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Sammanfattning

Syftet med rapporten var att undersöka verksamma förskollärares och grundskollärares kunskaper 
om sexuella övergrepp mot barn och dess konsekvenser samt undersöka huruvida det arbetades 
förebyggande mot sexuella övergrepp på förskolorna och grundskolorna. Syftet var också att 
undersöka vilken erfarenhet de verksamma pedagogerna hade av misstanke och anmälan till 
socialtjänsten när det gäller sexuella övergrepp mot barn. En kvalitativ intervjustudie genomfördes 
med 11 kvinnliga deltagare på tre olika förskolor och två olika grundskolor i Halmstad kommun. 
Resultatet visade att deltagarna hade relativt goda kunskaper om sexuella övergrepp mot barn och 
dess konsekvenser. Det förebyggande arbetet kunde med fördel utvecklas vidare. Ingen av 
pedagogerna hade erfarenhet av misstanke och anmälan. I diskussionen togs bl.a. upp hur framtida 
forskning vore relevant för att få en uppfattning om verksamma pedagogers kunskaper och 
benägenhet att anmäla sexualbrott mot barn.
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Abstract

The purpose of this study was to explore what knowledge working preeschoolteachers and 
elementryschoolteachers had about child sexual abuse and its consequences and examine wether 
preventative actions against child sexual abuse is taken in the schools. The purpose was also to 
study what experience the teachers had regarding suspicion and reporting to the social authority 
about child sexual abuse. A qualitative interviewstudy was done with 11 females in three different 
preeschools and two different elemantryschools in Halmstad municipality. The result showed that 
the participants had realtivly good knowledge about child sexual abuse and its consequences. The 
preventative actions could with benefit develop further. None of the participants had experience 
regarding suspicion and reporting to the social authority about child sexual abuse. The discussion 
brought up among other things that future studies would be of relevance to get an understanding 
about working teachers knowledge and tendency to report sexual offence against children.
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Introduktion

Inledning
Sexuella övergrepp mot barn är ett aktuellt ämne som bör belysas i skolans värld mer än vad som 
görs idag. Ämnets tabubelägenhet gör det svårt för pedagoger i skolans verksamhet att verkligen 
samtala och arbeta mot sexuella övergrepp i den dagliga verksamheten. Dock är det så att 
pedagoger har ett särskilt ansvar för att se till varje barns bästa. Det ingår i arbetsuppgifterna och 
därför är det extra viktigt att pedagoger har kunskap om sexuella övergrepp mot barn. I den dagliga 
verksamheten möter pedagogerna alla slags barn och de bör ha en förmåga att uppmärksamma barn 
som far illa. Jag vill med denna rapport spegla ämnets aktualitet och pedagogers viktiga roll i 
sammanhanget. 

Sexuella övergrepp mot barn 
Sexuella övergrepp mot barn är ett samlingsnamn för olika sexualbrott som riktas mot barn 
(Ormstad, 1998). Akselsdotter (1993) definierar sexuella övergrepp på följande sätt:

En handling där en vuxen utnyttjar ett barn och dess beroendeställning för sina egna sexuella 
och andra behov, utan hänsyn till barnet och den skada som barnet åsamkas. Den sexuella 
handlingen kan omfatta allt från ord, beröring med eller utan främmande föremål, till oralt, analt 
eller genitalt samlag. Barnet kan inte ge samtycke och ansvaret är helt den vuxnes (s. 14).

Enligt Svedin (2002) finns det olika definitioner på sexuella övergrepp med ett antal gemensamma 
nämnare: den vuxne utnyttjar barnets beroendeställning, handlingen kränker barnets integritet, 
barnet kan inte förstå handlingen och är inte moget och kan därför inte ge informerat samtycke, 
handlingen utgår från den vuxnes behov. Svedin (2002) trycker särskilt på att barnet befinner sig i 
beroendeställning och inte inser innebörden eller konsekvenserna av en sexuell handling. Detta är 
viktigt att komma ihåg då förövaren ofta understryker att barnet tog initiativet eller själv ville. Ett 
sexuellt övergrepp kan vara verbala kommentarer, blottning inför barnet eller tittande på pornografi 
tillsammans med barnet. Det kan vara att den vuxne smeker barnet eller tvingar barnet att smeka 
eller onanera den vuxne och det kan också röra sig om fullbordade genitala, anala eller orala samlag 
(Svedin, 2002). 

Terminologin som används i nationella och internationella litteraturen är vid (Svedin, 2002). Några 
begrepp är sexuell barnmisshandel, sexuellt utnyttjande/exploatering av barn, sexuellt ofredande 
mot barn och våldtäkt mot barn. Grunden till att det finns olika definitioner beror dels på bristen på 
en entydig allmän definition, dels på att författare har behov av att beskriva innebörden av 
konsekvenserna för barnet, samt på lagstiftningens behov av att särskilja olika typer av brott. Incest 
är ett annat begrepp som ofta uttrycks och som innebär sexuella förbindelser mellan släktingar i rakt 
upp- eller nedstigande led eller mellan helsyskon. Detta begrepp finns inte längre med i lagtexten 
när det gäller sexuella övergrepp mot barn (Svedin, 2002). 

Sverige fick en ny sexualbrottsbalk som trädde i kraft 2005-05-01 (Svensk författningssamling, 
2007). Alla sexualbrott mot barn har en preskribtionsstid som börjar när barnet fyller arton år. 
Lagen innefattar brott som t.ex. våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt 
ofredande av barn. Detta är brott som ger allt från böter till fängelse i tio år som straff. År 2005 
anmäldes 3345 fall av sexuella övergrepp mot barn (Rydell och Wadman, 2006). År 2006 
polisanmäldes totalt 12147 sexualbrott (Brottsförebyggande rådet). Hur benägen man är att anmäla 
sin förövare beror på vilken relation man har till denne (Riksorganisationen stödcentrum mot incest, 
2007). Ju närmre relation desto mindre benägenhet att anmäla. Barn som blir utsatta av sin far kan 
känna att det har mycket att förlora på att anmäla. Om modern tar faderns sida förlorar barnet båda 
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sina föräldrar. Det kan också bero på rädsla för att förövaren ska verkställa hot som att skada någon 
barnet tycker mycket om (Riksorganisationen stödcentrum mot incest, 2007). 

Sexuella övergrepp tillhör en typ av brott som har ett stort mörkertal (Svedin, 2002). 
Undersökningar visar att mindre än hälften av alla offer för sexuella övergrepp berättar i samband 
med övergreppet. Incidensen, dvs. de antal fall som blir upptäckta under ett år, sammanställs av 
Brottsförebyggande Rådet. Prevalensen, dvs. förekomsten av problemet bland befolkningen, har 
undersökts i ett antal olika studier där resultaten varierar från 7-26 % bland kvinnorna jakande svar 
om de har blivit utsatta för sexuella övergrepp någon gång i barndomen och 3-4 % av männen. 

I svenska undersökningar framkommer det att ca 10 % av alla flickor och ca 4 % av alla pojkar 
någon gång utsätts för sexuella övergrepp innan de fyller 18 år (Ormstad, 1998). Den vanligaste 
förövaren är barnets far, ca 20 % av fallen. Även övergrepp av mor- och farföräldrar, syskon, andra 
släktingar, styvföräldrar och barnets mor förekommer. Brottsförebyggande rådet har gjort en 
undersökning som visar att mellan 20 – 40 % av alla flickor under 15 år har utsatts för övergrepp 
inom eller utom familjen. Andra undersökningar om hur vanligt förekommande det är med sexuella 
övergrepp mot barn visar en spridning mellan 10-33 %. Spridningen tros bero på hur man i 
undersökningarna definierar sexuella övergrepp (Riksorganisationen stödcentrum mot incest, 2007). 
Lev-Wiesel (2008) skriver att man, med hjälp av tidigare studier, kan anta att antal barn som blir 
utsatta för sexuella övergrepp är ca en av tre eller fyra barn. 

Akselsdotter (1993) menar att alla barn kan bli utsatta för övergrepp men att det finns vissa grupper 
barn som löper större risk. Dessa grupper kan bestå av barn som t ex. har föräldrar som själva varit 
utsatta för fysisk eller sexuell misshandel i barndomen, barn till kvinnor som utsätts för våld i 
hemmet, barn som har styvföräldrar, barn som har skilda föräldrar, barn som tidigare har utnyttjats 
sexuellt, barn som ”faller utanför” - dvs. barn som är uppmärksamhetssökande och svultna på 
kärlek, barn med funktionsnedsättningar, familjehemsbarn och adoptivbarn. Övergreppen sker oftast 
i hemmet och inom familjen (Akselsdotter, 1993).

Signaler på att ett barn utsätts för sexuella övergrepp
Akselsdotter (1993) menar på att lärare som yrkesgrupp har stora möjligheter att upptäcka barn som 
blir utsatta för sexuella övergrepp om vi kan tolka deras signaler. Vaga signaler kan vara sådana som 
väcker en känsla i dig som pedagog att något inte står rätt till, t ex. om barnet visar ett beteende som 
är sexuellt och/eller aggressivt, ritar teckningar som väcker misstankar eller har psykosomatiska och 
somatiska symptom. Tydliga signaler är om barnet berättar att det blir utsatt för övergrepp, vem som 
är förövare och om barnet har fysiska skador. I rollen som pedagog gäller det att tolka barnens 
signaler. Därför behöver pedagoger veta vilka signaler ett utsatt barn sänder ut (Akselsdotter, 1993). 

Det finns många beteenden som utsatta barn uppvisar som kan hjälpa pedagogerna att förstå att 
barnet blir utsatt för övergrepp (Akselsdotter, 1993). Sexuellt beteende – barnet kan vara överdrivet 
upptaget av olika sexuella beteenden både mot andra barn och vuxna. Ofta är beteendet 
tvångsmässigt som t ex. tvångsmässigt onanerande. Barnet kan prata mycket om sex, vara klängig 
och gränslös i sina närmanden. Barnet kan på olika sätt iscensätta de övergrepp det är utsatt för 
genom att utmana vuxna med att vilja kyssas och bli smekt på olika sätt. Det aggressiva sexuella 
beteendet kan även riktas mot andra barn genom att tvinga dem att suga på snoppen, stoppa föremål 
i slidan, kyssas eller ”leka doktor”. Barnet kan också iscensätta övergreppen med hjälp av leksaker, 
t ex. göra samlagsliknande rörelser med två dockor (Akselsdotter,1993). 
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Sexuella övergrepp väcker en stor aggressivitet hos barnet och det kommer till uttryck på olika sätt 
(Akselsdotter, 1993). Ju tidigare ett barn blir utsatt desto mer skadad blir barnets självbild och 
barnet tenderar att reagera med en primitiv aggression mot den kränkning det utsätts för. Den 
primitiva aggressionen kan visa sig i självdestruktiva handlingar som att bita sig, bränna sig, stoppa 
saker i underlivet, skära sig, rycka hårstrån, äta stora mängder mat om inga gränser ges och uttrycka 
att det vill dö. Aggressiviteten kan också riktas mot andra barn och vuxna genom okontrollerade 
raseriutbrott där barnet sparkar, slåss och skriker för att senare bli utmattad och liten med ett stort 
tröstbehov. Plågeri av små djur är vanligt hos barn som blir utsatta för övergrepp, t ex. dra vingarna 
från insekter m.m. Om barnet uppvisar en vägran mot någonting bör det tas på allvar, t ex. om 
barnet får panik när det ska bytas blöja på eller vid en matsituation. Barnet kanske vägrar äta vissa 
maträtter som fil och yoghurt och visar detta med att pressa ihop munnen eller få kväljningar och 
kräks. Barnet kan även visa att det är utsatt för övergrepp genom att sluta tala och visa en rädsla för 
att klä av sig och tvätta sig på förskolan eller i skolan. Andra beteendemönster som barnet kan 
uppvisa är rädsla för att gå hem när föräldrarna kommer. Barnet kan också gå tillbaka i sin 
utveckling och bli helt förändrat, från att ha varit ett glatt och öppensinnat barn till att bli deprimerat 
och tillbakadraget. Det kan börja kissa på sig, tala babyspråk, bli mörkrädd och få sömnsvårigheter. 
Psykosomatiska besvär som kan uppstå kan vara ont i magen, huvudvärk, diffusa smärtor och 
matproblem (Akselsdotter, 1993). 

Barn har ofta svårt att berätta om sexuella övergrepp (Akselsdotter, 1993). Det är inte ovanligt att 
barnet bär hemligheten själv i många år innan det avslöjas. Förövarens makt över barnet gör att det 
känner sig förvirrat, rädd och osäkert och därför blir det svårt att berätta för en vuxen om vad som 
händer. Förövaren kan skrämma barnet till tystnad. Sexuella övergrepp är fortfarande tabu i vårt 
samhälle idag och det gör det ännu svårare för barnet att berätta. Händer det något annat traumatiskt 
som tex. en bilolycka eller ett dödsfall i familjen, uppmuntras barnet att prata om det som skedde 
men när det gäller sexuella övergrepp är tystnaden fortfarande stor och vuxna tar sällan upp ämnet i 
ljuset. Det gör det svårt för barnet att uttrycka det som inte får uttryckas och barnet tar ofta till olika 
försvarsmekanismer för att överleva. Ofta får barnet höra av förövaren att det tyckte om det och att 
det ville. Det gör det svårt för barnet att värja sig då barnet som liten fullt litar på vuxnas omdömen 
(Akselsdotter, 1993). 

Tecken på sexuella övergrepp – fysiska symptom
Tecken och skador man kan upptäcka på de kvinnliga könsorganen är följande: blåmärken, skavsår, 
rodnader, svullnader, bristningar, mödomshinneskador, vidgning av mödomshinneöppning, 
vidgning av slidöppning, blödningar, flytningar, blåsor, vårtor, ärrbildningar och labial adhesion 
(Svedin, 2002). Tecken och skador man upptäcka på de manliga könsorganen är: svullnad, rodnad, 
blåmärken, skavsår, ärrbildning, bristningar, flytningar, vårtor och brännmärken. Tecken och skador 
på analområdet kan vara: rodnader, svullnader, blåmärken, skavsår, bristningar, vårtor, 
sprickbildningar, ärr, blödningar, förslappad muskulatur och avföringsläckage. Det kan också 
förekomma sexuella överförbara sjukdomar hos barnet som: klamydia, gonorré, trichomonas, 
syfilis, HIV, herpes simplex typ 2 och genitala vårtor (Svedin, 2002). 

Konsekvenserna av sexuella övergrepp
Akselsdotter (1993) tar upp ett antal olika förmågor som kan försämras eller förstöras hos ett barn 
som blir utsatt för sexuella övergrepp. Förmåga att känna tillit – sexuella övergrepp mot ett litet 
barn gör att barnet får svårt att uppleva tillit både till andra människor och till sig själv. Det 
trygghetsbehov som barnet har blir inte tillgodosett. Förmågan att positivt hantera sitt 
känslomässiga liv i framtiden – barnet får med stor sannolikhet en bristande förmåga att hantera sitt 
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känsloliv i framtiden. Förmåga till positiv självupplevelse – det utsatta barnet upplever ett 
misslyckande i sin strävan efter att bli självständigt. Ett sådant misslyckade kan ge känslor av skuld 
och skam och påverkar barnets förmåga att tro på sig själv och sina handlingsmöjligheter senare i 
livet. Förmågan till inlevelse, medkänsla och kärlek – barnets positiva känslor av sig själv påverkas 
och kan i sin tur påverka barnets förmåga till att uppleva inlevelse, kärlek och medkänsla. Förmåga 
till närhet – vissa barn kan bli väldigt självständiga och har svårt att släppa någon in på livet. Barnet 
kan i vuxen ålder få svårt att klara närheten till en partner. Förmåga att sätta gränser – ett barn som 
blir utsatt för övergrepp får sina gränser trampade på och lär sig inte hur man kan upprätthålla 
dessa. Detta kan leda till olika destruktiva handlingar i vuxen ålder så som prostitution. Förmåga till 
konstruktiva lekar och aktiviteter – det utsatta barnets energi går åt till att försvara sig och barnet får 
inte mycket energi kvar till konstruktiva aktiviteter (Akselsdotter, 1993). 

De långvariga konsekvenserna av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp är många, bl.a. 
självdestruktivitet, skuld- och skamkänslor, depression, ångest, koncentrationssvårigheter, 
minnesstörningar, sömnproblem, missbruk, dålig självbild, sexuella problem, psykosomatiska 
besvär, ätstörningar, prostitution, psykoser, självmordstankar och självmordsförsök 
(Riksorganisationen stödcentrum mot incest, 2001). Enligt Woxberg (2005) kan efterverkningarna 
av att som barn ha varit utsatt för sexuella övergrepp bestå av ett antal olika emotionella och sociala 
symptom, som ofta under en period i livet kräver sjukskrivning för att bearbetas. Nilsson och 
Svedin (2002) tar också upp konsekvenserna av sexuella övergrepp och identifierar samband mellan 
sexuella övergrepp och depressiva symptom, ångestsyndrom, antisocialt beteende, missbruk, 
ätstörningar, självmordsbeteende och självskadande beteenden, posttraumatiskt stressyndrom och 
sexuella problem. Även Noll (2008) menar att konsekvenserna av sexuella övergrepp kan vara 
känslor som skuld och självklandring. Andra konsekvenser är ett ökat missbruk av olika substanser, 
ångest och posttraumatiskt stressyndrom. Lev-Wiesel (2008) beskriver följande konsekvenser av 
sexuella övergrepp: depression, dåligt självförtroende, missbruk, självmordsförsök, posttraumatiskt 
stressyndrom, självdestruktivt beteende och dissociation. De vanligaste diagnoserna hos barn som 
blir utsatta för sexuella övergrepp är ADHD och posttraumatiskt stressyndrom (Lev-Wiesel, 2008). 

Hälsokonsekvenserna av att ha blivit utsatt för olika övergrepp som barn har kartlagts i en ny 
svensk doktorsavhandling (Osvaldsson, 2007). Avhandlingen påvisar att upplevt lidande och 
psykiska hälsoproblem hör ihop. De kvinnor som hade utsatts för sexuella övergrepp led i större 
grad av sina upplevelser än det som hade utsatts för fysiska övergrepp. De psykiska symptom som 
mättes var ångest, depression och sömnstörningar. Lidandet för dessa kvinnor hörde också ihop med 
om förövaren var känd eller okänd. Ju närmare förhållande till förövaren desto större lidande. 
Undersökningen tar även upp somatisering som ett hälsoproblem. Det verkar vara vanligare bland 
de kvinnor som hade utsatts för sexuella övergrepp än de som hade utsatts för fysiska övergrepp 
(Osvaldsson, 2007). 

Konsekvenserna av psykologiska trauman är ett av världens största folkhälsoproblem (Rotthaus, 
2005). De stressreaktioner som kroppen sätter igång i en hotfull situation kan orsaka permanenta 
hormonella och neurologiska skador. Nervsystemet förändras och kroppens varningssystem går på 
fullgång. Noll (2008) menar även hon att den stress som hjärnan utsätts för när ett barn blir utsatt 
för sexuella övergrepp är skadlig och komplicerad. 

Statens folkhälsoinstitut fick frågan om sexuella övergrepp är ett folkhälsoproblem. Ja, om det 
drabbar vuxna, blev svaret (Wikner, 2005). Barn som utsätts för sexuella övergrepp är inte 
prioriterade och det anses alltså inte vara ett folkhälsoproblem. Statens folkhälsoinstitut arbetar inte 
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aktivt mot sexuella övergrepp mot barn och det betraktas som ett samspelsproblem inom familjen 
(Wikner, 2005).  

I en Sydafrikansk studie av Phasha (2008) undersöktes sambandet mellan emotionella konsekvenser 
av sexuella övergrepp i barndomen och skolerfarenheter hos 21 flickor och 1 pojke mellan 15-23 
års ålder. 13 av de deltagande hade utsatts för sexuella övergrepp inom familjen och 10 st hade 
utsatts av personer de kände utanför familjen som t ex. grannar och lärare. Generellt hade de 
deltagare som utsatts inom familjen svårare att få stöd av den familjemedlem som inte var 
förövaren, oftast modern. De hade också svårare att få stöd från lärare och poliser. Lärare var i regel
inte speciellt stöttande mot dessa elever och skyllde ofta övergreppen på eleven. Ilska var en vanlig 
känsla som uppstod oss offren, särskilt hos de som var utsatta av en familjemedlem och inte 
upplevde stöd från resten av familjen och omgivningen. Andra känslor som var vanliga hos offren 
var självmordstankar, ökade aggressioner, ångest och skuld- och skamkänslor. Skolarbetet 
påverkades genom att offren stannade hemma från skolan eller undlät att göra klart sina 
skoluppgifter. De talade uppkäftigt mot sina lärare och undvek kontakt genom att t ex. stirra ner i 
bordet när läraren pratade. De ignorerade skolans regler och uppvisade överlag ett rebelliskt 
beteende mot skolpersonalen (Phasha, 2008). 

Sexuella övergrepp och skolans verksamhet
Förskolan och skolan har ansvar för barn som misstänks fara illa eller på annat sätt inte mår bra 
(Larsson-Swärd, 2001). Vid sådan misstanke krävs en kartläggning av barnets hela beteende som 
bygger på observationer gjorda av personalen. I Lpfö 98 står det bland annat att förskolan ska ge 
stöd och stimulans till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag (Skolverket, 2006).

Upprättande av åtgärdsprogram vid misstanke om sexuella övergrepp
Ett åtgärdsprogram för det enskilda barnet är skolans skyldighet att upprätta enligt 
grundskoleförordningen (Larsson-Swärd, 2001). Enligt grundskoleförordningens 5 kap., paragraf 1, 
är det rektor som har ansvar för att ett åtgärdsprogram upprättas för barn som är i behov av särskilt 
stöd. Vanligtvis när ett åtgärdsprogram sätts upp är föräldrarna delaktiga som en resurs för sitt barn. 
När det gäller misstanke om övergrepp ska föräldrarna inte delta eftersom övergrepp är ett brott och 
en förälder eller båda kan vara delaktiga i brottet. Detta gäller för att skydda barnet (Larsson-Swärd, 
2001). 

Ett åtgärdsprogram har till syfte att sätta ord på de avvikande beteenden som barnet visar (Larsson-
Swärd, 2001). Det ska strukturera och beskriva hur problemen uttrycks. Följande delar ska finnas 
med: Bakgrund – här beskrivs barnets familjesituation, tidigare förskolor/skolor och eventuella 
tidigare åtgärdsprogram. Motorisk utveckling – barnets fin- och grovmotorik. Social utveckling – 
hur barnet interagerar med andra barn och med vuxna. Emotionell utveckling – barnets 
stämningsläge t ex. aggressivitet, nedstämdhet, glädje. Kognitiv utveckling – beskriver barnets 
intelligens, minne och förmåga till lärande. Tal- och språkutveckling – t ex. ordförståelse, 
uttalssvårigheter. Läs- och skrivutveckling – här beskrivs barnets läs- och skrivförmåga. Positiva 
faktorer – det är också viktigt att ta upp barnets positiva sidor och förmågor. Analys och 
sammanfattning – det görs en pedagogisk bedömning av barnets situation. Behövs stöd utifrån eller 
kan skolans personal klara det själva? Målsättning – analysen ska mynna ut i en målsättning med 
huvudmål och delmål. Åtgärder – här beskrivs det konkreta planer man har för barnet på förskolan 
eller skolan. Det kan t ex. innebära att kontakta socialtjänsten eller en specialist i ämnet. 
Uppföljning – att följa upp barnet under det pågående arbetets gång (Larsson-Swärd, 2001)
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Anmälningsskyldighet
En pedagogs roll är att se lösa trådar, samla ihop dessa och överlämna dem till en expert genom att 
göra en anmälan till kommunens socialtjänst angående misstanke om att ett barn far illa 
(Akselsdotter, 1993). Alla pedagoger, både i privat och offentlig verksamhet, har 
anmälningsskyldighet tills barnet fyller 18 år (Långström och Viklund, 2006). 
Anmälningsskyldigheten gäller vid misstanke. Oavsett om pedagogen eller annan skolpersonal inte 
är säker på sin sak ska anmälan göras. Syftet med anmälan är skydda barnet (Akselsdotter, 1993). 
Det är rektor eller enhetschef som är ansvarig för att anmälan görs (Larsson-Swärd, 2001). Anmälan 
med åtföljande åtgärdsprogram och andra eventuella utredningar om barnet sänds in till 
socialtjänsten som följer upp ärendet. Ofta hämtas barnet och även eventuella syskon av personal 
från socialtjänsten. Ur ett barnperspektiv bör man tänka på barnets bästa och låta en pedagog som 
barnet har förtroende för följa med (Larsson-Swärd, 2001). 

Att arbeta förebyggande i förskola och skola
Det är viktigt att personal på förskolor, fritidshem och skolor får utbildning om sexuella övergrepp 
(Völker, 2002). Denna grupp personal träffar barn under en stor del av dagen och kan observera 
barnens beteende och eventuella förändringar i ett barns beteende. Det är viktigt att de får lära sig 
hur man pratar med barn om sexuella övergrepp och hur man tyder signaler på att ett barn är utsatt. 

Skolan har en viktig roll för att främja en god folkhälsa enligt Bremberg (2004). Skolans 
verksamhet ska gynna ett antal olika kompetenser (”capabilities”) hos barnen t.ex. att använda sina 
sinnen och sitt förnuft, medverka i sociala sammanhang, glädje och lek, knyta an till andra 
människor, lära sig tänka kritiskt och lära sig att uppfatta sig själv som värdefull både i egna och 
andras ögon. Vissa av dessa kompetenser kan antas vara nedsatta när det gäller barn som blir eller 
har blivit utsatta för sexuella övergrepp (Bremberg, 2004). 

Att arbeta med att stärka barns friskfaktorer kan göras med utgångspunkt bl.a. i Antonovskys 
forskning om KASAM - känsla av sammanhang (Kostenius och Lindqvist, 2006). Att arbeta 
dagligen med fysisk aktivitet, avslappning och att stärka barns självkänsla är exempel på områden 
som kan bearbetas inom skolans ramar. Dessa tre är viktiga punkter som tydligt främjar barns 
psykiska hälsa (Bremberg, 2004). 

Som redskap när man som pedagog ska arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp i skolan går 
det att använda sig av boken ”Vilda säger NEJ!” av Rydell och Wadman (2006). Författarna skriver 
att boken ska ses som ett redskap att arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp. Boken handlar 
om Vilda som blir utsatt för ett sexuellt övergrepp. Den är uppbyggd i tre delar – Hemlisar, Min 
kropp är min och Berätta – det hjälper! Den riktar sig till barn i de yngre åldrarna. Boken är en 
eventuell utgångspunkt för det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. Akselsdotter (1993) 
skriver även hon om hur man kan arbeta förebyggande med barnen i förskolan och på skolan. 
Metoder som är bra för alla barn är t ex. att stärka barns tillitsförmåga så att de vågar anförtro sig åt 
en vuxen om någon skadar dem, att tillåta barn att kommunicera även ”dåliga” känslor som 
ledsenhet, ilska och skuld och skamkänslor, att stärka barns kroppsuppfattning genom att tala om 
kroppen och dess funktioner, att stärka barns integritet – att lära dem våga säga nej. Völker (2002) 
tar upp att i det förebyggande arbetet med barn är det viktigt att lära dem att det får säga nej till 
vuxna när de blir utsatta för något de inte vill och att de själva bestämmer över sin kropp. 

Ämnesteoretisk utgångspunkt
Vad menas med hälsa? Världshälsoorganisationen WHO definierar hälsa på följande sätt: ”Health is 
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a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 
infirmity”(www.who.int). Kostenius och Lindqvist (2006) skriver att: ”Hälsa är ett  
jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt och andligt välbefinnande, vilket både är en resurs 
och en förutsättning för mänskligt liv” (s. 34).

Hälsa består alltså av flera olika komponenter som ska samspela för att en individ ska ”må bra” 
(Kostenius och Lindqvist, 2006). När det arbetas med hälsofrågor kan man utgå från två olika 
perspektiv. Ett patogent  synsätt eller ett salutogent synsätt. Aaron Antonovsky har genom sin 
forskning myntat begreppet KASAM (Kostenius och Lindqvist, 2006). KASAM står för ”Känsla Av 
Sammanhang”. Antonovsky har fokuserat på vad det är som gör att människor trots enorma 
påfrestningar  i livet (t ex. sexuella övergrepp) klarar av att bibehålla en bra hälsa. Han menar att det 
finns vissa motståndsresurser som avgör hur en individ klarar av att hantera påfrestningar i livet 
(coping) (Kostenius och Lindqvist, 2006). 
     
KASAM består av tre delkomponenter (Kostenius och Lindqvist, 2006): 1. Begriplighet – som har 
en historisk utgångspunkt där individen upplever att olika händelser i livet går att förklara och är 
”greppbara”. 2. Hanterbarhet – innebär att individen inte känner sig som ett offer utan känner att 
hon eller han kan påverka sitt liv, att man har de resurser som krävs för att hantera 
omständigheterna. Hanterbarhet utgår från nuet. 3. Meningsfullhet – motsvarar motivation och 
engagemang och fokuserar på framtiden. Antonovsky menar att den starkaste av dessa tre 
komponenter är meningsfullhet. Om en individ upplever en mening med sitt liv och det som sker 
kommer han/hon att skaffa de resurser som krävs för att komma vidare i livet och må bra. När det 
arbetas utifrån ett salutogent perspektiv på hälsa blir det viktigt att bibehålla och stärka människors 
KASAM (Kostenius och Lindqvist, 2006). Att kunna påverka sin situation (genom att t.ex. lära sig 
att säga nej eller berätta om övergreppen för en vuxen) och känna tilltro till sin förmåga är även 
något som Bremberg (2004) skriver om. 

Syfte
Syftet är att undersöka verksamma förskollärares och grundskollärares kunskaper om sexuella 
övergrepp mot barn och dess konsekvenser. 
 
Frågeställningar: 
− Vad vet pedagoger om sexuella övergrepp mot barn och dess konsekvenser?
− Hur arbetar man på skolorna med förebyggande verksamhet mot sexuella övergrepp mot barn? 
− Vilken erfarenhet har pedagoger av anmälan till socialtjänsten när det gäller sexuella övergrepp 

mot barn?

Metod
Deltagare
Deltagarna var 11 kvinnor. Totalt tillfrågades 15 personer varav fyra tackade nej. Sju stycken var 
verksamma i grundskolans lägre åldrar och fyra stycken var verksamma i förskolan. Deltagarna har 
varit verksamma i förskolan eller grundskolan mellan 3 och 32 år. Deltagarna rekryterades via mail 
och personlig kontakt (se bilaga 1). Deltagarna som var verksamma i grundskolan hade 
lärarutbildning 1-7 i svenska/SO respektive matematik/NO. Deltagarna som var verksamma i 
förskolan hade förskollärarutbildning. Deltagarna var verksamma på två olika grundskolor 
respektive tre olika förskolor i Halmstad kommun. Grundskollärarna benämns som t ex. ”Lärare 1” 
och förskollärarna benämns som t ex. ”Förskollärare 1”.
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Instrument
Verktyget som användes för att samla in data var en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). Att 
ha en halvstrukturerad intervjuguide med möjlighet till uppföljningsfrågor beroende på vad 
deltagaren svarar samt att kunna omorganisera frågornas form och ordningsföljd beroende på hur 
samtalet går är relevant enligt Kvale (1997). Ett kvalitativt instrument som undersöker 
intervjupersonens erfarenheter och tankar om det berörda ämnet ansågs som den bästa metoden i 
denna rapport. Kvalitativa intervjuer har en låg grad av standardisering vilket medför att den som 
intervjuas får stort utrymme att svara på frågorna utifrån sin egen syn och tankar om ämnet som 
diskuteras (Patel och Davidson, 2003). Intervjuguiden var utformad med ett antal frågor vilka hade 
underfrågor/underkategorier att spinna vidare på beroende på vad intervjudeltagaren svarade (se 
bilaga 2). 

Procedur
Fakta om sexuella övergrepp mot barn samlades in och analyserades under ca en månads tid i 
början av 2009. Utskick av mail och personlig kontakt med intervjudeltagarna togs under februari 
och mars månad 2009. En pilotstudie genomfördes med en grundskollärare för att kunna utvärdera 
frågeformuläret innan den slutgiltiga undersökningen. Data insamlades under mars och april månad 
2009. Intervjuerna skedde ute på grundskolorna och förskolorna under tider som passade de 
verksamma pedagogerna. Samtalen bandades och behandlades sedan i ett textprogram på en 
lösenordsskyddad dator. Deltagarna fick redan från början information (se bilaga 1) om de etiska 
dimensionerna som informerat samtycke, konfidentialitet och frivillighet som ingår i en 
intervjustudie (Kvale, 1997).

Dataanalys
Den aktuella datan genomlästes först sida för sida för att sedan struktureras upp i olika kategorier 
enligt metoden meningskategorisering (Kvale, 1997). På så sätt kunde den stora textmassan 
reduceras till ett mer överskådligt material där olika tecken innebar att ett fenomens förekomst 
kunde styrkas eller inte styrkas. Dessa kategorier analyserades och diskuterades sedan utifrån syftet 
och frågeställningarna med rapporten.

Resultat

Kunskaper
Deltagarnas definition av problemområdet sexuella övergrepp mot barn var något diffus. Flera hade 
svårt att hitta ord för att benämna sexuella handlingar mot barn. Andra hade mindre problem med 
detta.

Att någon, eh, ger sig på, övergriper, alltså ger sig på barn sexuellt. Att man på något sätt... Det 
behöver ju inte vara samlag men att man kan tafsa ja mm. (Lärare 3)

När någon gör något mot ett barn som de inte vill själva, man rör vid dem eller tar på dem på ett 
sätt som inte är okej för dem fast de kanske inte vet att det inte är okej. (Lärare 7)

Alla deltagare var överens om att det kunde vara både flickor och pojkar som blir utsatta för 
sexuella övergrepp samt att de flesta fall antagligen sker inom familjen och närmaste 
släkten/bekantskapskretsen.
 

Jag kan tänka mig att det är inom familjen och att man försöker hålla det lite hemligt sådär.  
(Lärare 2)
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Deltagarna menade också att det antagligen är vanligare med sexuella övergrepp mot barn än vad 
man tror.

Jag tror faktiskt det är ganska vanligt fast det är ganska mycket mörkertal tror jag att det är, inte 
mycket som kommer fram. (Förskollärare 1)

De signaler som ett barn kan visa upp på att det är utsatt för sexuella övergrepp menar deltagarna 
varierar från individ till individ. Signaler som nämts bland deltagarna är bland annat utåtagerat 
beteende, aggressivitet, inåtvändhet, ledsenhet, ätstörningar, ovanliga beteendestörningar, att inte 
vilja duscha och byta om till idrotten, kissa på sig, bli väldigt klängiga och gå tillbaka i sin 
utveckling, problem med analöppningen och överdrivet intresse för sexuella handlingar. En lärare 
menar också att dessa barn kan visa sig väldigt normala för att få en fristad i skolan. En plats där 
barnet kan vara som alla andra. En annan sak som också nämndes av några deltagare var att dessa 
barn inte kommer fram självmant och berättar om att de är utsatta för sexuella övergrepp utan att 
man måste lära sig att tyda barnets signaler och det behöver man mer kunskap för att kunna göra. 
En lärare menar att när man märker att ett barn inte mår bra tänker man ofta först på teoretiska 
orsaker som dyslexi. En deltagare nämnde att det antagligen är ett stort mörkerantal när det gäller 
barn som utsätts för sexuella övergrepp eftersom det inte är något det pratas om. 

En sån här typisk grej är väl att barnet kanske har svårt att byta om när de har idrott, vill inte 
ta av sig kläder och vill inte duscha. (Lärare 1)

Antingen är det att de blir väldigt utåtagerande att det märks att aggressiva och så mer ett annat 
beteende än de har påvisat tidigare. Och det kan ju vara att de blir tysta också. Tysta och 
tillbakadragna. Och det kan ju sen kan det ju vara att de regrederar att de får svårt i sin 
utveckling att det vad ska man säga kan börja kissa på sig alltså mycket sånt ja. Mycket olika 
faktorer som är annorlunda beteende mot innan. (Lärare 3)

Konsekvenserna av att som barn vara utsatt för sexuella övergrepp tror deltagarna är många och 
varierande. Några jämför det med misshandel. En lärare menar att det utsatta barnet kanske 
förtränger övergreppen och att det kommer upp först i vuxen ålder och visar sig genom att personen 
får svårt i relationer. En annan tänker att övergreppen kan orsaka beteenden som missbruk och 
ätstörningar. De flesta påpekar att det måste skada tilliten till vuxna. Flera menar att om det är en 
pojke som blir utsatt för sexuella övergrepp så upprepar han samma beteende som vuxen och 
förgriper sig på sina egna barn. Flera deltagare uttrycker också att det är viktigt att barn som blir 
utsatta för sexuella övergrepp får psykologisk hjälp för att på så sätt lindra konsekvenserna. 

Är det en kille så upprepar han samma mönster. Sen flickor kan vara så att hon kan känna sig 
smutsig att det är liksom kört att hon har inget värde och på nåt sätt börjar missbruka. Struntar i 
allting för man är värdelös. (Lärare 4) 

Ja nej men det är ju rätt så givet att bli utsatt för nåt som man som inte är okej liksom, det kan ju 
bli vad som helst att man får psykiska besvär, svårt att fixa jobb och utbildning. Det är klart att 
det påverkar ens liv väldigt mycket om man blivit utsatt. (Lärare 6)

De kan ju få allt möjligt ju, jag tror det är väldigt svårt att bli hel som människa, skam tror jag, 
ja det kan nog visa sig på olika sätt. (Förskollärare 3)

Alla deltagare uttrycker en önskan om att få mer utbildning för att kunna upptäcka de signaler ett 
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utsatt barn sänder ut. En del har fått utbildning i sin yrkesutbildning men upplever inte den som 
tillräcklig. Ingen har fått fortutbildning specifikt om sexuella övergrepp på förskolan/skolan där de 
är verksamma idag. 

Förebyggande åtgärder
Alla förutom en lärare svarar att de inte arbetar förebyggande mot just sexuella övergrepp men att 
de på förskolorna och skolorna naturligtvis arbetar för att stärka eleverna på många olika sätt. I den 
dagliga verksamheten arbetar man med att stärka barnens självförtroende och lära dem att uttrycka 
känslor och visar hur man ska vara mot andra. Flera uttrycker hur viktigt det är att lära barnen säga 
nej till något man inte vill vara med om och att våga berätta för en vuxen om något annat barn är 
elakt etc. 

Ja vad man försöker lära barnen både sina egna och de på förskolan är ju att man inte ska göra 
någonting som inte känns bra och att man får säga nej och att man berättar att man inte behöver 
göra som någon annan säger om det inte känns bra alltså. Även om man inte tänker så att det 
kanske handlar om sexuella övergrepp utan det är ju mer för att stärka överhuvudtaget då. 
(Förskollärare 2)

Den lärare som arbetar mot sexuella övergrepp på skolan arbetar med ett projekt som heter World 
Childrens Price där orättvisor mot barn runt om i världen tas upp däribland sexslaveri. När det 
gäller hur arbetet mot sexuella övergrepp mot barn skulle kunna se ut på förskolorna/skolorna är det 
lite skilda meningar. En del menar att man inte ska ta upp det direkt med barnen. Som en lärare 
uttrycker det:

De flesta barn lever ju väldigt skyddat, behöver alla barn veta att det finns en del barn som blir 
utsatta, att det finns pappor som går och tar sina flickor på brösten. (Lärare 2)

Andra menar att det vore bra att ta upp det i barngruppen men på ett medvetet och känsligt sätt och 
att man då också måste vara beredd på vad som kan komma fram och våga ta tag i det. Dock inte ta 
upp ämnet i helklass utan i mindre grupper. Flera tycker också att man bör prata mer om sexuella 
övergrepp mot barn i personalgruppen för att på så sätt väcka uppmärksamhet kring ämnet. 

Egna erfarenheter av anmälan 
Två lärare hade erfarenhet av anmälan på skolan de är verksamma på. Ingen av deltagarna hade 
själv erfarenhet av anmälan till socialtjänsten när det gäller sexuella övergrepp mot barn. Därför 
finns det heller inte någon erfarenhet av att upprätta ett åtgärdsprogram när det gäller misstanke om 
att ett barn är utsatt för sexuella övergrepp.

Ibland har man tänkt så här att det är konstigt eller har man missat eller så alltså man har ju 
träffat så många barn men jag har inte någonsin varit med om att man har uppmärksammat att 
det är så liksom. (Förskollärare 2)

Diskussion
Kunskaper
Syftet med denna studie var att undersöka verksamma förskollärares och grundskollärares 
kunskaper om sexuella övergrepp mot barn. 

Då vissa av deltagarna hade svårt att definiera vad sexuella övergrepp mot barn verkligen innebär 
rent handlingsmässigt kan det antas att det inte är något som funderas kring i förskolorna/skolorna. 
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Eftersom ämnets känslighetsgrad är sådant kan det också vara så att deltagarna tyckte det var 
pinsamt att uttala de sexuella benämningar som hörde till handlingarna. Det skulle kunna vara så att 
det kan kännas aningen genant att prata om sexuella handlingar med en människa man inte känner 
så väl. De flesta kunde dock benämna kränkande handlingar mot barn som smekningar och 
tafsningar men få nämnde något om genitala, anala eller orala samlag. Både Svedin (2002) och 
Akselsdotter (1993) definierar sexuella övergrepp mot barn och där ingår fullbordade samlag. Dock 
borde det vara allmänt känt t ex. genom media och självbiografiska romaner att sådant sker runt om 
i landet. 

Deltagarna menade att det kunde vara både pojkar och flickor som blir utsatta för sexuella 
övergrepp vilket också stämmer överens med litteraturen (Svedin, 2002; Ormstad, 1998; 
Riksorganisationen stödcentrum mot incest, 2007). Den övervägande delen är dock flickor. Att de 
flesta övergrepp sker inom familjen verkar deltagarna vara överens om (Ormstad, 1998). Det är 
något som sker i tysthet och hemlighet. Vem som helst inom den närmaste familjen eller släkten kan 
vara förövare men vanligast är barnets far (Ormstad, 1998). Här visar deltagarna kunskaper om 
ämnet vilket är positivt. Det skulle kunna tänkas att övergrepp oftare sker utom familjen eftersom 
man inom familjen antas skydda varandra men så är dock inte fallet enligt litteraturen. Det är oftast 
inom familjen som övergrepp sker oavsett vad det är för slags övergrepp och det är deltagarna väl 
medvetna om vilket är bra då det är den närmsta familjen till barnet som man lär känna som 
skolpersonal vid hämtning och lämning av barnet. Det gäller att ha ögonen öppna och kunna känna 
in signaler på att något inte står rätt till i en viss familj. Framför allt gäller det att våga se och inte 
blunda. 

Hur vanligt förekommande det är med sexuella övergrepp kan variera beroende på vilken 
undersökning man läser och hur man definierar sexuella övergrepp. Allt från 10 % av flickorna och 
4 % av pojkarna (Ormstad, 1998), 10-33 % av alla barn (Riksorganisationen stödcentrum mot 
incest, 2007) till en av tre eller fyra barn (Lev-Wiesel, 2008). Deltagarna menade att sexuella 
övergrepp mot barn antagligen är vanligare än vad man tror vilket nog stämmer med allmänhetens 
kunskaper. Sexuella övergrepp mot barn är ett ämne det sällan talas om. Även om ämnet dök upp i 
debatten på framför allt 1980-talet är det fortfarande tabu för många. Media tar upp skräckfall som 
Josef Fritzel i Österrike eller fallet ”Louise” i Vetlanda men det är nog svårt för många att ta till sig 
att sådant faktiskt förekommer på riktigt. Så länge det blundas för vad som förekommer i vår egen 
familj eller vår grannes hus går det inte att hjälpa dessa barn som lider i tysthet. Speciellt 
skolpersonalen har ett särkilt ansvar för barn som misstänks fara illa (Larsson-Swärd, 2001). 

Akselsdotter (1993) menar att det är viktigt att pedagoger vet vilka signaler de ska titta efter för att 
upptäcka att ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp. De flesta deltagarna i studien hävdar att de 
har allt för lite kunskaper om detta. Dock påvisar resultatet att deltagarna uppvisar relativt goda 
kunskaper i ämnet. Kanske känner sig deltagarna osäkra på dessa signaler. En osäkerhet som trots 
deras kunskaper lägger käppar i hjulet för dem att våga reagera och agera. Signaler som utåtagerat 
beteende, aggressivitet, inåtvändhet, ledsenhet, ätstörningar, ovanliga beteendestörningar, att inte 
vilja duscha och byta om till idrotten, kissa på sig, bli väldigt klängiga och gå tillbaka i sin 
utveckling, problem med analöppningen och överdrivet intresse för sexuella handlingar är signaler 
som deltagarna nämner och som stämmer väl överens med litteraturen. 

Enlig Lev-Wiesel (2008) är de vanligaste diagnoserna hos ett barn som blir utsatt för sexuella 
övergrepp ADHD och posttraumatiskt stressyndrom. Det är intressant att jämföra med den lärare i 
studien som menar att när man märker att ett barn mår dåligt tittar man först efter teoretiska orsaker. 
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Det talas mycket bl.a. i media om att antalet barn med diagnoser som ADHD har ökat dramatiskt de 
senaste åren. Kan de vara så att vissa av dessa barn faktiskt visar upp symptom på att de är utsatta 
för sexuella övergrepp? Symptom som skolan, BUP och andra instanser missar och i stället 
diagnostiserar dem med ADHD. Resultatet i studien samt litteraturen visar att symptom som 
utåtagerande beteende och aggressivitet kan uppstå hos barn som utsätts för sexuella övergrepp, 
symptom som är snarlika symptom för ADHD. Det kan vara en förklaring. 

De signaler som de flesta deltagarna missat handlar om fysiska symptom som skador i underlivet 
och/eller i analöppningen (Svedin, 2002). När det gäller personal som jobbar inom grundskolan kan 
detta förklaras med att man som lärare inte är fysiskt nära barnen som man är på förskolan där det 
finns yngre barn som behöver hjälp med blöjbyten och att torka sig efter att de har varit på toaletten. 
Kanske är det så att man som förskollärare har träffat många barn genom åren och vet att underlivet 
kan se väldigt olika ut från individ till individ och därför inte reagerar. Kanske kan det också vara så 
att de sexuella övergrepp som sker när barnen är väldigt små handlar mer om smekningar, 
penetrering med mindre föremål som t ex. ett finger och orala övergrepp. Alltså övergrepp som inte 
ger några synliga spår efter sig. Då gäller det verkligen att vara uppmärksam på andra signaler som 
barnet sänder ut. Om en förskollärare eller lärare upptäcker fysiska skador på ett barns underliv bör 
en reaktion uppstå. Det borde inte sopas under mattan med olika förklaringar. Det är lättare att ta till 
sig att något otillbörligt har hänt om det finns fysiska skador som bevisar detta. Det är nog lätt att 
känna att man som personal i en barngrupp vill ha bevis för att något har hänt och inte komma med 
anklagelser där det inte finns tydlig bevisning. Eftersom deltagarna anser sig ha för lite kunskaper 
men ändå jämfört med litteraturen har goda kunskaper kan det antas vara en konflikt mellan 
deltagarnas tänkta kunskaper och deras faktiska kunskaper. Om inte sexuella övergrepp mot barn tas 
upp i den dagliga verksamheten och inte tillräckliga kunskaper finns kan det antas att ämnet faller i 
glömska i verksamheten och dess aktualitet inte förstärks. 

Om det så endast är misstanke om att ett barn utsätts för övergrepp av något slag så skall detta 
anmälas (Långström och Viklund, 2006). Jämförelsevis hur många barn deltagarna i studien kan ha 
träffat under sina verksamma år och hur många som har gjort anmälan om misstänkta övergrepp är 
resultatet nedslående. Inte en enda anmälan har gjorts och om utgångspunkten är att var tredje till 
fjärde barn blir utsatt för sexuella övergrepp som litteraturen nämner, kan ett antal barn ha glömts 
bort och missats av personalen. Deltagarna i studien är säkerligen inte ensamma om att inte 
misstänka sexuella övergrepp som en förklaring till att ett barn mår dåligt. Utan att generalisera 
borde det vara fler anmälda misstankar om sexuellt utnyttjande av barn med tanke på antalet 
anmälda sexualbrott och de mörkerantal som förekommer (Brottsförebyggande rådet, 2006; Svedin, 
2002). Mörkertalet togs upp av en deltagare som menar att det sällan pratas om sexuella övergrepp 
mot barn och antagligen är det därför så få barn berättar om de övergrepp de utsätts för. 

Konsekvenserna av sexuella övergrepp är många och varierande vilket också deltagarna i studien 
påpekar. De vanligaste konsekvenserna som kommer fram i litteraturen är missbruk, självdestruktivt 
beteende, posttraumatiskt stressyndrom, sexuella problem, ångest och depression 
(Riksorganisationen stödcentrum mot incest, 2001; Nilsson och Svedin, 2002; Noll, 2008; Lev-
Wiesel, 2008; Phasha, 2008). De konsekvenser som deltagarna i studien nämnde var bl.a missbruk, 
svårt med tillit till vuxna, skamkänslor och återupprepande beteende, att om en pojke blir utsatt för 
sexuella övergrepp återupprepar han övergreppen mot sina egna barn. Problem med tilliten till 
vuxna och skamkänslor är något som Akselsdotter (1993) nämner som förmågor som kan vara 
nedsatta hos ett barn som blir utsatt för sexuella övergrepp. De skador på hjärnan som Rotthaus 
(2005) och Noll (2008) nämner tas inte upp bland deltagarna i studien. Det kan bero på att det är 
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mindre känt att sexuella övergrepp faktiskt kan orsaka permanenta hjärnskador på grund av den 
psykiska stress som ett sexuellt övergrepp innebär. 

Deltagarna i studien har bra insikt om vilka skador som sexuella övergrepp i barndomen kan orsaka 
hos offren. Flera menar dock att om det är pojkar som blir utsatta för sexuella övergrepp så gör de 
samma sak själva när de blir vuxna mot andra barn. Det finns inget stöd i litteraturen att så är fallet 
men om det tas i beaktning att de flesta förövare är män så kanske det finns ett samband, men det är 
bara spekulationer. Det finns inget i studien eller litteraturen som indikerar att så är fallet. Det är 
nog många manliga vuxna överlevare av sexuella övergrepp som skulle protestera mot ett sådant 
påstående. Däremot hör man ibland i media hur sexuella övergrepp går i generationer i vissa 
familjer men vad det beror på kan bara spekuleras i. Växer man upp i en dysfunktionell familj 
kanske det är svårt att lära sig gränser och vad som är okej att göra eller inte. 

Det är intressant att flera deltagare i studien likställer konsekvenserna av sexuella övergrepp med 
konsekvenserna av misshandel. I Osvaldssons doktorsavhandling (2007) påvisas det att 
hälsokonsekvenserna av att som barn ha varit utsatt för sexuella övergrepp är större än om man har 
varit utsatt för fysisk misshandel. Lidandet och de psykiska symptom som mättes för kvinnorna i 
doktorsavhandlingen var större om de hade varit utsatta för sexuella övergrepp än om de hade varit 
utsatta för misshandel. Det kan vara så att det allmänt är lättare att prata om och diskutera fysisk 
misshandel än sexuella övergrepp. De barn som blir utsatta för fysisk misshandel får kanske lättare 
och snabbare hjälp eftersom ämnet inte är lika tabubelagt som sexuella övergrepp. Det är också 
lättare för förskolepersonal och lärare att upptäcka spår av fysisk misshandel då det ofta lämnar 
blåmärken efter sig som bevis. 

Att bibehålla en god hälsa är av självklara skäl svårare för barn som blir utsatta för sexuella 
övergrepp. Att vara utsatt för sexuella övergrepp och de konsekvenser det ger försämrar barnens 
psykiska hälsa nämnvärt. Antonovsky har genom sin forskning med ett salutogent perspektiv 
kommit fram till ett begrepp som han kallar KASAM vilket kan översättas med ”känsla av 
sammanhang” (Kostenius och Lindqvist, 2006). KASAM innehåller tre delkomponenter som är 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vad är det som gör att vissa människor trots enorma 
påfrestningar i livet, som t ex. sexuella övergrepp, klarar att bibehålla en god hälsa? Vilka 
motståndsresurser (copingstrategier) har dessa individer som inte andra har? Deltagarna i studien 
menar att hjälp från psykiatrin är nödvändig för de flesta överlevare av sexuella övergrepp. Genom 
att bryta tystnaden som vuxen och sätta ord på det man har varit med om förlöses mycket av 
skamkänslorna. Att våga ta psykologisk hjälp är en copingstrategi som är mycket användningsbar 
för att komma vidare i sitt liv och för att slippa bli påverkad av minnen av de sexuella övergrepp 
man som barn blivit utsatt för. 

Att kunna förklara varför en händelse sker i livet (begriplighet) kan göra det lättare att hantera den. 
Att som överlevare av sexuella övergrepp kunna förstå varför övergreppen skedde och att den som 
litet barn inte hade någon skuld i det hela är en avgörande punkt för att kunna gå vidare som en hel 
människa. Att inse att skulden alltid ligger hos förövaren även om man som barn inte sa nej är 
viktigt. Att förstå att de sexuella övergreppen begicks av en sjuk person och att ett litet barn inte kan 
stå emot en vuxen varken psykiskt eller fysiskt då barnet alltid är i beroendeställning till den vuxne 
gör att man som vuxen överlevare kan känna att skulden läggs där den hör hemma, dvs. hos 
förövaren. 

Det är lätt att hamna i en offerroll när man som vuxen har varit utsatt för sexuella övergrepp i 
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barndomen. Kanske känns det som att det inte finns något som går att göra för det kommer aldrig 
bli bra ändå. Kanske känns det som att livet bara lever runt en utan att det går att påverka någonting. 
Känslostormar och minnen river sönder en och det går inte att stå emot dessa. Det finns inget att 
göra för att må bättre för ”det onda” har redan hänt. Det går inte att sudda ut sitt förflutna alltså går 
det heller inte att må bättre. Om man som överlevare finner ett sätt att hantera (hanterbarhet) sitt 
mående i nuet är det lättare att utvecklas till en välmående individ. Att känna att man kan påverka 
sitt liv och inte känna sig som ett offer är ett stort steg i bearbetningen och ett nödvändigt steg för 
att komma vidare. 

En inre motivation och ett fokus på framtiden kan vara drivande för att återupprätta en god hälsa. 
Att känna att det trots allt finns en mening med livet trots det lidande sexuella övergrepp innebär 
(meningsfullhet) kanske gör att det går att uppskatta att man faktiskt lever. Antonovsky menar att 
denna sista delkomponenten är den viktigaste. Om individen känner meningsfullhet skaffar 
individen sig de resurser som behövs för att komma framåt i livet. Ett sätt att känna meningsfullhet 
är att arbeta för att andra utsatta barn ska få det bättre. Att sprida kunskap om sexuella övergrepp 
och organisera verksamheter som hjälper utsatta barn på olika vis skapar en känsla av 
meningsfullhet inom individen. Genom att hjälpa andra hjälper individen sig själv vidare. 

Skolans verksamhet och förebyggande åtgärder
Förskolan och skolan har ett särskilt ansvar för barn som misstänks fara illa på något sätt (Larsson-
Swärd, 2001). En skyldighet som skolan har, om ett barn misstänks vara utsatt för sexuella 
övergrepp, är att upprätta ett åtgärdsprogram. Då ingen av deltagarna i studien hade erfarenhet av 
ett sådant åtgärdsprogram kan går det inte avgöra huruvida den regeln följs eller ej. Inte heller går 
det att yttra sig om anmälningsplikten som alla verksamma pedagoger har då ingen av deltagarna i 
studien har haft misstanke om att ett barn eventuellt är utsatt för sexuella övergrepp. Det som går att 
diskutera är huruvida det är möjligt att ingen av de 11 deltagarna har tänkt tanken på att ett barns 
dåliga mående skulle kunna bottna i sexuella övergrepp. Bristen på utbildning tar deltagarna upp i 
studien och det kan vara en orsak till att misstanke om sexuella övergrepp mot barn sällan sker. 
Deltagarna kanske känner sig osäkra på signalerna som ett utsatt barn sänder ut när det är utsatt för 
sexuella övergrepp. Något som skolan kan göra är att utbilda personalen om sexuella
övergrepp mot barn för att på så sätt öka antalet anmälningar till socialtjänsten. En annan sak som 
kan vara orsak till att deltagarna inte misstänker sexuella övergrepp när ett barn mår dåligt är att ett 
ämne som sexuella övergrepp är väldigt känsligt för alla inblandade. Kanske känner sig deltagarna 
rädda för att anklaga fel person, kanske får deltagarna inte rätt stöd av rektor och övrig personal att 
våga tala om att sexuella övergrepp existerar som ett problemområde. Som pedagog ska ett 
barnperspektiv alltid stå i centrum och att våga se varje barn är av största vikt. 

När man ska arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp på förskolorna och skolorna är det viktigt 
att ha ett redskap för detta som t ex. boken ”Vilda säger NEJ!” av Rydell och Wadman (2006). Bara 
en av deltagarna i studien arbetar aktivt mot sexuella övergrepp. Det kan bero på att deltagarna helt 
enkelt inte vet hur man ska göra. Det som var positivt att höra var att de flesta pedagogerna i studien 
arbetar med att stärka barns friskfaktorer genom t ex. värderingsövningar som stärker barnens 
självförtroende. Detta rekommenderas starkt av både Antonovsky i Kostenius och Lindqvist (2006) 
och Bremberg (2004). Även Akselsdotter (1993) och Völker (2002) tar upp sätt att arbeta 
tillsammans med barnen för att stärka dem. Sätt som också nämns av deltagarna i studien tex. att 
lära barnen säga nej och säga ifrån när något inte känns bra, att lära barnen uttrycka känslor och 
stärka deras självförtroende. 
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Metoddiskussion
Deltagarna i studien var endast kvinnor. Detta kan ha gett utslag i resultatet jämfört med om 
deltagarna hade bestått av både män och kvinnor. Dock är det så i arbetslivet att merparten av de 
verksamma förskollärarna och grundskollärarna är kvinnor och därför kan det vara så att studien 
ändå speglar verkligheten. Syftet med en kvalitativ studie är att få deltagarnas erfarenheter och 
tankar om fenomenet som lyfts (Kvale, 1997). Med hänsyn till syftet med denna rapport är en 
kvalitativ studie är att föredra framför en kvantitativ. Möjligtvis hade en kvantitativ studie varit 
genomförbar för att få ett bredare resultat och kunna jämföra och generalisera resultatet bland 
kommunens skolor. Deltagarna i studien var verksamma inom olika rektorsområden i kommunen 
vilket ger en bra spridning på resultatet. Hade studien genomförts på endast en skola i kommunen 
hade resultatet inte varit lika påvisande.

Att använda sig av en halvstrukturerad intervjuguide med möjlighet för deltagarnas svar att påverka 
anses önskvärt (Kvale, 1997). När det gäller ett sådant känsligt ämne som sexuella övergrepp mot 
barn kan det också vara av betydelse att deltagarna får svara med sina egna ord och får tid att tänka 
igenom och fundera på frågan en god stund. Därmed är det viktigt att ha god tid till sitt förfogande 
utan risk för avbrott under intervjun. Frågan om intervjudeltagarnas medverkan togs upp i god tid 
och ingav på så sätt inget stressmoment för deltagarna. Intervjuerna bandades med bandspelare 
vilket alltid kan vara ett litet riskmoment. Det kan skapa känslor av osäkerhet hos deltagarna och en 
vilja att ”svara rätt”. Fördelen inför arbetet med transkriberingen överväger ändå detta jämfört med 
att anteckna på papper under intervjun och därmed riskera att inte få med korrekta citat samt 
oförmåga att vara närvarande i samtalet då all fokus går åt till att skriva anteckningar. Att bearbeta 
datan enligt meningskategorisering har fördelar då det finns en stor textmassa (Kvale, 1997). Det 
blir lättare att få textmassan överskådlig och på så sätt lättare att bearbeta.

Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet (Patel och Davidsson, 2003). 
Undersökningen genomfördes på liknande sätt med alla deltagare. Utifrån de förutsättningar som 
fanns genomfördes intervjun i ett enskilt rum med bandspelare, vilket höjer reliabiliteten då det när 
som helst går att gå tillbaka till den lagrade informationen. Eftersom frågorna var desamma men 
förutsättningarna något olika dvs. vissa intervjupersoner hade jag träffat innan och andra inte, kan 
tillförlitligheten vara något osäker. Validitet speglar om det som syftades att undersöka verkligen 
undersöks vilket resultatet speglar på att så är fallet. Erfarenheten och antal år intervjupersonerna 
har arbetat i skolan
eller på förskolan påverkar naturligtvis resultatet. 

Slutsats
Resultatet och diskussionen visar att deltagarna i studien hade relativt goda kunskaper om sexuella 
övergrepp mot barn och dess konsekvenser. Detta diskuterades mot att deltagarna inte kände att de 
hade tillräckliga kunskaper om sexuella övergrepp mot barn och kan eventuellt bero på bristen på 
utbildning. Det förebyggande arbetet på förskolorna och skolorna kan däremot utvecklas vidare för 
att på så sätt gynna barnen bättre. Deltagarna arbetade med att stärka barns friskfaktorer genom 
olika övningar som stärker barnen som individer men något direkt arbete mot sexuella övergrepp 
genomfördes endast av en deltagare. Erfarenhet av misstanke och anmälan fanns ej hos 
intervjudeltagarna. Detta diskuterades utifrån deltagarnas eventuella känslor av att göra fel, bristen 
på ett öppet klimat i skolan som tar upp frågor som sexuella övergrepp mot barn samt saknaden av 
utbildning inom ämnet. Som yrkesverksamma pedagoger bör det finnas kunskaper om sexuella 
övergrepp mot barn. Det bör också finnas en vilja och ansträngning att lära sig mer om sexuella 
övergrepp mot barn då det är ett aktuellt ämne. Rådet till verksamma pedagoger är att lära sig mer 
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om ämnet och inte vara rädd för att prata om det, att ha det med i beräkningarna om ett barn mår 
dåligt samt att på bästa sätt utveckla de förebyggande insatserna. 

Framtida forskning
Det vore av intresse att göra ytterligare undersökningar om verksamma pedagogers kunskaper om 
sexuella övergrepp mot barn och då framförallt om deras erfarenhet av misstanke och anmälan när 
det gäller detta för att på så sätt få en bredare bas att stå på när det gäller verkligheten i Sveriges 
förskolor och grundskolor. Det vore också intressant att undersöka huruvida diagnostisering av barn 
med diagnoser som ADHD verkligen speglar de kognitivt nedsatta förmågor som diagnosen påstår 
eller om underliggande faktorer som sexuella övergrepp kan ligga till grund för barnets 
beteendestörningar. 
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                                                                                                                                                (Bilaga 1) 
Halmstad 090217

Hej!

Jag heter Therese Rehngren och läser till lärare på Högskolan i Halmstad. Min inriktning heter Lek, 
rörelse, idrott och hälsa och jag blir behörig lärare i förskolan, fritidshemmet och grundskolans 
tidiga år. Jag läser nu sista terminen på min utbildning och ska skriva mitt examensarbete inom 
ämnet Idrott och Hälsa. Mitt arbete handlar om sexuella övergrepp och syftet är att undersöka vad 
verksamma lärare i förskolan och grundskolans tidiga år har för kunskaper om sexuella övergrepp 
och dess konsekvenser samt hur man arbetar förebyggande mot sexuella övergrepp ute på 
förskolorna/grundskolorna. 

Jag undrar om Du har möjlighet att ställa upp på en intervju om detta? Intervjun tar ca en timme av 
Din tid, Ditt deltagande är frivilligt och Du får när som helst avbryta om det inte känns bra för Dig. 
Allt material hanteras konfidentiellt. Ingen annan än jag kommer att veta vem Du är eller läsa 
intervjun i sin helhet. Materialet kommer att presenteras i en rapport i slutet av terminen och Du är 
välkommen att ta del av denna rapport när den är klar. 

Intervjuerna kommer att ske under mars och april månad. Om Du vill ställa upp bestämmer vi en tid 
när vi kan sitta ner som passar Dig. Om Du önskar mer information eller har frågor är Du 
välkommen att kontakta mig via mail eller telefon. 

Vänliga Hälsningar
Therese Rehngren
0703-644522
therese.rehngren@gmail.com

Handledare:
Karin Josefsson
Universitetsadjunkt Psykologi
035-16 74 09
karin.josefsson@hh.se

Lars Kristén
Universitetslektor Pedagogik
035-16 72 15
Lars.Kristen@hh.se
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                                                                                                                                                (Bilaga 2)

Intervjuguide

1. Vilken utbildning har du?

2. I vilken åldersgrupp är du verksam?
− Hur länge har du varit verksam lärare?

3. Hur skulle du definiera sexuella övergrepp mot barn?

4. Hur vanligt tror du att det är med sexuella övergrepp mot barn?
− Inom eller utom familjen
− Flickor och pojkar

5. Vilka tecken/signaler tror du att ett barn kan visa upp på att det är utsatt för sexuella övergrepp?
− Psykiska/fysiska symptom
− Vilka kunskaper behövs för att upptäcka dessa signaler?

6. Vad tror du ett barn kan få för konsekvenser av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp?
− Kort sikt? 
− Lång sikt?

7. Har du någon erfarenhet av misstanke och anmälan?
− Vad gör du om du misstänker att ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp?
− Anmälningsskyldighet
− Åtgärdsprogram

8. Arbetar ni förebyggande mot sexuella övergrepp på din förskola/skola?
− Hur? 
− Verksamheten med barnen
− Samtal i personalgruppen

9. Fick du någon information om sexuella övergrepp under din yrkesutbildning?
-     Innehåll?
-     Hur mycket?

10. Har du fått någon utbildning om sexuella övergrepp på din förskola/skola?
− Av vem?
− När då?
− Hur ofta?

11. Hur skulle du vilja att det såg ut på din förskola/skola med arbetet mot sexuella övergrepp?

12. Finns det något du vill tillägga?

 


