma att förhålla sig till sin egen magkänsla och samtidigt ta hänsyn till 

de lagar och regler som ska styra arbetet. Författarna granskar forskning som tar upp olika 

behandlingsperspektiv men också ett barnperspektiv för att få mer bredd till det 

myndighetsperspektiv som socialarbetarna ger. Resultatet från intervjuerna analyseras med 

tidigare forskning och anknytningsteori, utveckling av ekologisk teori och Foucaults 

maktperspektiv. Ett av slutresultaten författarna kommer fram till är att sexuella övergrepp 

ofta är svåra att bevisa och detta kan skapa problematik inom familjen och stora dilemman i 

socialarbetarens arbete. 
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ABSTRACT 

This study is about social workers’ dilemmas in working with families where suspicion of 

sexual abuse against children exists and problems social workers can find within these 

families. The methodology for the study is qualitative because the subject requires deeper 

answers and semi-structured interviews are implemented with five social workers in two 

different municipalities. Issues covered include how the social worker may experience a 

problem within the families where family members choose to take the perpetrator’s part in 

front of the child’s part. The study also addresses the social worker’s dilemma in relate to the 

own instincts, while taking into account the laws and rules that will govern the work. The 

authors review research addressing various treatment perspectives but also a child’s 

perspective to get more width to the official perspective that social workers provide. The 

result from the interviews is analyzed with previous research and attachment theory, 

developing ecological theory and Foucault’s perspective of power. One of the end results, the 

authors reach is that sexual abuse is often difficult to prove, and this can create problems 

within the family and major dilemmas within the social workers’ job. 

Keywords: child; sexual abuse, social worker; problems; dilemma 
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1 INTRODUKTION  

1.1 Bakgrund  

Barn är beroende av vårdnadshavare som ska se till att deras rättigheter och behov 

tillgodoses. För att främja barns rätt i samhället finns FN:s Barnkonvention. I 

Barnkonventionen tydliggörs barns rättigheter genom 54 artiklar. Exempel på riktlinjer kan 

vara att alla barn är lika värda, inte får diskrimineras och alltid ska prioriteras 

(Regeringskansliet, 2006). Flera faktorer kan bidra till barns utsatthet, till exempel 

fattigdom, ensamstående föräldrar, etnicitet, klasstillhörighet, att de blir utnyttjade eller att 

de är föräldralösa. Oavsett bakgrundsfaktorer kan barn bli utsatta för sexuella övergrepp. 

Enligt Rädda Barnen (2013) polisanmäldes cirka 3000 fall av barnvåldtäkter i Sverige under 

2012. Av de som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, under barndomen, världen över 

uppskattas siffran uppgå till 20 procent av kvinnorna och fem till 10 procent av männen. 

Mörkertalet antas dock vara stort på grund av känsligheten kring ämnet. I Sverige har cirka 

en av åtta flickor och en av 20 pojkar i tonåren blivit utsatta för sexuella övergrepp (Rädda 

Barnen, 2013). 

Sexuella övergrepp mot barn är ett känsligt ämne som vi författare anser behöver lyftas fram 

och synliggöras. Vi misstänker att övergreppen ofta sker i miljöer där barn skall känna sig 

trygga. Genom denna studie vill vi få en bild av socialarbetares arbete med barn och familjer 

där misstanke om sexuella övergrepp finns. Socialarbetarnas teoretiska utgångspunkter och 

barnperspektivet i arbetet kommer att undersökas. Vi föreställer oss att det finns mycket 

problematik inom familjerna och att socialarbetaren kan uppleva olika dilemman i arbetet 

med dessa familjer. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka dilemman och vilken problematik 

socialarbetare kan uppleva i arbetet med barn och familjer där det finns misstanke om 

sexuella övergrepp. För att besvara syftet har vi använt oss av tre frågeställningar: 

1. Hur ser socialtjänstens arbete ut med familjer där misstanke finns om sexuella 

övergrepp mot barn? 

2. Vilken problematik kan socialarbetare uppleva i familjer där misstanke finns 

om sexuella övergrepp mot barn? 

3. Vilka dilemman kan socialarbetare uppleva i arbetet med familjer där 

misstanke finns om sexuella övergrepp mot barn? 
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Författarna anser studiens syfte och frågeställningar vara av relevans för socialt arbete 

eftersom det ökar kunskapen och medvetenheten om den problematik och de dilemman som 

socialarbetaren kan möta i arbetet med barn och familjer där misstanke om sexuella 

övergrepp finns.  

1.3 Centrala begrepp  

Författarna av denna text kommer att benämnas författare. 

Barn i denna studie syftar på alla individer som är under 18 år och omyndiga. Denna 

definition av barn finns även med i Barnkonventionen (Regeringskansliet, 2006). 

Socialarbetare är ett begrepp som används för att beskriva en individ som arbetar inom 

socialtjänsten och är kommunalt anställd (Nationalencyklopedin). 

Problematik är något som socialarbetaren upplever inom familjer där misstanke om sexuella 

övergrepp finns. Problematik kan vara negativa reaktioner inom familjerna på misstankarna 

om sexuella övergrepp och på de konsekvenser som blir av insatser från socialtjänsten. 

Dilemma kan förklaras som en svår valsituation för socialarbetaren där det är svårt att veta 

om valen leder till en positiv alternativt en negativ utgång (Nationalencyklopedin). 

Med sexuella övergrepp menar författarna i denna studie all typ av sexuell handling mot en 

minderårig, oavsett om det är psykiska trakasserier eller fysisk handling. Begreppet sexuella 

övergrepp och de olika straffskalorna definieras i 6 kap. 1-15 §§ Brottsbalken (Brb, 1962:700). 

Lagen har även paragrafer inriktade på barn och dessa definieras i §4 st.1, §5, §6 st.1 BrB 

(1962:700) (se Bilaga B). 

Nätverk är ett återkommande begrepp i denna studie och med det menas barnets familj, nära 

släkt alternativt nära vänner till familjen. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

För att författarna ska få en bra grund, djupare förståelse och bredare kunskaper i ämnet har 

fem stycken vetenskapliga artiklar granskats. Artiklarna som har valts ut innehåller studier 

som har gjorts i andra länder än Sverige. På så vis får även författarna mer kunskap kring 

sexuella övergrepp ur ett internationellt perspektiv. 

2.1 Stöd och hjälp för de utsatta 

I en studie som utförts av Nelson-Gardell (2001) använder sig forskaren av fokusgrupper där 

deltagarna är flickor som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Deltagarna är 34 flickor, 

uppdelade i fem olika fokusgrupper. Alla fokusgrupper är redan bestående samtalsgrupper 

som flickorna deltar i för att bearbeta sexuella övergrepp. Flickorna i fokusgrupperna 

berättar om att trots att det kan vara väldigt svårt är det viktigt att få prata om upplevelserna 

för att kunna bearbeta övergreppen. De beskriver att samtalen om känslorna även förebygger 

negativa konsekvenser. Flickorna beskriver att när de väl bestämt sig för att delta i en 

samtalsgrupp underlättar det att prata om de sexuella övergreppen när de får höra hur andra 

beskriver att de varit med om liknande händelser. Flickorna upplever en känsla av 

samhörighet och förståelse som de menar att de inte kan få på samma sätt genom enskilda 

samtal med professionella (Nelson-Gardell, 2001). 

2.2 Omgivningens reaktion  

Lovett (2004) har gjort en litteraturöversikt och har sammanfattat litteratur angående 

upptäckten av sexuella övergrepp och mödrars reaktion när upptäckten har skett. I sin studie 

har Lovett (2004) kommit fram till att de flesta sexuella övergrepp är svåra att upptäcka. 

Gensvaret hos vårdnadshavare och professionella påverkar avslöjandet av övergreppen och 

om avslöjandet tas tillbaka. Då den förälder som inte är förövare ger ett beskyddande och 

stöttande gensvar får offret en förbättrad mental hälsa och bättre sociala färdigheter (Lovett, 

2004). I en studie utförd av Corcoran (2002) konstateras att när ett barn blir utsatt för 

sexuella övergrepp av en förälder är den andra förälderns reaktion på övergreppen avgörande 

för barnets återhämtning. Den förälder som inte är förövare blir ofta ambivalent och hamnar 

då i ett dilemma gällande om han/hon ska ta förövarens eller barnets parti (Corcoran, 2002). 

I Nelson-Gardells studie beskriver väldigt många av de deltagande flickorna att de människor 

som trott på dem när de valt att berätta om övergreppen är de som upplevdes som 

hjälpsamma (Nelson-Gardell, 2001). Lovett (2004) menar att barn som får stöd har mindre 

traumatiska symptom. De barn som har stödjande relationer med vuxna och syskon som inte 

är förövare blir mindre påverkade av övergreppen. Upptäckten av övergrepp är själva 
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grunden i skyddande åtgärder för barn. Barn känner att deras behov är oviktiga om de inte 

får stöd och hjälpsamma ingripanden efter avslöjandet. Barns psykiska hälsa påverkas 

negativt av övergreppen, den egna tolkningen av övergreppen samt av hanteringen av 

situationen från föräldrar, sjukhuspersonal, juridisk personal, skola och socialtjänst (Lovett, 

2004). 

I en studie utförd av Hunter (2011) vill forskaren få en djupare förståelse kring barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp. För att få svar på detta utförs djupintervjuer med sammanlagt 

22 personer mellan 25-70 år, 13 kvinnor och nio män. Deltagarna har erfarenheter från tidiga 

sexuella relationer som skett när de var 15 år eller yngre och där förövaren var äldre än 18 år. 

Forskaren i studien vill ta reda på när och varför deltagarna valde att berätta, 

huvudorsakerna till det och slutligen vad det kom att betyda för dem att berätta alternativt 

att tiga. De 22 deltagarna delas in i tre mindre grupper; de som valde att inte berätta under 

barndomen på grund av rädsla och skamkänslor, de som valde att berätta vilket sedan ledde 

till negativa konsekvenser och de som valde att berätta om övergreppen först i vuxen ålder. 

Av de som valde att berätta i vuxen ålder upplever endast en av deltagarna att hon fått stöd av 

sin moder när hon berättat om att fadern utsatte henne för sexuella övergrepp i barndomen. 

Övriga deltagare upplever hur modern ofta tog faderns parti. Kvinnorna som valde att inte 

berätta under barndomen beskriver hur de klandrade sig själva, det som hände var deras eget 

fel (Hunter, 2011). 

2.3 De utsattas perspektiv och rädslan i att berätta 

Enligt Lovetts studie både längtar och fruktar de flesta offren för sexuella övergrepp efter att 

få avslöja sin hemlighet (Lovett, 2004). Fruktan handlar om att inte bli betrodd, att få 

skulden för att ha orsakat övergreppet och att familjen ska splittras. Tveksamheter att avslöja 

handlar om rädslan för konsekvenserna, skam, känslan av att offret anklagar sig själv, brist 

på förståelse att övergrepp är fel, svårigheter i att prata om övergreppet eller förnekelse om 

förövaren är en i familjen eller släkten (Lovett, 2004; Hunter, 2011). Förövaren manipulerar 

ofta offret till att tro att modern inte kommer att vara beskyddande. Övergreppen kan 

fortsätta oupptäckt eftersom barnet fruktar att föräldern som inte är förövare inte kommer 

kunna hantera ett avslöjande (Lovett, 2004). 

Av de deltagare i Hunters (2011) studie som valde att berätta om övergreppen under 

barndomen är det ingen som upplever att det ledde till någon positiv förändring. Lovett 

(2004) menar att respons som kan hjälpa barn att få bekräftelse i sitt avslöjande är tidigt 

ingripande från exempelvis socialtjänsten. Barn letar efter vuxna med trovärdighet som de 

kan känna förtroende för (Lovett, 2004). I Hunters (2011) studie beskriver vissa av 

deltagarna hur de kom till skolan med tydliga tecken på att något var fel men ändå var det 

ingen som brydde sig om att fråga. Andra berättar om hur de berättade för föräldrar eller 

släktingar om övergreppen men att ingen förändring skedde. De blev inte alls tagna på allvar 

och de fick inte heller något stöd (Hunter, 2011). 



5 

2.4 Hur livet kan utveckla sig efter övergreppen 

En studie utförd av Swanston med flera (2003) går ut på att jämföra skillnader hos 

ungdomar som blivit respektive aldrig blivit utsatta för sexuella övergrepp. Studien visar att 

det är fler bland de utsatta ungdomarna som har sökt hjälp genom terapi, lider av ångest, 

depression, dålig självkänsla, hetsätning, beteendesvårigheter och droganvändning. En av tre 

av de utsatta ungdomarna har efter de rapporterade övergreppen blivit utsatta igen, antingen 

återigen under barndomen men vissa även i vuxen ålder. Det är också mer vanligt 

förekommande bland de utsatta ungdomarna att de någon gång blivit placerade utanför 

hemmet, vilket inte förekommer hos någon av de ungdomar som inte blivit utsatta (Swanston 

m.fl., 2003). 

2.5 Faktorer att ta hänsyn till i arbetet med barn och familj 

Som tidigare nämnts blir barn påverkade av hur professionella agerar när avslöjandet om 

övergrepp framkommer (Lovett, 2004). De negativa psykiska konsekvenserna hos barnet kan 

uppstå vid avslöjandet. Ofta vill inte barnen blanda in myndigheter och det är därför viktigt 

att processen sker i barnets takt eftersom forskning visar på att barn berättar när de känner 

sig trygga.  Behandlingsmetoder som går ut på att avslöja övergreppen genom flera samtal 

kan vara mer framgångsrika och resultera i kompletta avslöjanden som barnet inte tar 

tillbaka. Även om socialtjänsten ibland kan anse att en utdragen process kan vara negativ för 

barns säkerhet kan den vara bättre långsiktigt (Lovett, 2004). 

Upptäckten av de sexuella övergreppen är grunden för myndigheters skyddsarbete. Många 

förhör kan traumatisera barnet och professionella behöver därför minska de traumatiska 

upplevelserna för barn i deras kontakt med rättsliga myndigheter. Många barn upplever att 

de inte får någon effektiv hjälp efter att övergreppen har avslöjats. I många av de fall då 

barnen berättat för professionella upplever de att de inte blir betrodda och i vissa fall 

försvarar professionella förövaren (Lovett, 2004). 

Genom att ha föräldra-barn fokus i behandlingen och stärka detta band försvårar det för 

förövaren att isolera barnet. För att lyckas med denna behandlingsmodell krävs ett team av 

professionella. Det är dock viktigt att utvärdera varje fall för att veta att metoden fungerar i 

specifika fall och inte traumatiserar barnet eller familjen (Lovett, 2004). 

I Corcorans (2002) studie beskriver forskaren en samtalsmetod, motiverande samtal, som 

socialarbetaren kan använda i samtal med den förälder som inte är förövare. Metoden 

används för att stärka föräldern i sin roll som stöttande förälder. Forskaren har genom att 

granska både kvalitativ och kvantitativ forskning kommit fram till att det är vanligt med 

sexuella övergrepp på barn och att offren ofta blir psykiskt traumatiserade. En faktor som 

kan förändra vilka psykiska men barnet får är om den förälder som inte är förövare agerar 

stöttande. När avslöjandet sker kan den förälder som inte är förövare själv bli traumatiserad 

och då inte klara av att ge respons på barnets behov av stöd. Metoden som Corcoran (2002) 

talar om går ut på att hjälpa denne förälder att komma ur sin egen offerroll för att istället 

kunna stötta barnet. Metoden har visat sig vara effektiv genom att den stärker föräldern i att 
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agera beskyddande med stöd och hjälp för barnet i den svåra situationen och även framöver 

(Corcoran, 2002). 

2.6 Slutsats av den tidigare forskningen 

Skammen i att berätta finns hos nästan alla barn och därför är omgivningen och dess 

agerande väldigt viktig. Barn behöver känna förtroende för någon för att kunna berätta om de 

sexuella övergreppen. Att bli betrodd och känna samhörighet med andra offer är viktigt för 

dessa barn. Hur professionella reagerar och agerar är avgörande för barnets upplevelse och 

återhämtning. Hjälpen behöver vara effektiv. Att stärka banden mellan barn och förälder 

försvårar för förövaren och kan på så sätt förhindra att sexuella övergrepp fortgår. 

Genom att den tidigare forskningen tar upp behandlingsperspektiv, barnperspektiv, barns 

skyddsbehov, reaktionerna från omgivningen och de långsiktiga konsekvenserna för offren, 

bidrar den till denna studie genom att den tar upp faktorer som socialarbetare behöver ta 

hänsyn till i sitt arbete samt hur de ska och bör agera.  
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

3.1 Val av teorier 

Teoretiska ansatser i studien var inledningsvis systemteori och anknytningsteori vilka ansågs 

relevanta för studien för att få en bättre förståelse kring barnet och dess relationer med sin 

omgivning. I takt med att intervjuerna med socialarbetarna fortlöpt har sedan intresse för 

utvecklingsekologisk teori tillsammans med arbetsverktyget Barns Behov I Centrum (BBIC) 

och Foucaults maktperspektiv, vuxit fram. 

3.2 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin utvecklades för att förklara beteendemönster hos individer i alla åldrar. 

Teorin handlar främst om de känslomässiga band som knyts mellan individer, dessa handlar 

om skydd, tröst och stöd. Enligt Anknytningsteorin påverkas människors utveckling av de 

tidiga åren under barndomen. Under det första året i barnets liv börjar anknytningen genom 

att barnet söker närhet. Barnets fysiska och psykiska överlevnad påverkas av relationen som 

barnet har till sina föräldrar. I tonåren och i vuxenlivet finns dessa band kvar men 

kompletteras med nya band oftast i form av en kärleksrelation (Bowlby, 2010). 

Barnet utser, under andra halvan av sitt första levnadsår, en till två personer som barnet 

söker trygghet hos. Den primära personen som barnet knyter an till är oftast mamman men 

kan även vara pappan eller ett äldre syskon. Då personerna visar respons och beskyddar 

barnet väljer barnet att vända sig till dem när det är ledset, har gjort sig illa, är trött, rädd 

eller behöver sova (Broberg, Granqvist, Ivarsson, & Risholm Mothander, 2006). Under 

denna period är anknytningen väldigt stark och vid för barnet otrygga situationer drar sig 

barnet allt närmare föräldrarna. Det är viktigt att föräldrarna besvarar barnets kontakt i 

denna fas för att anknytningen ska utvecklas på ett bra sätt. I nästa period i barnets 

utveckling upplevs en separation från föräldrarna som väldigt jobbig och är barnet separerat 

från dem under lång tid kan barnets känsloliv komma att skadas (Broberg m.fl., 2006). I de 

fall då barnets relation till föräldrarna inte är trygg kan barnet känna en osäkerhet i att 

utforska världen eftersom föräldrarna inte finns där som trygghet och stöd (Lindén, 2013).  

Anknytningsteorin förklarar barns psykiska och sociala utveckling och är därför användbar i 

socialt arbete eftersom socialarbetaren kan granska relationen mellan barnet och 

omsorgsgivaren (Lindén, 2013). 
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3.3 Utvecklingsekologisk teori 

Utvecklingsekologin har sin grund i systemteorin och handlar om de olika 

systemen/nivåerna i en människas utveckling. Systemteorin används för att förstå relationer 

och samspel mellan människor, grupper och deras omgivning och är bra att använda när 

människor ska studeras i sin miljö (Parrish, 2012). Urie Bronfenbrenner (1970) som har 

utvecklat teorin nämner hur barn blir påverkade av omgivningen. Till en början påverkas 

barnet av familjen och med tiden vidgas barnets kontaktnät och allt fler faktorer påverkar 

barnets utveckling och förmåga att interagera med andra. Faktorer kan vara förskola, skola, 

myndigheter, grannskap eller andra viktiga personer för barnet (Bronfenbrenner, 1970). 

Barnets utveckling sker i ett sammanhang och i relation till omgivningen. Sammanhanget 

kan studeras i vardagssituationer och detta pågår hela livet. Fyra analysnivåer som omsluter 

varandra finns och dessa är mikro-, meso-, exo- och makronivå. Individen finns längst in i 

systemet på mikronivån där även närmiljöerna som individen ingår i finns, exempel på 

närmiljöer är familj, vänner, dagis/skola och fritidsmiljö. På mesonivå samspelar 

närmiljöerna och detta samspel påverkas indirekt av faktorer på exonivå som till exempel 

föräldrarnas arbetsplats, förskolas/skolas organisation och kommunala resurser såsom 

socialtjänst. De olika nivåerna samspelar i sin tur med samhällsnormer och värderingar som 

befinner sig på makronivå (Andersson, 2013; Fridström, Borg, & Brunnberg, 2011). 

3.3.1 BBIC 

Från utvecklingsekologin har verktyget BBIC utvecklats som används i utredning och 

uppföljning i socialtjänstens insatser för barn (Andersson, 2013). BBIC står för Barns Behov I 

Centrum och är ett verktyg som socialarbetarna använder sig av i arbetet för att utreda barns 

behov. Förutom att utreda barnets behov utreds även föräldrarnas förmåga att tillgodose 

barnets behov och de faktorer i familj och miljö som kan påverka barnet (Dahlberg & 

Forssell, 2006)(se Figur 1).  

 

 

Figur 1: BBIC-triangeln (Socialstyrelsen) 
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3.4 Foucaults maktperspektiv 

Foucault menar att samhället är uppbyggt av lagar och normer som individen ärver då den är 

en del av samhället, dessa normer och regler utgör den grundläggande moralen. Den sociala 

moralen står för de sociala koderna i mötet med andra. Individen identifierar sig genom sin 

omgivning och på så sätt skapas en självbild. Den egna självbilden är grunden för de 

principer som individen har (Foucault, Martin, Hutton, & Guttman, 1988). Foucault menar 

att makt är något som utövas av individer på andra individer. Makt är inte beroende av men 

kan vara en effekt av en viss kontext. Makten kan utövas i eller utanför denna kontext och på 

så sätt upprätthålla maktrelationer (Foucault, Rabinow, & Rose, 2003). Samhällsstrukturen 

upprätthålls och fungerar genom maktrelationerna mellan till exempel myndigheter och 

medborgare. Inom varje nätverk finns ett eget maktmönster. Foucault talar om mikro-makt 

och dess utövning samt vilka effekter maktutövningen får för den underordnade individen i 

dess sociala vardag och i specifika situationer (red. Andersen, Kaspersen, 2007). 
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4 METOD 

4.1 VAL AV METOD 

I denna studie har den vetenskapsteoretiska ansatsen varit abduktiv vilket innebär att 

författarna hade teoretiska utgångspunkter men att det även växte fram teorier under 

inhämtningen av data (Alvesson & Sköldberg, 2007). Författarna i studien var intresserade 

av att få svar på specifika frågor och därför användes en kvalitativ intervjumetod. 

Insamlingen av data utfördes genom semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide 

utformad utifrån författarnas syfte och frågeställningar. Intervjumetoden valdes eftersom 

den ansågs användbar i denna studie då den gjorde intervjuprocessen flexibel genom att 

intervjuguiden användes som en checklista. Semistrukturerade intervjuer var lämpliga 

eftersom det gav författarna möjlighet att ställa följdfrågor utifrån de svar intervjupersonerna 

gav. Möjlighet att ställa frågorna i en annan ordning än den i intervjuguiden fanns. 

Ytterligare skäl till valet av en kvalitativ forskningsmetod var att ämnet krävde djupare och 

mer utvecklade svar än vad som kunde ges vid en kvantitativ forskningsmetod. Genom 

intervjuerna ville författarna få en djupare förståelse kring problematiken som kan uppstå i 

arbetet med sexuellt utnyttjade barn. Då författarna mötte intervjupersonerna på deras 

respektive arbetsplatser skapades även en möjlighet att få uppleva de olika miljöerna där 

barnen kommer i kontakt med myndighetspersoner. Författarna hade i studiens inledande 

skede få kunskaper kring vilken typ av hjälp och stöd som socialtjänsten hade att erbjuda till 

barn och familjer där misstanke om sexuella övergrepp finns. Fördomar som fanns var att 

författarna var skeptiska till socialtjänstens uppföljning kring dessa barn. Författarna hade 

inledningsvis en föreställning om att socialarbetaren ofta hamnar i situationer där de vill 

hjälpa barnet men att de saknar belägg för det. Studien inleddes med en uppfattning om att 

många socialarbetare har erfarenheter i ämnet, sexuella övergrepp mot barn, därmed hade 

författarna en fördom om att denna problematik är vanligt förekommande (Bryman, 2011). 

4.2 DATAINSAMLING - URVAL OCH GENOMFÖRANDE 

Arbetet med studien inleddes med utformandet av syfte och frågeställningar som sedan har 

omformulerats under studiens gång.  

En intervjuguide utformades på så sätt att datamaterialet skulle besvara syfte och 

frågeställningar. Intervjuguiden har ändrats under intervjuprocessen då ytterligare frågor 

har väckts under intervjuerna. Intervjuguiden, som använts som stöd och checklista, består 

av 16 stycken huvudfrågor med 10 stycken följdfrågor som inte behövde formuleras likadant 

vid varje tillfälle eller ställas i någon exakt ordning. Intervjupersonerna har blivit tillfrågade 
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om möjlighet finns för återkoppling vid behov av komplettering genom en informell 

konversationsintervju (Larsson, 2005). 

Intervjuerna skulle ge svar på myndighetspersoners dilemman och upplevda problematik 

inom familjer där det finns barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

Intervjupersonerna valdes utifrån deras profession och specifika intervjupersoner inom 

socialtjänsten har strategiskt valts ut genom en målstyrd urvalsprocess (Bryman, 2011). För 

att hitta intervjupersonerna tog författarna kontakt med två kommuners telefonväxel där 

frågan ställdes om lämpliga intervjupersoner. Den kommunala växeln hänvisade då till olika 

enhetschefer inom socialtjänsten som sedan kontaktades via e-post eller telefon. Genom 

enhetscheferna kom författarna i kontakt med fem olika intervjupersoner som arbetade som 

socialarbetare i två olika städer i mellersta Sverige. Författarna har besökt 

intervjupersonernas respektive arbetsplats där intervjuerna har skett i verksamhetens egna 

samtalsrum. Stämningen under intervjuerna har varit avslappnad och samtliga har suttit 

kring ett bord och samtalat. Innan varje intervju inleddes presenterades studiens syfte och 

även de etiska riktlinjerna. Ljudupptagning har gjorts vid samtliga intervjuer med 

intervjupersonernas medgivande. 

4.3 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD 

Insamlad data från intervjuerna bearbetades genom transkribering för att underlätta det 

kommande analysarbetet. Insamlad data färgkodades utifrån respektive intervjuperson och 

sammanställdes till ett enhetligt resultat. En innehållsanalys gjordes vilket innebär att 

studiens insamlade material delades in i teman utefter studiens frågeställningar för att lättare 

kunna anlysera resultatet. Insamlad data kategoriserades utifrån dessa teman och analys av 

resultatet gjordes med hjälp av tidigare forskning och teorier (Bryman, 2011). 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och i kvalitativa studier är reliabiliteten låg eftersom det 

kan vara svårt att återskapa en specifik intervjusituation. I denna studie är den externa 

reliabiliteten låg eftersom studiens resultat är beroende av de specifika intervjupersonernas 

svar. Genom att intervjupersonernas personuppgifter har behandlats konfidentiellt kan inte 

intervjusituationerna återskapas med samma intervjupersoner, miljö och tidsaspekt. Varje 

intervjuperson bidrar till resultatet genom sina unika erfarenheter och upplevelser. Den 

interna reliabiliteten i denna studie är tillfredställande eftersom författarna har fört en dialog 

med varandra angående studiens genomförande (Bryman, 2011). 

Validitet bedömer trovärdigheten av den genomförda studien genom att ställa slutsatsen i 

relation till studiens frågeställningar. I slutsatsen har författarna av denna studie kunnat 

besvara frågeställningarna och därmed även studiens syfte. Den interna validiteten i denna 

studie är tillfredsställande eftersom de valda teorierna kunde användas vid analysen av 

resultatet. Det låga antalet intervjupersoner i denna studie innebär att resultatet inte är 

generaliserbart vilket gör den externa validiteten låg (Bryman, 2011). 
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4.4 FORSKNINGSETISKT STÄLLNINGSTAGANDE 

När intervjuguiden utvecklades tog forskarna hänsyn till de etiska ställningstagandena. 

Frågorna formulerades på så sätt att intervjupersonerna skulle kunna ge generella svar. Detta 

var viktigt för att respektera deras sekretess. Under intervjuerna utfördes ljudupptagningar 

med intervjupersonernas tillåtelse. Innan intervjun påbörjades informerades samtliga 

intervjupersoner gällande; studiens syfte, frivillighet att delta och rätt att hoppa av 

medverkan när som helst, möjlighet att avbryta deltagandet och valet att avstå från att 

besvara specifika frågor. Information om hantering av konfidentiella uppgifter gavs. 

Författarna bad om tillåtelse att få använda intervjupersonernas yrkestitlar i redovisningen 

av studien vilket kan innebära att de inte är helt anonyma. Intervjupersonerna fick 

information om vilka som kommer att ha tillgång till insamlingsmaterialet och hur detta 

kommer att behandlas i form av analys för underlag till studien. Författarna informerade 

även om att insamlingsmaterialet kommer att förstöras efter att arbetet med studien är 

avslutat. Beräknad tid för intervjun meddelades även. Intervjupersonerna fick tillfälle att 

ställa eventuella frågor innan intervjun började. I studien kommer intervjupersonerna att 

kodas med ”IP1”, ”IP2”, ”IP3”, ”IP4” och ”IP5” (Bryman, 2011). 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Hur ser socialtjänstens arbete ut med familjer där misstanke finns 

om sexuella övergrepp mot barn? 

5.1.1 När orosanmälan inkommer till socialtjänsten 

De intervjuade socialarbetarna berättar att när socialtjänsten får in en orosanmälan görs en 

förhandsbedömning av anmälan. Rör anmälan misstanke om sexuella övergrepp görs alltid 

en skyddsbedömning. Socialtjänsten har en skyldighet enligt Barnkonventionen att skydda 

barn när exempelvis sexuella övergrepp sker medan barnet är i vårdnadshavares eller annan 

persons vård (se Bilaga C)(Barnkonventionen). Socialarbetarna berätta att socialtjänstens 

primära uppgift är att skydda barnet från vidare övergrepp och att barnet ska få den hjälp och 

stöd som behövs. I Hunters (2011) studie berättar deltagare hur viktigt det är att 

omgivningen reagerar och agerar vid tecken på övergrepp hos barn. Forskning visar att när 

själva upptäckten av övergreppen sker kan skyddsarbetet för barnet börja (Lovett, 2004). 

Artikel 19 i Barnkonventionen tar upp hur konventionsstaterna genom lämplig lagstiftning, 

administrativa och sociala åtgärder ska skydda barnet (se Bilaga C)(Barnkonventionen). 

Socialarbetarna menar att om barnet är i akut skyddsbehov kan barnet placeras på jourhem. 

Författarna har genom den tidigare forskningen sett att barn blir bekräftade i sina berättelser 

när socialtjänsten gör omedelbara ingripanden (Lovett, 2004). Enligt socialarbetarna kan det 

vara svårt att göra en bedömning om det är ett sexuellt övergrepp eller inte och detta kan ta 

tid att utreda. Vanligt är att barn uppvisar tecken som kan vara symptom på sexuella 

övergrepp. Om ett barn själv berättar tydligt vad barnet har blivit utsatt för är bedömningen 

lättare att göra. 

5.1.2 När barnet behöver placeras 

Socialarbetarna berättar att barn behöver bli placerade när de inte får sina behov 

tillgodosedda i ursprungsfamiljen eller då vårdnadshavare brister i skyddet. Detta kan till 

exempel bero på att förövaren fortfarande finns kvar i hemmet eller att den andre föräldern 

tar förövarens parti framför barnets. I de fall då föräldern tar förövarens parti skapas en 

otrygghet hos barnet eftersom barnet inte kan finna tröst hos sin anknytningsperson 

(Bowlby, 2010; Broberg m.fl., 2006).  Socialarbetarna berättar att de resurser som 

socialtjänsten har att tillgå vid placering är jourhem och familjehem.  Jourhemmen används 

främst vid akuta placeringar utifrån omedelbart skydd och finns knutna till socialtjänstens 

familjehemsenhet dygnet runt. Bedömningen om ett barn ska placeras i jourhem, familjehem 

eller Hem för Vård och Boende (HVB-hem) baseras på vad som anses vara bäst för barnet. 
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Det är enligt forskning vanligt att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp blir placerade 

utanför hemmet (Swanston m.fl., 2003). Socialarbetarna berättar att vid en permanent 

placering är familjehem vanligast med det finns även möjlighet att placera på HVB-hem eller 

institution. Institutionsplacering används främst vid placering av äldre barn men kan även 

vara aktuellt vid till exempel föräldra-barn placering. Forskning visar att det är bra att ha 

föräldra-barn fokus i behandlingar för att stärka relationen med den förälder som inte är 

förövare (Lovett, 2004).  

5.1.3 Placering i barnets egna nätverk 

Samtliga socialarbetare tar upp att de har en lagmässig skyldighet att alltid utreda placering 

inom nätverket i första hand för att göra en bedömning om det anses vara en lämplig miljö 

där barnets skyddsbehov tillgodoses. 

”… det kallas för nätverksplacering, nätverket ska alltid utredas först och främst om det 

finns några möjligheter. Syftet med det är ju naturligtvis att barnet ska ha chansen att 

behålla sina rötter och kontakt med nätverk.” … ”…så därför har vi en lagmässig skyldighet 

att alltid utreda nätverket först. Och ofta finns det en möjlighet inom nätverket men långt 

ifrån alltid.” … ”Och det är klart att det finns lägen när det inte är till gagn för barnet att 

placeras inom nätverket.” … ”…när det inte går, då får vi ta nästa steg och se vilka 

familjehem vi har då.” (IP4) 

Författarna kan här se ett samband mellan teori och praktik då utvecklingsekologisk teori och 

BBIC går ut på att granska ifall barnets behov kan bli tillgodosedda i det egna nätverket 

(Andersson, 2013; Dahlberg & Forssell, 2006). Socialarbetarna menar att när placering sker 

inom det egna nätverket är det oftast inte en formell placering utan en överenskommelse. 

Personen som barnet placeras hos har en skyldighet att informera socialtjänsten om 

situationen inte fungerar eller om förövaren försöker angripa barnet på olika sätt. En av 

socialarbetarna har däremot aldrig själv varit med om att ett barn som har blivit utsatt för 

sexuella övergrepp har placerats inom nätverket. Behöver barnet akut placering anser samma 

socialarbetare att det vanligtvis inte finns tid till att göra en omedelbar bedömning om 

nätverket anses vara lämpligt för barnet, detta kan istället utredas med tiden.  

5.1.4 Barnet kan ryckas från sitt sammanhang 

I de fall där föräldern som inte är förövare inte tillgodoser barnets skyddsbehov eller då 

barnet utsätts för påtryckningar av båda sina föräldrar behöver socialtjänsten placera barnet 

då miljön inte anses vara trygg. Detta kan innebära att barnet rycks ifrån sitt sammanhang 

och sina närstående. Genom det systemteoretiska perspektivet och det utvecklingsekologiska 

perspektivet kan socialarbetaren se den kontext som barnet befinner sig i och systemet kring 

barnet (Bronfenbrenner, 1970; Parrish, 2012). Då förövaren är häktad är behovet av skydd 

inte lika stort och då kan barnet ofta vara kvar i sin vardagsmiljö. Enligt socialarbetarna 

försöker socialtjänsten att göra placeringar i familjehem som finns nära barnets 

hemkommun för att barnet ska kunna ha kvar pågående fritidsaktiviteter, vänner och annat 

som är en trygghet för barnet. Hänsyn till vardagsmiljön är viktigare vid placering av äldre 

barn eftersom de till skillnad mot yngre barn har utvecklat ett eget nätverk. När 
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socialtjänsten kan placera barnet i hemkommunen rycks inte barnet ur sitt totala 

sammanhang och barnet kan då fortfarande interagera med andra faktorer i närmiljön 

(Andersson, 2013; Bronfenbrenner, 1970; Fridström, Borg, & Brunnberg, 2011).  

5.1.5 Att skydda barnet och samtidigt värna om barnets relationer 

Biologiska föräldrar är viktiga för barnet och därför är det ett stort arbete för socialtjänsten 

att hitta en balans mellan att skydda barnet och samtidigt värna om dess relationer. 

Umgänge med föräldrarna kan ske under skyddade former genom att en tredje part finns 

med och ansvarar för barnets skydd. Ibland kan kontakten med familjen inledas successivt. 

Barnets behov som måste styra om kontakt eller umgänge ska fortgå. Är umgänge inte 

lämpligt kan barnet ha andra former av kontakt med sina föräldrar exempelvis genom telefon 

eller brev berättar socialarbetarna. Genom att ha umgänge eller annan kontakt kan barnet 

behålla anknytningen till sina föräldrar under trygga former (Broberg m.fl., 2006). Forskning 

visar att då barn har stöttande relationer med övriga familjemedlemmar blir de psykiska 

påföljderna av övergreppen mindre (Lovett, 2004). De intervjuade socialarbetarna berättar 

att deras uppgift inte är att döma förövaren utan att skydda barnet och förhålla sig till dess 

berättelse vilket skiljer socialtjänstens arbete helt från polisens utredning. Bedömning om 

stöd, hjälp eller placering görs utifrån barnets berättelse och vad som framkommer i 

socialtjänstens utredning. Är barnet tillräckligt gammalt får barnet själv välja om det vill ha 

kontakt med sin familj berättar de intervjuade socialarbetarna annars får socialtjänsten göra 

den bedömningen. Kontakt med familjemedlemmar är inte alltid fördelaktigt för barnet då 

det kan vara en påminnelse om traumatiska upplevelser eller en risk för att bli utsatt för 

påtryckningar. Socialarbetarna menar att det är viktigt att barnet inte ska ha kontakt med 

familjen för att föräldrarna vill det utan för att barnet själv vill det.  

5.1.6 Hjälp och stöd för barnet 

Alla barn som blir utsatta för sexuella övergrepp är inte i behov av insatser från 

socialtjänsten. Föräldrarna kan agera för barnets skydd och tillgodose barnets behov av hjälp 

och stöd. Socialtjänstens utredning kan leda till att barnet får beviljade insatser då ofta via 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Den hjälp och stöd som socialtjänsten erbjuder baseras 

på barnets tillstånd och egna önskan. Barn som är väldigt verbala och uttrycker en tydlig vilja 

är lättare att erbjuda hjälp och stöd menar en av socialarbetarna. Enligt Barnkonventionen 

bör socialtjänstens åtgärder vara effektiva och utformade på ett sätt som ger stöd till barnet 

(se Bilaga C)(Barnkonventionen). Forskning visar att barn som har blivit utsatta för sexuella 

övergrepp ofta får psykiska besvär som till exempel ångest och depression (Swanston m.fl., 

2003). Annan forskning har visat att de barn som får stöd och hjälp inte blir lika 

traumatiserade i efterhand (Lovett, 2004). Socialarbetarna berättar att de har en konsultativ 

kontakt med BUP vilka de vänder sig till i första hand. Socialtjänsten erbjuder även hjälp 

genom familjebehandlare och ungdomsbehandlare men barnen kan dessutom få hjälp och 

stöd via sina familjehem och HVB-hem. I en kommun där några av de intervjuade 

socialarbetarna är anställda finns en kommunal insats att tillgå som innebär att man arbetar 

både med barn som har bevittnat våld i nära relation men också med barn som själva blivit 

utsatta för våld och då även sexuellt våld. Den kommunala insatsens arbete sker enligt en 
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metod som heter ”Trappan” som går ut på att barnet i sin takt ska få bearbeta sina 

upplevelser. En förutsättning för att metoden ska kunna genomföras är att barnet inte längre 

befinner sig i den utsatta situationen. Barnet måste vara skyddat för att arbetet med 

”Trappan” ska vara tillämpbart. 

En socialarbetare som arbetar i en annan stad, är skeptisk till det utbud av hjälp- och 

stödarbete som finns att erbjuda för sexuellt utnyttjade barn. Det är främst BUP som har den 

kompetensen menar socialarbetaren.  

”…alltså kommunala socialtjänsten har inga insatser till barn som har blivit sexuellt 

övergreppade. Det är ju framförallt barn- och ungdomspsykiatrin som har den 

kompetensen…” … ”…det här är den brinnande potatisen ingen vill ta i. Och skrapar vi på 

ytan vet vi inte vad vi får fram…” … ”Vi har inte tid, vi har inte resurser, vi har inte kunskap, 

kompetens, ingenting att kunna ha de, den typen av samtal med barn. För att få fram 

liksom, sån verksamhet skulle verkligen, verkligen behövas…” … ”Någon typ av 

utredningshem, eller vad som helst, ja där man kan samtala mer med barn om sånt här.” 

(IP3) 

5.1.7 Hur hjälpen tas emot av de berörda 

Barn som blir placerade uppskattar inte alltid det till en början. Det gäller då, enligt de 

intervjuade socialarbetarna, att socialarbetaren är tydlig med att barnet inte har gjort något 

fel och förklarar varför barnet blir placerat. Det är viktigt att avlasta barnet från känslan av 

att det som hänt är dess fel eftersom barnet ofta känner skuld- och skamkänslor. Även 

forskning visar att många barn inte vågar berätta om övergreppen under barndomen på 

grund av att de känner rädsla, skam och att de lägger skuld på sig själva (Hunter, 2011) 

(Lovett, 2004). Den hjälp som barnet erbjuds upplever en av socialarbetarna alltid som 

uppskattad av barnet, däremot är den inte alltid uppskattad av barnets familj. En annan 

socialarbetare menar dock att barnen inte alltid uppskattar hjälp och stöd de till en början får 

utan kan uppleva det som att socialtjänsten inkräktar. Socialarbetaren är i en maktposition 

och det är viktigt att vara medveten om detta eftersom barnet hamnar i en beroendeställning. 

Socialarbetaren behöver utöva sin makt med försiktighet för att kunna göra bedömningar och 

fatta beslut utifrån barnets bästa (red. Andersen, Kaspersen, 2007). Forskning visar att barn 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp ofta inte vill ha kontakt med socialtjänsten och det 

är därför viktigt hur socialarbetaren agerar i mötet med barnet. Barn berättar när de känner 

sig trygga och socialarbetaren kan anpassa samtalen så att de sker i barnets takt för att 

undvika att barnet ska bli ytterligare traumatiserat (Lovett, 2004). Genom ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv har socialtjänsten stor makt över barnet eftersom 

socialtjänsten befinner sig på en högre nivå än barnet (Andersson, 2013; Bronfenbrenner, 

1970; Fridström, Borg, & Brunnberg, 2011). Socialarbetaren ska utgå från barnet men har en 

skyldighet att agera för barnets skydd och kan därför behöva ta barnet ur sitt sammanhang 

genom placering (Dahlberg & Forssell, 2006).  
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5.1.8 Teoretiska utgångspunkter i socialtjänstens arbete 

Socialarbetarna berättar att de väljer ut lämpliga teorier och metoder och anpassar dem till 

varje unik situation. Även om socialarbetarna använder sig av fler teorier i sitt arbete så är 

systemteori och utvecklingsekologi deras kärnteorier. Samtliga socialarbetare talar om att de 

använder sig av utredningsmetodiken Barns Behov I Centrum (BBIC) som bygger på 

utvecklingsekologi och utgår från de sociala sfärerna. Utvecklingsekologisk teori är nära 

kopplad till systemteorin som menar att barnet utvecklas i ett sammanhang och i samspel 

med sin omgivning. För att förstå barns sammanhang behöver socialarbetaren en förståelse 

för samspelen mellan de olika miljöerna. Familjemiljön samspelar med grannskap, 

kamratgrupp, förskola och skola och är avgörande för barnets utveckling. Socialarbetarna 

använder sig även av anknytningsteorin och med hjälp av den kan socialarbetaren granska 

anknytningen mellan barn och förälder. Livslinjer och nätverkskartor är exempel på metoder 

som kan underlätta för barnen i samtal. 

5.1.9 Barnperspektivet 

Barnperspektivet handlar om att se det unika barnets särskilda behov och att inte utgå från 

att alla barn är lika menar socialarbetarna. Barnets behov av skydd ska gå före andras behov. 

För att försäkra sig om att barnperspektivet finns med i arbetet använder socialtjänsten sig av 

utredningsinstrumentet BBIC som tidigare beskrivits. Socialarbetarna utgår alltid från barnet 

i arbetet och har barnsamtal för att barnet ska komma till tals men, ett barnperspektiv kan 

också vara att barnet får möjligheten att inte vilja prata. Socialarbetaren måste dock skapa 

möjlighet för barnet att få göra sin röst hörd. Det är viktigt att socialarbetaren är medveten 

om vilka konsekvenser maktutövningen kan få för barnet (red. Andersen, Kaspersen, 2007). 

Forskning visar att offer för sexuella övergrepp tycker det är viktigt att få prata om 

övergreppen (Nelson-Gardells, 2001). Annan forskning visar att det är vanligt att ungdomar 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp söker hjälp genom terapi (Swanston m.fl., 2003). 

Enligt de intervjuade socialarbetarna är barnen de viktigaste personerna i utredningen och 

socialtjänsten behöver få höra vad de har att säga men måste samtidigt tänka på hur barnen 

blir påverkade av samtalen. Ibland är det först i samtal med socialtjänsten som barn vågar 

berätta om de sexuella övergreppen. Barn både längtar och är rädda för att berätta om 

övergreppen (Lovett, 2004). Barn upplever att de mest stöttande personerna är de som tror 

på berättelserna om övergreppen (Nelson-Gardell, 2001). I de fall då professionella väljer att 

inte tro på barnets berättelse kan barnet uppleva det som ett övergrepp i sig (Lovett, 2004). 

Väljer ett barn att söka stöd hos en vuxen person så betyder det att barnet har varit i en 

obehaglig situation som barnet själv inte har kunnat reda ut, menar en av socialarbetarna. 

Barn väljer att berätta för vuxna som de har fått förtroende för (Lovett, 2004). Barn kan 

komma till tals även genom observationer eller att någon annan än socialtjänsten, till 

exempel förskola eller BVC, inhämtar information berättar socialarbetarna. 

I de situationer då det står klart att det inte finns fog för misstankar om sexuella övergrepp 

görs ibland bedömningen att det inte är av ett barnperspektiv att prata med barnet. Det är 

hela tiden en individuell bedömning. En socialarbetare brottas ständigt med tankar som:  
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”…hur få fram barnets röst? Hur hålla ett barnperspektiv? Och vad är ett barnperspektiv? 

Hur har man varit delaktig? Är det delaktighet att inte säga någonting?” … ”…är delaktighet 

att alla barn måste prata?” …  ”…när ska man träffa barn? I vilken fas i processen? Vad ska 

barn höra? Vad ska barn veta?” … ”…vad väcker det hos barnet om vi börjar prata om det 

här…” (IP3) 

Forskning visar att när barn utsätts för många förhör kan det bli uppstressande för dem. 

Professionella behöver tänka på att barnet inte ska bli traumatiserat av sin kontakt med 

myndigheter (Lovett, 2004). Polisförhör hålls på Barnahus vilket är bättre för barnet 

eftersom upplevelsen blir mindre traumatisk än om förhör hålls på polishus. På Barnahus 

finns även möjlighet för samråd mellan de olika instanserna som till exempel BUP, polis och 

socialtjänst. Samverkan med Barnahus är till för att underlätta situationen för barnet. Barnet 

är i fokus och det tas stor hänsyn till barnets upplevelser av övergreppen och dess utsatta 

situation menar socialarbetaren. 

5.2 Vilken problematik kan socialarbetare uppleva i familjer där 

misstanke finns om sexuella övergrepp mot barn? 

5.2.1 Reaktioner inom familjen 

När det framkommer att ett barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp kan reaktionerna 

inom familjen vara väldigt olika, allt ifrån att övriga familjemedlemmar tar avstånd från 

förövaren till att de förnekar att något sådant skulle ha skett. De familjemedlemmar som inte 

är förövare kan bli ambivalenta och känna osäkerhet i om de ska ta förövarens parti eller 

barnets parti (Corcoran, 2002). Tidigare offer för sexuella övergrepp berättar att de kände en 

oro att inte bli betrodd i sin berättelse när förövaren var en person i familjen (Hunters, 2011). 

Socialarbetarna menar att när förövaren är någon i familjen är det ofta en person som barnet 

kan ha upplevt som omtänksam och kärleksfull vilket kan skapa motstridiga känslor hos 

barnet då socialtjänsten behöver agera för barnets skydd. Socialarbetaren kan här hamna i ett 

dilemma eftersom han/hon har makten att fatta beslut gällande barnets umgänge med 

familjemedlemmarna samtidigt som barnet kan uppleva beslutet som ett tvång att lämna 

familjen (Foucault, Martin, Hutton, & Guttman, 1988). Författarna menar att barnets 

anknytningsperson även kan vara förövaren och detta skapar en konflikt hos barnet eftersom 

barnet vill få trygghet hos personen samtidigt som personen är den som skadar barnet 

(Lindén, 2013). En socialarbetare beskriver en familjeproblematik som kan uppstå när 

övergrepp sker mellan syskon: 

”…det blir ju jättesvårt för dom här föräldrarna att liksom… Hur… Hur förmedlar man till 

båda sina barn att -jag älskar dig i alla fall? Utan att samtidigt säga till den andra… Alltså, 

hur förmedlar man till sitt barn som är förövare -jag älskar dig ändå, jag vill att du får 

hjälp och att vi har kontakten kvar. Utan att säga till offret… ehm… -det här var väl inte så 

farligt? Det är ju jättesvårt. Dom familjerna får det väldigt väldigt tufft.” (IP4) 

När sexuella övergrepp mot barn skett inom en familj där den ena föräldern är förövaren kan 

det uppstå en problematisk familjesituation eftersom relationen mellan föräldrarna kan bli 
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ansträngd samtidigt som de ska hantera ett traumatiserat barn. Socialarbetaren kan genom 

metoden, motiverande samtal, hjälpa den förälder som inte är förövare att hantera 

situationen och att agera stöttande för det utsatta barnet (Corcoran, 2002). 

Barnkonventionen innehåller riktlinjer som socialtjänsten ska arbeta utifrån så att arbetet 

med familjerna innebär att deras åtgärder är effektiva och utformade på ett sätt som ger stöd 

både till barnet och till familjen (se Bilaga C)(Barnkonventionen). Den föräldern som inte har 

utsatt barnet för övergreppen kan antingen välja att stå upp för barnet eller välja att 

skuldbelägga barnet genom att till exempel anse att barnet har hittat på någonting som inte 

stämmer berättar socialarbetarna. I de fall då föräldern väljer att inte stå upp för sitt barn 

kan inte miljön anses vara trygg för barnet. Forskning visar att offer för sexuella övergrepp 

ofta upplevde att familj och släktingar inte tog dem på allvar när de berättade om de 

pågående övergreppen. Offren upplevde att de inte kände något stöd och tvingades därför bo 

kvar med förövaren (Hunter, 2014). Socialarbetarna berättar att i bästa fall tar den förälder 

som inte är förövare aktivt avstånd från förövaren genom att flytta med barnet och skyddar 

på så sätt barnet och skapar trygghet. Det är lika vanligt att föräldrarna tar parti för barnen 

som att de tar parti för varandra. Familjemedlemmarna blir ofta ambivalenta när sexuella 

övergrepp inom familjen uppdagas, de ska plötsligt förlika sig med att en person som de har 

en relation till är misstänkt för något sådant. 

När sexuella övergrepp sker inom familjen är reaktionen hos den förälder som inte är 

förövare avgörande för barnets utveckling, menar socialarbetarna. Det som är viktigt för 

barnet är att bli betrodd i sin berättelse men även att den förälder som inte är förövare visar 

att denne tar barnets parti. Forskning visar att socialarbetaren genom metoden motiverande 

samtal kan stärka den förälder som inte är förövare i sin roll som skyddande och stöttande 

förälder (Corcoran, 2002). Annan forskning visar att då den förälder som inte är förövare är 

beskyddande och visar barnet sitt stöd bidrar det till en bättre hälsa hos barnet. I de fall då 

denne förälder inte tar barnets parti kan barnet uppleva det som ytterligare ett övergrepp 

(Lovett, 2004). Socialarbetarna menar att det kan vara en problematik när de möter föräldrar 

som inte klarar av att ta till sig av barnets berättelse och som därför väljer att tro att det 

barnet berättar inte har hänt.  

5.2.2 När barnet behöver placeras utanför hemmet 

En förövare blir inte automatiskt av med vårdnaden om sitt barn. Då vårdandshavarens 

uppfattning om barnets behov av skydd inte sammanfaller med socialtjänstens uppfattning 

kan socialtjänsten göra en ansökan om Lagen om Vård av Unga (LVU) berättar de 

intervjuade socialarbetarna. När en placering blir aktuell så kan barnet bli separerat från hela 

sitt sammanhang och sin vardagsmiljö eftersom det inte alltid är möjligt för barnet att bo 

kvar i samma stad som innan. I de fall då barnet blir utsatt för påtryckningar från 

familjemedlemmar kan det vara bättre att avlägsna barnet från sin vardagsmiljö för att 

skydda barnet. Det är vanligt att barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp blir 

placerade utanför hemmet (Swanston m.fl., 2003). Genom att socialarbetarna använder sig 

av ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan de förstå samspelet inom barnets egna nätverk 

och på så sätt kunna vidta skyddande åtgärder för barnet (Andersson, 2013). Socialarbetarna 

berättar att när det blir aktuellt med en placering utanför hemmet kan det vara svårt att 
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hantera den ambivalens som barnet upplever när förövaren är någon i familjen, att barnet 

älskar samtidigt som barnet hatar förövaren. Barn brukar till en början inte uppskatta att bli 

placerade men när de fått lite distans till det så blir det oftast mer uppskattat. När ett barn 

blir placerat kan familjemedlemmarna uppleva en skam gentemot omgivningen berättar de 

intervjuade socialarbetarna. 

Barnet kan känna anknytning till föräldern trots att denne är förövare och därför kan 

socialtjänsten behöva ta hänsyn till det (Lindén, 2013). I de fall då barnet mår väldigt dåligt 

är det inte alltid för barnets bästa att ha kontakt med förövaren trots att barnet vill det. Det är 

viktigt att tänka på för vems skull barnet ska ha kontakt, menar socialarbetarna. Barn kan 

känna sig tvingade att ha kontakt för att de vill vara lojala eller för att någon annan tycker att 

de borde ha det. 

5.3 Vilka dilemman kan socialarbetare uppleva i arbetet med familjer där 

misstanke finns om sexuella övergrepp mot barn? 

5.3.1 Dilemman som socialarbetaren kan uppleva när övergreppen sker inom 

familjen 

När misstanke om sexuella övergrepp har uppstått inom en familj kan socialarbetaren 

uppleva en mängd olika dilemman i arbetet. Enligt de intervjuade socialarbetarna handlar 

det dels om att kunna hantera föräldern som är förövaren och samtidigt den andre föräldern 

som kan vara chockad. Föräldern som inte har utfört de sexuella övergreppen kan dock ses 

som en förövare om denne varit medveten om vad som har pågått men ändå inte ingripit till 

barnets försvar. Barn är ofta lojala mot sina föräldrar och detta kan innebära att de inte gärna 

berättar om de sexuella övergreppen. Forskning visar att de utsatta barnen ofta är rädda för 

att berätta om övergreppen eftersom de tror att familjen då kommer att splittras, att de inte 

kommer bli betrodda eller att de får skulden för det som hänt. Förövaren kan ha påverkat 

barnen till att tro att ingen kommer att skydda dem eller att den andre föräldern inte 

kommer kunna hantera informationen som framkommer (Lovett, 2004; Hunter, 2011).  

Det är väldigt ovanligt att socialtjänsten får en tydlig anmälan kring sexuella övergrepp 

menar socialarbetarna. Ofta handlar anmälan om att den ena föräldern uppmärksammar 

symptom hos barnet och fattar misstanke om att övergrepp har skett hos den andre 

föräldern. Ett annat dilemma för socialtjänsten kan vara att vissa föräldrar använder 

anklagelser om sexuella övergrepp som argument i vårdnadskonflikter. Då en förälder 

utsätter barnet för upprepade läkarbesök och undersökningar kan även det bli ett övergrepp 

för barnet menar en av de intervjuade socialarbetarna. Barn kan vara utsatta för sexuella 

övergrepp trots att läkarundersökningarna inte visar något och även i de fall där barn inte 

berättar någonting i förhör kan barnet ändå vara utsatt. Även om en förälder inte blir dömd 

kan oro för barnets säkerhet kvarstå hos socialtjänsten. 

Ett annat dilemma som en av socialarbetarna beskriver är när det sker övergrepp mellan 

syskon: 
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”Ett annat dilemma är ju när det är övergrepp mellan syskon.” … ”Då har vi ju två barn som 

behöver vård på olika sätt, stöd och hjälp. Naturligtvis den utsatte måste ju få hjälp med, 

men vi har ju en ung förgripare också som måste få hjälp för att inte återfalla i det beteendet 

och för att få liksom stöd. Vem av dom här är det som ska placeras? Det är inte så lätt tänker 

jag.” … ”…det kanske är lätt att tänka på en gång att, ja men det är väl klart att det är 

förövaren. Men så enkelt är det ju inte för det handlar ju inte om ondsinta barn naturligtvis, 

det här handlar ju inte om ondska. Utan det här handlar ju om nånting… en problematik 

som ligger i botten.” (IP4) 

 

De sexuella övergreppen väcker ofta mycket känslor hos både familjen och hos professionella 

inom till exempel skola och förskola. Socialtjänsten behöver ofta gå in och nyansera 

situationen då barn uppvisar symptom eftersom det är lätt att dra slutsatser om att barnet 

blir utsatt för sexuella övergrepp. Det händer att barn har ett sexualiserat beteende eller leker 

sexuella lekar och då kan det lätt uppstå missförstånd. Alla symptom behöver inte vara 

tecken på sexuella övergrepp utan kan stå för många saker enligt de intervjuade. 

5.3.2 När magkänslan talar 

Det finns situationer då en socialarbetare kan känna en frustration och en önskan att kunna 

göra mer för barnet. Som professionell finns det dock lagar och regler att förhålla sig till och 

arbeta utifrån. En av socialarbetarna berättar om svårigheterna i att inte låta magkänslan ta 

över utan att istället vara inkännande, observant och lyhörd. Socialarbetaren menar att det är 

viktigt att vara saklig eftersom den professionella rollen innebär mycket makt. I de fall då 

utredningen inte leder till någon åtgärd kan det bli ett dilemma för socialarbetaren om 

magkänslan ändå säger att någonting är fel. Samme socialarbetare har deltagit i en 

vidareutbildning, inom ämnet sexuellt utnyttjade barn, och där poängterades att 

socialarbetare ska utgå från fakta och inte på magkänslan. Socialarbetaren kan dock gå på sin 

magkänsla och besluta att inleda utredning för att socialtjänsten ska kunna titta på ett barns 

situation. Det kan finnas en oro om sexuella övergrepp men det kanske inte finns tillräckliga 

grunder för akuta åtgärder. 

5.3.3 Dilemman när föräldrarnas redogörelser går isär 

Ett dilemma kan vara när föräldrars redogörelser går isär, särskilt om de är i konflikt. I dessa 

fall kan socialarbetaren behöva samtala med föräldrarna för att hitta orsaken till de skilda 

berättelserna och för att få en helhetsbild. Sexuella övergrepp är ofta skambelagt och därför 

kan många frågetecken kvarstå, menar de intervjuade socialarbetarna. Det kan vara svårt att 

avgöra vad som är sant eftersom det inte går att se en förövare ”med blotta ögat”. 

Socialarbetaren kan behöva inhämta andras bild av situationen och då blir referenspersoner 

viktiga. En av socialarbetarna anser det inte vara ett dilemma när föräldrarnas redogörelser 

går isär eftersom det är barnets berättelse som är den viktiga. Forskning visar att många barn 

upplever att de inte får någon effektiv hjälp efter att de har berättat om övergreppen för 

professionella. Barnen upplever även att de professionella inte alltid tror på deras berättelse 

och även i vissa fall tar förövarens parti (Lovett, 2004). 
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5.4 Personliga dilemman och svåra situationer för socialarbetarna 

Dilemma 1 

Ett personligt dilemma som beskrivs av en socialarbetare är att ha kontakt med både förövare 

och offer. Det är en balansgång att kunna hålla ihop allting och försöka ha en allians med 

både föräldrar och barn. Som professionell är det viktigt att kunna vara objektiv, saklig och 

icke dömande. 

Dilemma 2 

Ett annat personligt dilemma är när bevisen är för vaga och förövaren går fri. 

”En ettåring ska inte kunna gå uppför trappen själv o klä på sig själv o han kunde såna 

saker. Ehm…väldigt…ehm…översocial på ett sätt som ett sånt litet barn inte ska vara. Så att 

det fanns väldigt många tecken på att han inte mådde så bra och hade varit med om saker. 

Han reagera så konstigt när man tog fram kameror och han…ja, det va…han va kliniskt ren 

precis överallt. Eh…så det va…asså såna saker som gjorde att man fick nästan 

lite…rysningar….” (IP1) 

Sådana svåra ärenden som beskrivs i citatet måste professionella kunna hantera och då ta på 

sig en professionell roll och utföra arbetet enligt de riktlinjer som finns. 

Dilemma 3 

Ett annat personligt dilemma var när en ansökan om LVU-vård gått igenom i 

Förvaltningsrätten men upphävdes av Kammarrätten. Dilemmat för socialarbetaren var att 

socialtjänstens bedömning om barnets behov inte sammanföll med Kammarrättens 

bedömning. 

Dilemma 4 

Ett dilemma som samma socialarbetare kan uppleva i sitt arbete med sexuellt utnyttjade barn 

är när barnet själv önskar att ha kontakt med förövaren.  

”Och just att se…se förövaren inte bara som förövare men även som förälder det kan 

vara…det kan innebära stora påfrestningar för en själv, så även inför barnet förstås…” 

(IP2) 

Socialtjänsten måste acceptera barnets vilja och skapa former för hur detta umgänge ska se 

ut, att det sker under trygga former. 

Dilemma 5 

Ett dilemma som en socialarbetare upplevde var om en pappa kunde vara en god förälder åt 

sitt barn trots att han tidigare blivit dömd för sexuella övergrepp mot andra barn. 

Socialarbetaren erkänner att det är svårt att förlika sig med tanken att en person som har 

blivit dömd för sexuella övergrepp ska få ha ansvaret att vara förälder. Socialarbetaren menar 

också att det är svårt i de situationer när ingen riktigt vet om några sexuella övergrepp har 

skett. Oron kommer till socialtjänsten i forma av en misstanke, kanske är det en mamma som 

misstänker att pappa förgriper sig på sitt barn eller så är det sjukvården som lagt ihop 



23 

flytningar och urinvägsinfektion med en kontaktsökande flicka. Socialarbetaren berättar att 

om barnet själv har berättat så är situationen helt annorlunda och säger:  

”…för att våra största problem kring sexuella övergrepp, det är inte att hantera när barn 

har berättat. Det är att hantera föräldrar som tror liksom. Vi har inte heller svårt att prata 

med barn om de har berättat, det är den här gråzonen emellan, när vi inte vet. Det är liksom 

största delen av de sexuella övergrepps fall som vi möter. Har ett barn berättat och står för 

det, då är det ju klart och betalt liksom. Det är ju färdigt. Det är ju jätteenkelt. Och då har vi 

ju jättemycket att tillgå liksom, då vet vi ju precis vad vi ska göra…” (IP3) 

Dilemma 6 

En av de intervjuade socialarbetarna beskriver att det absolut svåraste att råka ut för som 

socialarbetare är när man möter ett barn där man förstår att barnet inte har det bra. Att man 

förstår av mötet, att man ser och känner att det här barnet inte har det bra. Det finns vissa 

indikationer, halva meningar men ingen berättar ordentligt och trots barnsamtal får 

socialarbetaren inte svar på sina frågor eller tillräcklig information för att fortsätta utredning. 

Socialarbetaren begriper att något inte är bra genom kroppsspråket på barnet, barnet är 

nedstämt och så vidare men socialarbetaren får inte fram några fakta, inga beskrivningar, 

inga berättelser. Det kan även vara så att socialarbetaren inte heller finner svar på sina frågor 

hos polisen i de fall då till exempel inga vittnesberättelser finns. Det finns en lucka i 

lagstiftningen, menar socialarbetaren, i de situationer då det saknas samtycke till frivilliga 

insatser genom Socialtjänstlagen (SoL) och det heller inte finns något konkret att gå på för att 

ansöka om ett LVU. I sådana situationer måste socialtjänsten avsluta utredningen. 

Dilemma 7 

Ytterligare en socialarbetare berättar att ett personligt dilemma i arbetet med sexuellt 

utnyttjade barn är dessa ärenden som berör väldigt mycket känslomässigt och det gäller då 

att inte agera utifrån de känslorna. Det är lätt att bli illa berörd när barns symptom och 

beteenden beskrivs. Ett annat dilemma som socialarbetaren upplever är att det inte alltid 

finns en namngiven förövare och då kan det vara svårt att veta vem man ska skydda barnet 

mot. Det är även viktigt att inte vara för snabb med att peka ut någon.  

”…där jag tänker att det återigen har handlat om att inte dra…dras iväg så. Att liksom 

behålla lugnet då och att…utreda.” … ”…reda i vad det står för…” (IP5) 
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6 DISKUSSION 

Författarna anser att studien har gett svar på vilka dilemman och vilken problematik 

socialarbetare kan uppleva i arbetet med barn och familjer där det finns misstanke om 

sexuella övergrepp.  

Genom att intervjupersonerna har bidragit med breda och utförliga berättelser om deras 

arbete med barn och familjer där misstanke finns om sexuella övergrepp har författarna fått 

svar på hur socialtjänsten arbetar. Socialarbetarna har beskrivit hur de upplever 

problematiken inom familjerna när misstanke om sexuella övergrepp mot barn har uppstått. 

De har även berättat om dilemman de har stött på i arbetet. Resultat, metod och etik kommer 

att diskuteras mer ingående nedan. 

6.1 Resultatdiskussion 

De största dilemmana i socialarbetarens arbete verkar vara att dessa ärenden väcker mycket 

känslor och att de samtidigt behöver förhålla sig professionella och objektiva. Ett stort 

dilemma för dem kan vara när det finns en förövare som barnet vill ha kontakt med, 

socialarbetarna beskriver hur de måste skapa former för hur detta umgänge ska ske trots att 

deras personliga åsikt kan vara att de anser att umgänget är fel. Problemen i socialarbetarens 

arbete verkar inte vara lika många som dilemmana eftersom socialarbetarna beskriver att de 

har riktlinjer, regler och lagar att förhålla sig till medan de personliga dilemmana är svårare 

att hantera. Problematiken däremot kan ligga i att fastställa de sexuella övergreppen men 

socialarbetarna berättar att det inte är deras uppgift att döma förövaren utan att skydda och 

hjälpa barnet. Socialarbetarna beskriver hur ett stort dilemma kan vara när deras magkänsla 

anar att ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp trots att bevisningen inte är tillräcklig. 

Detta dilemma kan skapa motstridiga känslor hos socialarbetaren. Ett stort problem i arbetet 

kan uppstå när den förälder som inte är förövare väljer att ta förövarens parti istället för 

barnets. Socialarbetaren kan då behöva agera och vidta åtgärder för barnets skydd eftersom 

miljön inte kan anses vara trygg. I dessa fall kan problematiken bli ännu större då barnet 

dessutom kan vara lojalt mot sina föräldrar och fortfarande känna stark anknytning. 

Socialarbetarna kan behöva placera barnet och måste då ta hänsyn till barnets kontext, 

sammanhang och nätverk och samtidigt se till att barnet är skyddat och inte blir utsatt för 

påtryckningar av förövaren.  

Tidigare forskning har delvis tagit upp ett behandlingsperspektiv som har varit svårt att 

applicera på denna studie eftersom den mer fokuserar på skedet före behandlingen. 

Socialarbetarna berättar om att barnet erbjuds stöd och hjälp genom BUP eller kommunala 

insatser men denna studie går inte djupare in på ämnet. Något som framkommit genom 

intervjuerna är att barn inte alltid vill eller behöver prata om övergreppen och detta är en 



25 

aspekt som forskningen inte alls tar upp. Den tidigare forskningen utgår mycket från barnets 

perspektiv medan denna studie utgår från socialarbetarnas perspektiv. Trots de skilda 

perspektiven anser författarna att den tidigare forskningen har varit användbar, den har 

bidragit till en djupare förståelse för problematiken kring sexuella övergrepp. 

Författarna kan se samband mellan studiens teorier och de teoretiska utgångspunkter som 

socialarbetarna använder sig av i sitt arbete. De utvalda och kompletterande teorierna har 

gett författarna en förståelse kring dels det system som barnet befinner sig i, hur faktorer i 

omgivningen påverkar barnet, hur betydande skyddande omsorgsgivare är under barnets 

utveckling och den maktposition som socialarbetaren befinner sig i. Genom teorierna har 

författarna fått förståelse för hur socialarbetaren tänker och agerar när de till exempel inleder 

en utredning och fattar beslut om placering eller andra insatser. 

Författarna har även analyserat resultatet med hjälp av Barnkonventionen eftersom denna 

utgör riktlinjer för hur socialarbetarna ska arbeta med utsatta barn. Barnkonventionen finns 

med för att stärka myndighetsperspektivet i studien. 

För att stärka myndighetsperspektivet ytterligare har Foucaults maktperspektiv använts. 

Maktperspektivet tydliggör vilka konsekvenser maktutövning kan ha på individen vilket 

författarna valt att betona i analysen av resultatet. Genom Foucaults maktperspektiv kan 

författarna förstå vilket förhållningssätt en socialarbetare behöver ha i mötet med klienter då 

socialarbetaren har en maktposition och barnet hamnar i beroendeställning. 

Socialarbetarnas uppfattning av arbetet har ibland gått isär. En socialarbetare menar till 

exempel att barn alltid uppskattar den hjälp och stöd de får av socialtjänsten medan en 

annan socialarbetare menar att barnen oftast inte uppskattar hjälpen till en början. 

Författarna kan ändå se stora likheter i socialarbetarnas resonemang och upplevelser i 

arbetet med barn och familjer där misstanke om sexuella övergrepp finns. 

Författarna har fått en god förståelse för vad problematiken och de dilemman som 

socialarbetare upplever kan innebära i arbetet med barn och familjer där det finns misstanke 

om sexuella övergrepp. Trots att författarna ansåg sig ha en ganska bra bild av denna 

problematik innan studien påbörjades har nya perspektiv och kunskaper genererats. 

6.2 Metoddiskussion 

Genom att författarna valde att ha en allmän intervjuguide och semistrukturerade intervjuer 

som metod kunde justeringar göras under datainsamlingen. För att få mer utvecklade svar 

under intervjuerna valde författarna till exempel att löpande lägga till fler och 

omformulerade frågor i intervjuguiden. Då intervjupersonerna använde sig av begrepp som 

författarna ville ha mer information kring ställdes spontana följdfrågor utanför 

intervjuguiden. Författarna lyckades hålla den utsatta intervjutiden vid alla intervjutillfällen 

utom ett (Bryman, 2011). 

Den externa reliabiliteten är i denna studie låg eftersom den kvalitativa undersökningen inte 

kan återskapas i form av miljö, specifika intervjupersoner och stämning i samtalen. Svaren 
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bör heller inte bli identiska om en liknande studie görs vid senare tillfälle. Den interna 

reliabiliteten i denna studie är tillfredsställande eftersom författarna innan intervjutillfällena 

diskuterade genomförande, observationer och hur eventuella frågetecken skulle hanteras i 

form av följdfrågor. Den interna validiteten är i denna studie tillfredsställande eftersom det 

insamlade materialet kunde analyseras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. 

Resultatet i intervjuerna ledde även till att ytterligare teorier valdes ut för att kunna analysera 

resultatet bättre. Den externa validiteten i denna studie är låg på grund av det låga antalet 

intervjupersoner vilket innebär att resultatet inte är generaliserbart (Bryman, 2011). 

Författarna anser att det insamlade intervjumaterialet besvarade studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuer som metod var positivt eftersom det bidrog till levande 

berättelser och djupare svar från socialarbetarna. Hade dock en enkätundersökning gjorts 

skulle den externa validiteten varit högre eftersom fler personer inom samma profession då 

hade berörts. Författarna anser dock inte att en kvantitativ studie hade varit av samma värde 

för denna studie (Bryman, 2011). 

6.3 Etikdiskussion 

Ämnet i denna studie är förknippat med svåra etiska ställningstaganden och detta har gett 

anledning till etiska reflektioner hos författarna. Eftersom socialarbetarnas arbete är fyllt av 

etiska ställningstaganden och mycket sekretess fick författarna formulera en intervjuguide 

som var anpassad efter detta. Frågorna behövde ställas på så sätt att socialarbetarna kunde 

besvara dem utan att behöva gå in och diskutera specifika fall. Författarna har till exempel 

inte frågat om specifika ärenden. På grund av att socialarbetarna ändå gav levande 

berättelser kring ärenden vid intervjutillfällena har författarna tvingats reducera resultatet 

kraftigt för att skydda socialarbetarna och för att klienter inte ska kunna identifiera sig om de 

tar del av studien. För att socialarbetarna inte ska kunna spåras har författarna valt att inte 

nämna vilka städer de arbetar i. 
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7 SLUTSATS 

Resultatet visar att socialarbetarnas arbete med barn och familjer där misstanke om sexuella 

övergrepp finns är kantat med en rad dilemman och stor problematik. Författarna har fått 

kunskap i hur socialarbetarna behöver förhålla sig professionella och ta hänsyn till etiska 

aspekter i arbetet med dessa familjer. Det är viktigt att inte låta magkänslan styra arbetet och 

att inte döma någon på förhand samtidigt som socialarbetaren måste lita på sin förmåga att 

fatta legitima beslut om att barnet behöver skyddas även i de fall då förövaren inte blivit 

dömd. 

Ofta ifrågasätts socialtjänstens arbete och bedömningar i sociala medier. Genom denna 

studie kan allmänheten få en tydligare bild och förståelse för socialarbetarens roll och 

arbetssätt. Ännu viktigare är förståelsen kring problematiken och de dilemman som en 

socialarbetare ställs inför. 

Förslag på ytterligare forskning i ämnet sexuellt utnyttjade barn är hur barnen själva 

upplever kontakten med socialtjänsten. Hur professionella som kommer i kontakt med barn 

bättre ska kunna upptäcka de barn som är utsatta för sexuella övergrepp. Detta skulle kunna 

undersökas genom att ta del av vuxna personers upplevelser av kontakt med socialtjänst och 

omgivningens reaktioner när det i deras barndom fanns misstanke om sexuella övergrepp. 
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BILAGA A; INTERVJUGUIDE 

 Kan du berätta lite kort om din arbetslivserfarenhet? 

 

 Vad finns det för resurser att tillgå när ett barn behöver placeras? 

- Hur går ni tillväga? 

- Är det vanligt att barnet placeras hos släktingar eller vänner till familjen? 

 Vilka i barnets omgivning behöver bli informerade om barnets förändrade situation? 

 Hur vanligt är det att barnet separeras från sitt sammanhang och sin vardagsmiljö? 

 

 Vilka dilemman kan du uppleva när övergreppen sker inom familjen? 

- Vem är den vanligaste förövaren inom familjen? 

- Hur brukar övriga familjemedlemmar reagera och ta ställning? 

- Finns det situationer då din magkänsla säger att du borde agera på ett visst sätt 

men att det inte finns lagstöd för det? T.ex; LVU 

- Kan det vara ett dilemma när föräldrarnas redogörelser går isär? 

- Märker ni om barnet blir påverkat av sina föräldrar? 

 Kan det uppstå en problematik när det kommer till att skydda barnet och att samtidigt 

värna om barnets relation till familjemedlemmarna? 

 Händer det att en förövare som har avtjänat sitt straff får tillbaka vårdnaden om sitt 

barn? 

Enlig din erfarenhet 

 Vem är den vanligaste personen som barnet väljer att berätta för? 

 Vilka är vanliga tecken på att ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp? 

- Är det vanligt att barn inte förstår att det som sker är något fel? 

 Vilken typ av hjälp och stöd erbjuds barnet? 

- Hur reagerar barnen på den hjälpen som de erbjuds? 

- Hur reagerar barnens familj på den hjälpen som de erbjuds? 

 Görs det någon uppföljning kring barnet och i sådant fall hur? 

 

 Vad upplever du personligen som ett dilemma i ditt arbete med sexuellt utnyttjade 

barn? 

 Kan du berätta om en situation som du har upplevt som väldigt svår? 

 

 Använder ni er av några särskilda teorier som utgångspunkt i ert arbete? 

 Hur använder ni er av ett barnperspektiv? 

 

 Är det något som du känner att du vill lägga till eller som du tycker att vi inte har tagit 

upp? 
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BILAGA B; BROTTSBALKEN 6 KAP 

6 KAP. OM SEXUALBROTT 

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. 

2 st. Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som 

fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under 

fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller 

tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut. 

3 st. Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt 

mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska 

det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller 

om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2013:365). 

 

5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna 

vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i 

högst fyra år. Lag (2005:90). 

 

6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn 

under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som 

gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för 

sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år. 

2 st. Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst ett och 

högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om 

gärningsmannen är närstående till barnet eller i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat 

ett särskilt förtroende eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet eller om brottet med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller 

annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2013:365). 

 

7 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med eget barn eller 

dess avkomling, döms för samlag med avkomling till fängelse i högst två år. 

2 st. Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt helsyskon, 

döms för samlag med syskon till fängelse i högst ett år. 

https://lagen.nu/1962:700#K6P4S1
https://lagen.nu/begrepp/Våldtäkt_mot_barn
https://lagen.nu/1962:700#K6P4S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P4S2
https://lagen.nu/begrepp/Grov_våldtäkt_mot_barn
https://lagen.nu/begrepp/Grov_våldtäkt_mot_barn
https://lagen.nu/1962:700#K6P5S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P4S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P4S2
https://lagen.nu/begrepp/Sexuellt_utnyttjande_av_barn
https://lagen.nu/1962:700#K6P6S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P4
https://lagen.nu/1962:700#K6P5
https://lagen.nu/1962:700#K6P4S2
https://lagen.nu/begrepp/Sexuellt_övergrepp_mot_barn
https://lagen.nu/begrepp/Grovt_sexuellt_övergrepp_mot_barn
https://lagen.nu/1962:700#K6P7S1
https://lagen.nu/begrepp/Samlag_med_avkomling
https://lagen.nu/begrepp/Samlag_med_syskon
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3 st. Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen genom olaga 

tvång eller på annat otillbörligt sätt. Lag (2005:90). 

 

8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i 

sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i 

högst två år. 

2 st. Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men 

inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. 

3 st. Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i 

lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 

beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört 

betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2005:90). 

 

9 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som inte fyllt 

arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell 

handling av barn till böter eller fängelse i högst två år. 

2 st. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av 

någon annan. Lag (2005:90). 

 

10 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under 

femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell 

innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. 

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka 

obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att 

kränka personens sexuella integritet. Lag (2005:90). 

 

10 a § Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff 

föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett 

sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant 

sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter 

eller fängelse i högst ett år. Lag (2009:343). 

 

11 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell 

förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett 

år. 

https://lagen.nu/1962:700#K6P8S1
https://lagen.nu/begrepp/Utnyttjande_av_barn_för_sexuell_posering
https://lagen.nu/begrepp/Grovt_utnyttjande_av_barn_för_sexuell_posering
https://lagen.nu/1962:700#K6P9S1
https://lagen.nu/begrepp/Köp_av_sexuell_handling_av_barn
https://lagen.nu/begrepp/Köp_av_sexuell_handling_av_barn
https://lagen.nu/1962:700#K6P9S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1
https://lagen.nu/begrepp/Sexuellt_ofredande
https://lagen.nu/1962:700#K6P10aS1
https://lagen.nu/1962:700#K6P10
https://lagen.nu/begrepp/Kontakt_med_barn_i_sexuellt_syfte
https://lagen.nu/1962:700#K6P11S1
https://lagen.nu/begrepp/Köp_av_sexuell_tjänst
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2 st. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av 

någon annan. Lag (2011:517). 

12 § Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har 

tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. 

2 st. Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten 

helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte 

gör vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om 

verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och 

dömas till ansvar enligt första stycket. 

3 st. Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt koppleri 

till fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 

beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört 

betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan. Lag (2005:90). 

 

13 § Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot någon under 

en viss ålder skall dömas även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den 

andra personen inte uppnått den åldern. Lag (2005:90). 

 

14 § Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn under 

femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, ska inte dömas till ansvar om 

det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till 

den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet 

samt omständigheterna i övrigt. 

2 st. Detsamma gäller den som har begått en gärning enligt 10 a § om den har syftat till en 

sådan gärning som anges i första stycket och som, om den hade fullbordats, enligt vad som 

anges där uppenbarligen inte skulle ha inneburit något övergrepp mot barnet. Lag 

(2009:343). 

 

15 § För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång, sexuellt 

utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, 

sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för 

sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av 

barn, köp av sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri döms till ansvar enligt vad som 

föreskrivs i 23 kap. 

2 st. Detsamma gäller i fråga om förberedelse till koppleri samt förberedelse och stämpling 

till och underlåtenhet att avslöja våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot 

barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt koppleri. Lag (2011:511).

https://lagen.nu/1962:700#K6P11S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P12S1
https://lagen.nu/begrepp/Koppleri
https://lagen.nu/1962:700#K6P12S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P12S2
https://lagen.nu/begrepp/Grovt_koppleri
https://lagen.nu/1962:700#K6P13S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P14S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P5
https://lagen.nu/1962:700#K6P6S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P8S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P10S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P10a
https://lagen.nu/1962:700#K6P14S1
https://lagen.nu/1962:700#K6P15S1
https://lagen.nu/1962:700#K23
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BILAGA C; DELAR UR BARNKONVENTIONEN 

DEL 1 
 
Artikel 1: Definition av barn 
I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 
tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

 

Artikel 2: Icke-diskriminering 
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 
rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 
dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller 
ställning i övrigt. 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas 
mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares 
eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. 

 

Artikel 3: Barnets bästa 
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet. 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för 
barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa 
åtgärder. 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 
ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, 
särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 

 

Artikel 4: Genomförande av rättigheterna 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra 
åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana 
åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, 
inom ramen för internationellt samarbete. 

 

Artikel 9: Åtskiljande från föräldrar 
1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras 
vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i 
enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är 
nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid 
övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever 
åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets vistelseort. 
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2. Vid förfaranden enligt punkt 1 i denna artikel skall alla berörda parter beredas möjlighet 
att delta i förfarandet och att lägga fram sina synpunkter. 

3. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller 
båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt 
kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. 

4. Då ett sådant åtskiljande är följden av åtgärder som en konventionsstat tagit initiativet till, 
t ex frihetsberövande, fängslande, utvisning, förvisning eller dödsfall (innefattande dödsfall 
oavsett orsak medan personen är frihetsberövad) gentemot den ena av eller båda föräldrarna 
eller barnet, skall den konventionsstaten på begäran ge föräldrarna, barnet eller om så är 
lämpligt, någon annan medlem av familjen de väsentliga upplysningarna om den/de 
frånvarande familjemedlemmarnas vistelseort, såvida inte lämnandet av upplysningarna 
skulle vara till skada för barnet. Konventionsstaterna skall vidare säkerställa att 
framställandet av en sådan begäran inte i sig medför negativa följder för den/de personer 
som berörs. 

 

Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 
lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 
barnet. 

 

Artikel 16: Rätt till privat- och familjeliv 
1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, 
sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt 
anseende. 

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp. 

 

Artikel 19: Skydd mot övergrepp 
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala 
åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller 
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena 
förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård. 

2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva 
förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem 
som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för 
identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av 
ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt 
ingripande. 

Artikel 20: Alternativ omvårdnad 
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1. Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö eller som för sitt eget bästa 
inte kan tillåtas stanna kvar i denna miljö skall ha rätt till särskilt skydd och bistånd från 
statens sida. 

2. Konventionsstaterna skall i enlighet med sin nationella lagstiftning säkerställa alternativ 
omvårdnad för ett sådant barn. 

3. Sådan omvårdnad kan bl a innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption 
eller om nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad om barn. Då lösningar 
övervägs skall vederbörlig hänsyn tas till önskvärdheten av kontinuitet i ett barns uppfostran 
och till barnets etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund. 

 

Artikel 24: Hälsa och sjukvård 
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till 
sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget 
barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård. 

 

Artikel 34: Skydd mot sexuellt utnyttjande 
Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och 
sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga 
nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra (a) att ett barn förmås eller 
tvingas att delta i en olaglig sexuell handling; (b) att barn utnyttjas för prostitution eller 
annan olaglig sexuell verksamhet; (c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i 
pornografiskt material. 

 

Artikel 39: Rehabilitering 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk 
rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon form av vanvård, 
utnyttjande eller övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning; eller väpnade konflikter. Sådan rehabilitering och 
sådan återanpassning skall äga rum i en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och 
värdighet. 
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