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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur man kan förstå de upplevelser som 

socialarbetare inom socialtjänsten har av barn som utsatt andra barn för sexuella övergrepp, 

samt socialarbetares tankar kring valet av insats och familjens inkludering i dessa. Studien är 

av kvalitativ karaktär. Data inhämtades genom intervjuer med socialarbetare inom 

socialtjänsten i två svenska län, samt analyserades utifrån tidigare forskning respektive 

teoretiska utgångspunkter som systemteori och KASAM.  

 Gällande aspekter som påverkar valet av insatser för denna målgrupp, framkom att 

socialarbetarna på många sätt har ett systemteoretiskt perspektiv då de lyfte fram faktorer hos 

såväl individen själv som i familjen. Det framkom även att samarbetet med andra instanser 

påverkar valet av insats samt att det är viktigt att involvera hela familjen i insatserna, för att de 

ska få bestående effekt. Utifrån KASAM kan sägas att socialarbetarna uppfattar 

problematiken som svårbegriplig, men har olika sätt att göra den mer begriplig och hanterbar 

för sig själva. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att det saknas forskning inom ämnesområdet. Kunskapen 

kring problematiken behöver förbättras, så att barn med sexuell beteendeproblematik kan 

upptäckas och få hjälp tidigare. Då har de också bättre prognos att bli hjälpta vilket kan bidra 

till att färre sexuella övergrepp begås. 

 
 

Nyckelord: Sexuella övergrepp, sexuella beteendeproblem, barn som förövare, socialarbetare, 

socialtjänsten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOCIAL SERVICES‟ WORK WITH BOYS WHO COMITTED SEXUAL 

ASSAULT 

Authors:  

Hammer, Hanna, 

Torstensson, Emma 

Örebro University 

School of Law, Psychology and Social work 

Social Work Program 

Social work  

C-essay, 15 points 

Spring term, 2011 
 

 

 

Abstract 
The aim of this study is to examine how one can understand the experiences that social 

workers within the social service's have of children who have committed sexual assault 

against other children, and the social workers‟ thoughts about the choice of actions and the 

family involvement in those actions. The study has a qualitative character. Information was 

obtained through interviews with social workers within two Swedish counties, and the 

analysis of the results was based on earlier research findings as well as theoretical aspects, 

such as systemic theory and salutogenesis. 

Regarding the actions taken for the target group, the social workers have, in many ways, a 

systemic perspective as they emphasize elements within the child as well as within the family. 

It is also shown that the collaboration with other authorities affects the choice of actions, and 

that it is important to involve the entire family in any interventions, so that the effect of those 

interventions may last over time. With salutogenesis as a base, it is shown that the social 

workers‟ experience the subject area as abstruse, but they have different ways of making it 

more comprehensible and manageable for themselves.  

To summarize, there is a shortage of research in this area. The knowledge base for this 

problematic issue must be strengthened, so that children with sexual behavior problems can be 

identified and get help at an early stage. Then they also have a better chance of successful 

treatment which could help reducing the incidences of sexual assault. 
 

 

Keywords: sexual assault, sexual behavior problems, children as perpetrators, social worker, 

social services. 

 

 



 

 

FÖRORD 
 

Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna som tog sig tid att bli intervjuade och dela med 

sig av sina upplevelser kring detta känsliga ämne. Vi vill även ge ett stort tack till vår 

handledare Pia Hellertz som med sin kunskap och erfarenhet har handlett oss genom 

uppsatsen. Det har varit otroligt värdefullt för oss att ha haft en handledare som henne. 

 

 

 

 

Tack! 

 

Örebro den 5 Maj 2011 

Hanna och Emma 
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INLEDNING 
 

I en artikel som publicerades i Dagens Nyheter under 2011, står det om en 24-årig man som 

åtalas för att ha överfallit 15 kvinnor i Örebro, där några av överfallen ledde till fullbordade 

våldtäkter (Lisinski, 2011). Denna rättsprocess är den största som någonsin ägt rum gällande 

kvinnoöverfall i Sverige. Av artikeln framkommer att mannen redan i tonåren började förfölja 

kvinnor (Lisinski, 2011).  

Under de senaste åren har dessutom flera tidningsartiklar handlat om barn som utsatt andra 

barn för sexuella övergrepp. Exempelvis skriver Arevik (2010) i Lärarnas Tidning i november 

2010, att en familj i Stockholmsområdet anmält att deras dotter blivit utsatt av andra barn för 

sexuella övergrepp på en förskola. Sexuella övergrepp kan vara både fysiska och icke-fysiska 

handlingar som exempelvis beröring, oanständiga kommentarer eller att tvinga personen i 

fråga att utföra vissa handlingar (Nyman, Risberg & Svensson, 2001).  

Vidare menar Kjellgren (ref. i Lagercrantz, 2009) att en del barn och unga som begår 

sexuella övergrepp i vuxen ålder, redan uppvisat ett liknande beteende i barndomen. Hon 

påtalar även att det är viktigt att reagera tidigt på barns avvikande sexuella beteende. 

När det gäller antalet anmälda sexualbrott i Sverige under de senaste fem åren, visar 

statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2011a) att det skett en ökning. Under år 2010 

inkom 16 900 anmälningar gällande detta brott, och av dessa var ungefär 40 procent 

våldtäkter eller våldtäktsförsök (BRÅ, 2011b). Martens och Hradilova Selin (2008) menar att 

det dock kan finnas ett stort mörkertal i fråga om sexualbrott, eftersom brottet är starkt 

integritetskränkande och känsligt att tala om, samtidigt som offren ofta upplever skam och 

skuld (se även Kjellgren, 2009). Dessutom är mörkertalet större när det handlar om 

sexualbrott inom familjen samt sexualbrott mot barn (Martens & Hradilova Selin, 2008). 

Kjellgren och Wassberg (2002) påtalar att det saknas statistik på hur många brott som begås 

av barn under 15 år eftersom de inte registreras, något som i sin tur medför att det är svårt att 

veta hur stort antal sexualbrott som begås av unga personer i Sverige idag. 

 

 

BAKGRUND 
 

Av 1 kap. 6 § Brottsbalken, BrB (SFS 1962:700), framkommer att personer som begår brott 

innan 15 års ålder inte får dömas till påföljd. Enligt 1 kap. 3 § BrB, menas med påföljd 

straffen böter, fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. 

Eftersom barn under 15 år inte är straffbara, överlämnas barnet som begått brottet istället till 

sociala myndigheter. Enligt en proposition (2005/06:165) från regeringen, vilken handlar om 

insatser gällande barn som begått brott, framkommer att socialtjänsten bär ett stort ansvar för 

att ge stöd åt de unga som överträtt lagen. Detta eftersom socialtjänsten anses vara den 

organisation som på bästa sätt kan ge stöd och hjälp åt barn och deras vårdnadshavare, med 

syfte att hindra barnet från att utveckla ett problematiskt och kriminellt beteende. 

Socialtjänsten arbetar enligt Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453), som bygger på 

frivillighetsprincipen. I de lägen där behövlig vård inte kan beredas den unge på frivillig väg, 

kan socialtjänsten gå in med tvångsåtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga, LVU (SFS 1990:52). 

Tidefors (2010) har studerat unga pojkar som begått sexuella övergrepp, där det 

framkommit att flera av pojkarna har vuxit upp med föräldrar som av olika anledningar inte 

kunnat upprätthålla tydliga gränser i hemmet eller som har egen problematik. Dessutom var 

det få av pojkarna som talat om övergreppen med sina föräldrar (Tidefors, 2010). 



2 

 

Sexuellt avvikande beteenden är således ett problem som ofta har sin grund redan i 

barndomen och som i värsta fall kan leda till att sexuella övergrepp begås om personen i fråga 

inte får hjälp i ett tidigt skede, något som ovannämnda artiklar skulle kunna vara tydliga 

exempel på. Samtidigt framkommer det att problematiken är svår att tala om och att de sociala 

myndigheterna bär ett stort ansvar när det gäller barn som begått brott. Mot denna bakgrund är 

det angeläget för socialt arbete att undersöka hur socialarbetare inom socialtjänsten upplever 

arbetet med barn som begått sexuella övergrepp samt hur resonemangen kring insatser kan se 

ut. Som framkommit ovan kan också föräldrarna ofta ha en avgörande roll för barnets 

brottsliga beteende, varför det även vore intressant att undersöka hur socialarbetarna upplever 

att familjen bör inkluderas i insatserna. Förhoppningen är att denna studie ska kunna bidra 

med en ökad förståelse kring socialtjänstens del i arbetet med barn som begått sexuella 

övergrepp. 

 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur man kan förstå de upplevelser som 

socialarbetare inom socialtjänsten har av barn som utsatt andra barn för sexuella övergrepp, 

samt socialarbetares tankar kring valet av insats och familjens inkludering i dessa. 

Frågeställningar 
Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar utformats: 

 

 Hur kan man förstå socialarbetares upplevelser av vad som är viktiga faktorer 

vid valet av insatser för pojkar som utsatt andra barn för sexuella övergrepp? 

 Hur kan man förstå socialarbetares upplevelser av i vilken utsträckning pojkens 

familj bör involveras i insatserna? 

 Hur  kan man förstå socialarbetares upplevelser och påverkan av arbetet med 

pojkar som utsatt andra barn för sexuella övergrepp? 

Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till pojkar upp till 15 år. Anledningen till detta är att barn under 15 

års ålder inte är straffmyndiga, varför konsekvenserna för beteendet således inkluderar andra 

insatser än rättslig påföljd och att socialtjänsten därför får en ännu mer betydande roll för 

dessa barn. Vi valde även att inrikta oss på pojkar då de är överrepresenterade när det gäller 

problematiken. 

Studiens centrala begrepp 
Centrala begrepp för vår studie är minderårigt barn, sexuella övergrepp, offer samt förövare. 

Nedan presenteras en definition av dessa begrepp. 

“Minderårigt barn” 

Enligt FN:s konvention om barns rättigheter (SÖ 1990:20), avses med begreppet ”barn” varje 

människa under 18 år. Med ”minderårig” avses barn upp till 15 år, och som därmed inte är 

straffbara (BRÅ, 2005).  

”Sexuella övergrepp” eller ”sexualbrott” 

I 6 kap. 1 § BrB (SFS 1962:700) framkommer att ”sexualbrott” omfattar brott där förövaren 

genom misshandel, våld eller hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till 

att företa eller tåla andra sexuella handlingar. Vi har i denna studie valt att använda begreppet 

”sexuella övergrepp” istället för ordet sexualbrott. 
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”Offer” eller “brottsoffer” 

Begreppet ”offer” kan enligt Nationalencyklopedin (2011a, 2011b, 2011c) dels innefatta att 

vara offer för ett brott, ”brottsoffer”, samt dels vara offer i den bemärkelsen att personen har 

drabbats av någonting. Enligt Förenta Nationernas (FN) brottsofferdeklaration från 1985 

definieras ett brottsoffer bland annat som någon som enskilt eller i grupp har lidit fysisk, 

mental, känslomässig eller ekonomisk skada eller vars mänskliga rättigheter bestridits 

kraftfullt, genom kriminella handlingar som strider mot lagen (Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Right, 1985). I denna studie talar vi om offer dels i betydelse 

av att ha utsatts för övergrepp av olika slag, samt dels av att ha blivit offer i den mån att det 

funnits faktorer i omgivningen som gjort att ett sexuellt avvikande beteende kunnat utvecklas. 

 

”Förövare” eller ”gärningsman” 

Enligt Nationalencyklopedin (2011d) är en ”gärningsman” en individ som begått ett brott. En 

gärningsman kan även vara en individ som till följd av delaktighet i brott, kan anses som den 

som begått ett brott (Nationalencyklopedin, 2011d). 

När det handlar om ungdomar som begått brott benämns de ofta, av exempelvis media 

eller i litteratur, som ”unga förövare”. Ekström (2010) menar i en artikel för Socialstyrelsen, 

att barn som begått sexuella övergrepp inte bör benämnas ”förövare” utan istället ”barn med 

sexuellt problembeteende”, av den orsaken att barn enligt lag inte är brottslingar. Studier har 

även visat att användandet av begreppet förövare dessutom kan få olika destruktiva 

konsekvenser för barnen, vilka kommer beskrivas närmare nedan. Utifrån detta har vi valt att i 

det fortsatta arbetet inte använda oss av begreppet förövare, utan istället formulera oss i stil 

med ”barn som begått sexuella övergrepp” eller ”barn med sexuella beteendeproblem” och 

liknande. Däremot kan begreppet förekomma vid referering av författare.  

 

 

METOD 

Litteraturanskaffning 
Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att det är viktigt att tydliggöra och etablera en teoretisk 

förståelse för studiens ämne innan en intervjustudie utförs, för att på så sätt bygga upp en slags 

bas som den nya kunskapen kommer att integreras med. Att vara inläst på ämnet är en 

förutsättning för att relevanta frågor ska kunna ställas (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi valde 

därför att på ett tidigt stadium grundligt studera vilken forskning som fanns kring ämnet samt 

tillgodogöra oss en fördjupad kunskap kring ämnesområdet.  

I föreliggande studie har såväl utländsk som svensk litteratur och forskning sökts med 

hjälp av databaserna PsycInfo, Psymed, SSA, SAGE, Google, Nationalencyklopedin och 

Artikelsök. Böcker har även sökts på Universitetsbiblioteket i Örebro, Stockholms 

Stadsbibliotek och Socialhögskolans bibliotek i Stockholm samt på högskolebiblioteket vid 

Högskolan Väst i Trollhättan. Information har också inhämtats från relevanta hemsidor som 

Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. Samtliga sökningar har gjorts utifrån studiens 

syfte. 

De sökord som använts är på svenska: incest, sexuella övergrepp, sexuella 

beteendeproblem, barn som förövare, socialarbetare, socialtjänsten respektive på engelska: 

incest, sexual assault, sexual behavior problems, children as perpetrators, social worker, 

social services.  

Ambitionen i studien var att främst använda oss av primärkällor. Dock visade det sig efter 

grundligt eftersökande av olika internationella primärkällor att dessa var svåra att hitta. Det 

kan delvis ha berott på att vissa var lite äldre. Vi menar dock att vi gjort flertalet kraftfulla 



4 

 

försök att lokalisera primärkällor i första hand, men då detta inte fungerat har vi fått använda 

sekundärkällor istället. Utifrån ett källkritiskt perspektiv kan detta ses som en negativ faktor 

för arbetet. 

Val av metod 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att valet av metod ska härledas ur det syfte och de mål 

som undersökaren har med sin studie. Vi har valt att använda en kvalitativ metod då vi är 

intresserade av socialsekreterares subjektiva upplevelser av hur det är att möta barn som utsatt 

andra barn för sexuella övergrepp, samt hur dessa upplevelser liksom andra faktorer, kan 

tänkas påverka vilka insatser som föreslås. Genom en kvalitativ ansats kan förståelsen för 

dessa subjektiva upplevelser bli större, liksom insikten om hur dessa upplevelser kan se olika 

ut från en socialarbetare till en annan. Detta ligger i enlighet med vad Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar, att det inom kvalitativ metod är centralt att fokusera på de studerade subjektens 

perspektiv samt att lägga vikt vid öppen och flertydig empiri. Även Dalen (2007) poängterar 

att målet inom forskning med en kvalitativ ansats är att nå förståelse för hur den studerade 

individen upplever olika aspekter i sin sociala livsvärld. 
En kvantitativ ansats, enligt Bryman (2008), fokuserar istället mer på att testa teorier och 

mäta samband mellan olika variabler för att nå en slutsats, samt att via olika mätinstrument 

uppnå en hög reliabilitet och validitet. Därför ansågs denna metod inte vara lämplig för att 

uppnå vårt syfte, då vi är ute efter att fånga socialarbetares unika upplevelser. 
Alvesson och Sköldberg (2008) menar att inom kvalitativ forskning beaktas forskarens 

tolkningar och hur denne kan konstruera det som framkommer i en studie, samtidigt som olika 

tolkningsmöjligheter lyfts fram. Hur stor vikt som läggs vid dessa aspekter är dock olika 

beroende på vilken kvalitativ ansats som forskaren intagit. Alvesson och Sköldberg förklarar 

att kvalitativ metod således är en form av reflekterande forskning, vilket omfattar två 

grundbegrepp: tolkning samt reflektion. Tolkning av forskningsresultat är en central del i 

forskningsarbetet, och innebär att det måste finnas en stor medvetenhet om betydelsen av 

språket, teoretiska utgångspunkter samt förförståelse i relation till de tolkningar som görs. Det 

andra grundbegreppet, reflektion, innebär i sin tur en form av tolkning av tolkningarna, då 

forskaren reflekterar kritiskt kring sina egna tolkningar av det empiriska materialet. Genom att 

dessa tolkningar och reflektioner görs på olika nivåer, får tolkningarna en slags kvalitet som 

gör att den empiriska forskningen blir betydelsefull. Det kan således sägas att en 

forskningsprocess innebär att den sociala verkligheten konstrueras, och att forskaren både 

samspelar och interagerar med de som studeras samt tolkar det som framkommer genom detta, 

vilket i sin tur leder till att olika sätt att förstå förhållandena lyfts fram respektive förkastas 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Dalen (2007) talar om förförståelse och menar att det är 

viktigt att som forskare kunna förhålla sig till den på ett sätt som så långt som möjligt gynnar 

förståelsen för den studerade individens upplevda livsvärld. Utifrån detta bör det därför 

nämnas att vi båda, på olika sätt, har kommit i kontakt med gruppen pojkar som begått 

sexuella övergrepp, under våra verksamhetsförlagda studier. Detta innebär att vi redan har viss 

kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen för studien. En av oss upplevde mötet med 

målgruppen som känslomässigt ambivalent, vilket därmed skulle kunna tänkas ha en inverkan 

för följande undersökning. Faktumet att vi båda redan kommit i kontakt med målgruppen, 

skulle kunna tänkas ha påverkat oss genom hela studieprocessen, såväl i de teoretiska delarna 

som i analyseringsarbetet. 
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Urval 
Bryman (2008) förklarar att det i en kvalitativ studie är viktigt med transparensen, vilket 

innebär att läsaren kan förstå hur undersökningen har gått till samt vad undersökaren har gjort. 

Exempelvis bör undersökaren tydligt och öppet redovisa hur urvalet av respondenter gjorts. 

Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval, som enligt Bryman (2008) innebär att 

undersökaren gör sitt urval utifrån vad som är tillgängligt och åtkomligt för denne. Med tanke 

på tiden vi hade till förfogande för studien, fungerade denna form av urval bäst då vi använde 

våra kontakter för att få tag i socialarbetare med relevant erfarenhet. Vidare kan sägas att även 

ett snöbollsurval användes. Snöbollsurval är enligt Bryman ett slags bekvämlighetsurval. Att 

göra ett snöbollsurval innebär att undersökaren tar kontakt med en lämplig respondent som 

sedan i sin tur förmedlar kontakter med andra potentiella respondenter (Bryman, 2008; 

Wibeck, 2000). Detta urvalssätt användes genom att vi lät en socialsekreterare i ena länet ge 

tips om andra respondenter utifrån sina kontakter. I denna studie var det huvudsakliga kriteriet 

att de socialarbetare vi intervjuade hade erfarenhet av att arbeta med pojkar under 15 år som 

förgripit sig sexuellt på andra barn. Detta kallas ändamålsenligt urval, vilket enligt Bryman 

(2008) handlar om att undersökaren samlar in information som har direkt relevans för det 

aktuella ämnet.  

Respondenter 

Vi fick kontakt med totalt sex socialarbetare, varav fem socialsekreterare och en 

barnsamordnare, vilka alla hade erfarenhet av det för studien aktuella forskningsområdet. 

Kvale och Brinkmann (2009) påtalar att undersökaren i en intervjustudie ska intervjua 

tillräckligt många människor för att området ska kännas mättat, samt att det är viktigt att 

undersökaren lägger vikt vid vilka resurser och vilken tid som finns till förfogande. Urvalet i 

denna studie påverkades av olika faktorer, såsom tillgången till socialsekreterare med relevant 

erfarenhet och kunskap, samt tidsaspekten. Vi upplevde att det var svårt att få tag i 

socialarbetare med relevant erfarenhet och som var villiga samt hade möjlighet att delta i en 

intervju inom den befintliga tidsramen. Vi fick dessutom ett bortfall, då en av 

socialsekreterarna vi från början bestämt intervju med, i sista stund fick förhinder och inte 

kunde medverka. 

Respondenterna var följaktligen totalt fem personer, fyra kvinnor och en man, födda 

mellan 1950- och 1980-tal. Av dessa var fyra socialsekreterare, som arbetade på 

socialtjänstens ungdomsenhet på två olika orter, i Stockholms län samt Västra Götalands län. 

Den femte respondenten var barnsamordnare inom socialtjänsten. Anledningen till att vi valde 

att intervjua personal inom socialtjänsten i två olika län, är att det var praktiskt möjligt 

samtidigt som det också innebär en viss spridning i datamaterialet. Tanken var att det är 

viktigt att inte begränsa oss till endast ett län, då typen av problematik kan tänkas vara 

förekommande i varierande utsträckning samtidigt som länen kan tänkas ha olika sätt att 

arbeta med problematiken och målgruppen på. De två intervjuerna med socialsekreterare 

genomfördes som gruppintervjuer, medan intervjun med barnsamordnaren var enskild. I 

gruppintervjuerna deltog två personer i varje intervju. 

 

Intervjuguide 
Den intervjuguide som använts i undersökningen (se bilaga 1) har utformats på ett 

halvstrukturerat sätt. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att en halvstrukturerad 

forskningsintervju har fokus på hur intervjupersonen upplever ett visst ämne och där 

intervjuaren, genom följdfrågor, försöker förtydliga intervjupersonens uppfattningar och de 

olika aspekter som lyfts fram gällande ämnet. Bryman (2008) menar att den halvstrukturerade 

intervjun, tack vare att frågorna är så pass öppna, även gör att frågor som inte finns med i 
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guiden kan ställas. I och med detta finns det således en flexibilitet i denna intervjumetod 

(Bryman, 2008). Ambitionen i föreliggande studie var att genom halvstrukturerade, öppna och 

breda frågor få intervjupersonerna att självständigt tala utifrån ämnet och därmed inte 

påverkas lika mycket av oss som intervjuare. För att respondenterna skulle känna sig bekväma 

och för att skapa en trygg och öppen atmosfär, användes även så kallade öppningsfrågor. 

Wibeck (2000) påtalar att öppningsfrågor innebär att korta faktasökande frågor används och 

att alla respondenter får svara på samma fråga. Wibeck menar att dessa frågor även gör att alla 

respondenter får komma till tals redan från början, vilket gynnar intervjuklimatet. 

Vidare användes följdfrågor exempelvis vid tystnad eller vid uppkomst av viktiga 

nyckelord, samt då vi ville veta mer och ha ett mer utvecklande svar om något specifikt ämne. 

Några exempel på följdfrågor vi ställde under intervjuerna är: ”kan du berätta vilka känslor 

som uppkom då?”, ”på vilket sätt menar du då?”, ”vad var det för tankar du fick då?” samt 

”om jag har förstått dig rätt menar du att...?”. Andra typer av frågor som användes under 

intervjun, var sonderande och specificerande frågor (se Kvale & Brinkmann, 2009). Även 

indirekta och direkta frågor användes. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det i en intervju 

är viktigt att intervjuaren kan strukturera upp samtalet genom att exempelvis ödmjukt meddela 

att det är dags att gå vidare till ett nytt ämne. Denna typ av strukturerande frågor använde vi 

oss av under intervjuandet, något som vi anser var extra viktigt då vi valde att utföra 

majoriteten av intervjuerna i gruppform. Vi använde oss även av tystnad, något som Kvale och 

Brinkmann (2009) menar kan användas för att driva intervjun vidare, istället för att vara för 

pressande som intervjuare. Slutligen avslutades intervjun med slutfrågor, vilket enligt Wibeck 

(2000) innebär att undersökaren frågar respondenterna om det är något ytterligare de vill ta 

upp.  

 

Genomförande 
Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att en metod för insamling av data utifrån en kvalitativ 

ansats, är den kvalitativa forskningsintervjun. Metoden innebär en strävan efter att förstå 

världen utifrån den studerade personens perspektiv, samt att utifrån dennes erfarenheter 

försöka utveckla betydelse och mening. Forskningsintervjun är ett samtal som förs mellan två 

olika parter och handlar om ett ämne som är av gemensamt intresse. Under intervjuns gång 

skapas kunskap genom att synpunkter från såväl respondent som undersökare kommer fram 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Ambitionen med denna studie är, som nämnts, att undersöka hur 

det går att förstå socialarbetares upplevelser av arbetet med pojkar under 15 år som förgripit 

sig sexuellt på andra barn, samt deras erfarenheter av detta. Genom att använda kvalitativa 

forskningsintervjuer som metod, ges utrymme för de deltagande socialarbetarna att dela med 

sig av sina subjektiva upplevelser och erfarenheter kring ämnet. 

Enligt Wibeck (2000) är en fokusgruppsintervju en annan form av kvalitativ 

forskningsintervju som datainsamlingsmetod, samt kan ses som en variant av gruppintervju. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att denna metod innebär att en moderator introducerar ett 

ämne för en grupp intervjupersoner och försöker skapa en öppen atmosfär där dessa kan 

diskutera och delge sina personliga uppfattningar gällande ämnet. Det kan således sägas att 

moderatorn inte har någon större kontroll över intervjuns gång i denna intervjuform (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I föreliggande studie har vi båda deltagit i samtliga intervjuer, dock har en 

person varit mer aktiv under intervjun och lett den, medan den andra ställde vissa följdfrågor. 

Då vi i denna studie inte hade tillräckligt många respondenter att tillgå för vad som krävs för 

en fokusgruppsintervju, har vi inte haft möjlighet att utföra denna typ av intervju. Därför har 

vi valt att istället använda oss av två gruppintervjuer samt en enskild intervju. Syftet med att 

använda oss av gruppintervjuer var dels utifrån ett tidsperspektiv samt dels utifrån målet att 

skapa en konversation och diskussion mellan respondenterna kring ämnet. Därför kan sägas 
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att vi i denna studie har inspirerats av syftet med en fokusgruppsintervju, men genomfört 

gruppintervjuer (se Wibeck, 2000; Kvale & Brinkmann, 2009). I gruppintervjuerna deltog två 

respondenter i varje grupp. I den enskilda intervjun var vi istället två intervjuare och en 

respondent, vilket således innebar viss obalans och skulle kunna tänkas ha en inverkan på 

intervjun. Förhoppningen var att de två olika intervjutyperna skulle kunna komplettera 

varandra och bidra till en fördjupad kunskap och förståelse kring ämnet. 

Bryman (2008) menar att intervjuer bör genomföras i en lugn och tyst miljö, som även är 

avskild. Också Rapley (2007) framhåller att platsen för intervjun ibland kan påverka vad som 

framkommer i samtalet, och poängterar att det är viktigt att kunna interagera på ett lätt sätt 

utan störningsmoment i miljön. Med hänsyn till detta har alla intervjuer i denna studie 

genomförts i avskilda rum som respondenterna själva valde. Alla respondenter valde att 

intervjuerna skulle genomföras på deras respektive arbetsplats. Samtliga rum var placerade 

avskilt, vilket gjorde att samtalen kunde genomföras med så få miljömässiga störningsmoment 

som möjligt. Gruppintervjuerna genomfördes på ungefär en och en halv timma, medan den 

enskilda intervjun tog omkring en timma. Detta överensstämde även med den preliminära 

tidsplan som vi avsatt. 

Inspelning 

Intervjuerna spelades in på en digital musikspelare. Silverman (2010) menar att intervjuer 

alltid bör spelas in. Anledningen till att intervjuerna i denna studie spelades in var att vi ville 

lägga allt fokus på att vara närvarande i samtalet och lyssna aktivt. Hade vi exempelvis valt att 

endast ta anteckningar hade mycket av vårt fokus lagts på det istället. Detta val ligger i 

enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009) tankar, att det underlättar för intervjuaren då allt 

fokus kan läggas på att koncentrera sig på den aktuella situationen, vad som händer i rummet 

och intervjun i sin helhet (se även Bryman, 2008). Också Rapley (2007) framhäver dessa 

fördelar med att spela in intervjuer, samt att detta även ger en mer detaljerad minnesbild av 

vad som sagts, jämfört med exempelvis minnesanteckningar. Vi valde att spela in alla 

intervjuer som gjordes i denna studie, med ett godkännande från samtliga respondenter som 

grund.  

Bearbetning 

När det gäller bearbetningen av materialet menar Wibeck (2000) att för att få ett bra underlag 

till analysen är det viktigt att transkribera det insamlade materialet. Kvale och Brinkmann 

(2009) framhåller att transkribering innebär att det som sägs muntligt transformeras till 

skriftspråk. Transkriberingar kan utföras på flertalet olika sätt, enligt Wibeck (2000). Vi valde 

i föreliggande studie att transkribera de delar som var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Bryman (2008) menar att undersökaren efter flertalet genomlyssningar kan 

välja ut relevant material att transkribera. En risk med detta är dock att undersökaren kan 

tvingas gå tillbaka flera gånger om något missats (Bryman, 2008). Transkribering i denna 

studie gjordes främst i skriftspråk, det vill säga utan ord som “hm”, ofullständiga meningar 

och liknande. Syftet var att återge det centrala innehållet av vad som sades. Dock användes 

mer ordagranna transkriberingar av särskilt intressanta delar, som genom hur de är 

konstruerade kan visa på en komplexitet. Enligt Wibeck (2000) är att blanda 

skriftspråkstranskriberingar med ordagranna transkriberingar, den vanligaste metoden. 

Eftersom transkriberingsarbetet tar mycket tid (Silverman, 2010; Bryman, 2008), utfördes 

detta snarast efter intervjuernas utförande, då minnet av samtalet fortfarande var starkt. 
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Analysmetod 
Bryman (2008) betonar att det är viktigt att undersökaren tydligt redovisar hur analysen utförts 

samt hur undersökaren kommit fram till slutsatserna i studien. Kvale och Brinkmann (2009) 

poängterar att det är av vikt att redan från start veta vilken typ av analysmetod som ska 

användas i studien, eftersom analysmetoden hjälper undersökaren dels med hur intervjuguiden 

ska se ut och dels under själva intervjuerna samt vid transkriberingen. 

Vi har valt att göra en teoretisk tolkning i vår intervjuanalys. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att, att analysera med hjälp av en teoretisk tolkningsram är att analysera på en högre 

nivå. Med detta menas att analysen troligen går över det vanliga sunda förnuftet och allmänna 

kunskaper (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har använt oss av följande teorier och begrepp i 

analysen av materialet: Sexual Behavior Problems (SBP), systemteori, KASAM, normalt och 

avvikande sexuellt beteende, “Hans och Greta-syndromet” samt delar ur tidigare forskning. 

Ambitionen är att lyfta resultatet av intervjuerna utifrån ovan nämnda tolkningsram, för att få 

en ökad förståelse av respondenternas upplevelser och erfarenheter av arbetet med pojkar som 

begått sexuella övergrepp. Det bör nämnas att resultatet säkerligen kunnat tolkas annorlunda 

om en annan tolkningsram hade använts. 

Reliabilitet och validitet 
Silverman (2010) menar att data i en kvalitativ undersökning ska vara av hög kvalitet. Kvale 

och Brinkmann (2009) förklarar att kvalitativ forsknings reliabilitet rör sig kring 

tillförlitligheten och konsistensen hos resultatet, samt att det läggs stor vikt vid huruvida 

resultatet är reproducerbart av andra, vid andra tillfällen och tidpunkter (se även Wibeck, 

2000; Silverman, 2010). Även Wibeck (2000) betonar vikten av att resultatet ska bli 

detsamma om studien återupprepas av andra forskare, för att reliabiliteten ska kunna sägas 

vara hög. Också Bryman (2008) talar om detta, och menar att så kallad extern reliabilitet 

handlar om att studien ska gå att genomföra igen, precis på samma sätt som tidigare. Detta är 

svårt att uppnå inom den kvalitativa forskningen, då det sociala sammanhanget och människor 

inte är konstanta (Bryman, 2008). I denna studie har vi inte haft som syfte att uppnå full extern 

reliabilitet, eftersom studien säkerligen inte skulle gå att genomföra igen med exakt samma 

resultat. Vi tror att detta beror på att intervjuer skapas i ett sammanhang, och att återgå till 

samma sammanhang ser vi som i princip omöjligt. 

Intern reliabilitet handlar, enligt Bryman (2008), om att flera undersökare i samma 

arbetslag uppfattar och hör samma sak under exempelvis intervjuerna som genomförs. Kvale 

och Brinkmann (2009) förklarar att reliabiliteten vid en forskningsintervju handlar om 

huruvida respondenterna ändrar sina svar, eller säger olika saker beroende på vem som 

intervjuar dem. Något annat som påverkar reliabiliteten vid en forskningsintervju är om 

intervjuaren ställer ledande frågor utan att vara medveten om det, vilket kan ha en oavsiktlig 

påverkan på vilka svar som framkommer (Kvale & Brinkmann, 2009). För att uppnå god 

intern reliabilitet har vi under intervjuerna medvetet valt att ställa så många öppna frågor som 

möjligt och försökt avstå från att ställa ledande frågor, för att undvika oavsiktlig påverkan på 

respondenternas svar samt för att respondenterna så långt som möjligt med egna ord ska 

kunna redogöra för sina uppfattningar kring ämnet. Dessutom talade vi med varandra om 

respektive intervju i efterhand, där vi diskuterade hur vi uppfattat vad som framkommit, för 

att undvika missförstånd och olika uppfattningar som kan leda till otydligheter i den 

kommande tolkningen av resultatet.  

Enligt Silverman (2010) betyder validitet sanning, och Wibeck (2000) menar att validitet 

innebär att undersökaren studerar det som ska studeras och inget annat. Även Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att en central aspekt gällande validitet, är huruvida 

forskningsmetoden studerar det som den avser att studera. De framhåller också att validitet 
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handlar om en utsagas styrka och giltighet, som exempelvis huruvida ett argument är 

välgrundat eller inte (Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman (2008) påtalar att intern validitet 

innebär att det ska finnas en samstämmighet mellan resultatet av exempelvis intervjuer och 

observationer och de teoretiska tankar som skapas under studiens gång. Extern validitet 

innebär i sin tur att resultatet av studien kan generaliseras över olika sociala sammanhang, 

något som kan vara svårt att uppnå inom den kvalitativa forskningsgrenen, menar Bryman 

(2008). I föreliggande studie har vi strävat efter att studera det som syftet med studien avser. 

Däremot går det inte att säga att resultaten är generaliserbara, eftersom undersökningen är av 

kvalitativ karaktär. Något som kan tänkas ha påverkat validiteten är intervjuguiden, som kan 

ses som grundinstrumentet som kan bidra till att forskaren undersöker det den ämnar 

undersöka. Då vår intervjuguide var halvstrukturerad kan det tänkas att detta bidrar till att 

validiteten ökar då vi genom att ställa följdfrågor ytterligare kan säkerställa att vi förstått vad 

respondenten svarat. Detta genom att exempelvis söka bekräftande via frågor som: ”om jag 

har förstått dig rätt, menar du...”. Även vårt urval av respondenter kan tänkas ha påverkat 

validiteten, då de endast representerar en liten del av två socialkontor i Sverige. Hade vi 

intervjuat en annan socialsekreterare kring samma sak men på samma socialkontor kanske vi 

hade fått ett annat resultat. Vidare kan även valet av ämne påverka validiteten då 

problematiken kan anses vara av känslig natur. Detta kan tänkas medföra att respondenterna 

kanske valt att inte säga vissa saker, alternativt svarar på ett sätt som går i linje med hur de 

skulle vilja framställa sig själva gällande ämnet. Ämnets känsliga natur kan även ha påverkat 

oss som undersökare under intervjusituationen och möjligen medfört att vi undvikit vissa 

frågor till följd av egna hämningar. Även detta kan ha påverkat validiteten för studien.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som presenteras av Codex (2011a), är det 

viktigt att beakta individskyddskravet som kan delas in i fyra huvudprinciper: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet omfattar att forskaren informerar om studiens syfte för de som deltar i 

undersökningen. Deltagarna ska dessutom informeras om att de har möjlighet att avsluta sin 

delaktighet om och när de skulle vilja det. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha ett 

medgivande av deltagarna i studien, då det är deras rättighet att bestämma över sitt deltagande 

själva. Konfidentialitetskravet medför i sin tur att forskaren ser till att ingen obehörig kan ta 

del av personuppgifter kring deltagarna i studien samt att rapporterandet av uppgifter om 

deltagarna ska göras på ett sådant sätt att inga utomstående ska kunna identifiera dem. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att uppgifter om deltagande personer i studien endast får 

användas i forskningens ändamål och därmed inte får användas i andra syften än de som 

föreligger för studien (Codex, 2011a). Dessa forskningsetiska principer har beaktats på så vis 

att respondenterna vid intervjutillfällena informerades om studiens syfte samt att de hade 

möjlighet att avbryta sitt deltagande om eller när de skulle vilja det. Respondenterna fick 

själva samtycka till om de ville medverka i studien samt till att intervjuerna spelades in. De 

informerades även om att deras personuppgifter skulle hanteras på ett sådant sätt att ingen 

obehörig skulle kunna ta del av dem. Respondenterna blev även informerade om att det 

inspelade materialet genast efter transkribering och avidentifiering kommer att förstöras. De 

fick även information i förhand om att studien kommer att publiceras. 

Utöver ovanstående forskningsetiska principer, talar Kvale och Brinkmann (2009) om att 

det dessutom är viktigt att beakta de olika tänkbara konsekvenserna, både positiva och 

negativa, som deltagandet i studien kan innebära. Risken för att en deltagare ska lida skada av 

studien måste vara minsta möjliga (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare framhåller Codex 

(2011b) att forskning aldrig ska inkludera deltagande av individer som är utsatta eller sårbara, 
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som exempelvis barn, om andra individer som inte löper lika stor risk att ta skada finns att 

tillgå istället. Utifrån detta har vi valt att inte intervjua pojkar under 15 som begått sexuella 

övergrepp då de är att betrakta som en sårbar grupp, utan istället valt att intervjua 

professionella inom socialtjänsten som därmed inte kan anses löpa lika stor risk att ta skada av 

sitt deltagande i studien. Hänsyn visades dock till ämnets känsliga natur och vi hade själva 

många diskussioner kring vilka frågor vi skulle ställa under intervjuerna. Även hur frågorna 

skulle ställas var någonting vi lade extra vikt vid. Till följd av svårigheterna att finna 

socialarbetare med erfarenhet av den för studien valda problematik, kunde däremot ingen 

pilotintervju genomföras, något som bland annat Kvale och Brinkmann (2009) samt Bryman 

(2008) menar är lämpligt. Detta för att undersöka hur frågorna som används i guiden mottages 

och uppfattas (Bryman, 2008). Däremot hade vi under utformandet av intervjuguiden flertalet 

diskussioner kring frågornas uppbyggnad. Dessutom genomförde vi intervjun i sin helhet på 

oss själva, för att se hur vi själva uppfattade det och därefter redigerade frågorna. 

Slutligen betonar Kvale och Brinkmann (2009) att risken för negativa konsekvenser av 

deltagande i studien måste vara minsta möjliga. Vi kan i efterhand inte vara helt säkra på att 

ingen av respondenterna lidit någon som helst skada av sitt deltagande i undersökningen. 

Däremot kan vi konstatera att vi informerade dem om studiens syfte i ett tidigt skede, liksom 

informerade dem om att deltagandet var frivilligt och att de inte behövde svara på alla frågor 

om de inte ville. Vi har även hanterat det framkomna materialet på ett konfidentiellt sätt, samt 

försökt säkerställa att deras identitet inte ska kunna gå att avslöja. Dessutom har vi redan från 

början varit tydliga med att studien kommer att publiceras, vilket gjorde att respondenterna 

själva kunde överväga eventuella konsekvenser för dem i och med detta. 

Metoddiskussion 
Anledningen till att vi valde att använda oss av kvalitativ metod var att det av oss ansågs vara 

den bästa metoden i förhållande till studiens syfte. Däremot är en konsekvens av att använda 

sig av denna metod, att inga större generaliseringar kan göras. Detta skulle vi kunna uppnå 

genom att istället använda en kvantitativ metod. Dock hade en sådan metod inte passat 

studiens syfte, då en undersökning med kvantitativ ansats inte har samma förutsättningar att 

på ett djupare plan undersöka socialarbetares upplevelser. 

När det gäller utförandet av intervjuerna kan olika aspekter nämnas. Wibeck (2000) 

framhåller att deltagare i fokusgrupper, under intervjusituationen, kan påverkas av varandra 

och falla för grupptryck eller ibland inte våga uttrycka sina egentliga åsikter och tankar (se 

även Raply, 2007; Bryman, 2008), liksom att känsliga ämnen kan undvikas av rädsla. Utifrån 

detta är det möjligt att respondenterna i denna studie kanske påverkats av varandra och inte 

uttryckt sina egentliga åsikter och tankar, varför andra tankar kanske framkommit om alla 

intervjuerna istället hållits enskilda. Om så är fallet påverkar det studiens validitet. 

Även den plats där fokusgruppintervjun genomförs kan påverka utfallet, exempelvis om 

deltagarna befinner sig någonstans där de inte känner sig hemma (Wibeck, 2000). I 

föreliggande studie valde vi att låta respondenterna välja plats, vilket gjorde att de troligen 

valde en plats där de känner sig trygga, något som kan ses som positivt. En möjlig nackdel 

med detta är dock att platsen för dem inte är neutral och därmed påverkar deras tankar och 

åsikter, vilket kanske hade visat sig annorlunda om annan plats använts. En tanke är att 

respondenterna kanske påverkas mer av underliggande normer och värderingar som finns på 

arbetsplatsen, än om intervjun hade hållits i en hemmiljö eller på en allmän plats. Rapley 

(2007) talar dessutom om att störningsmoment i miljön kan påverka vad som sägs i en 

intervju. Trots att rummen där intervjuerna genomfördes var avskilda, hördes dock samtal 

mellan människor och andra ljud utifrån. Detta kan därför tänkas ha påverkat vad 

respondenterna sade, och därmed studiens validitet. 
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Bryman (2008) diskuterar transkribering och menar att undersökarna efter flertalet 

genomlyssningar kan välja ut relevant material att transformera till skriftspråk. Utifrån 

tidsramen för vårt arbete, hade vi endast möjlighet att lyssna igenom respektive intervju två 

gånger var för sig, innan relevanta delar valdes ut för transkribering. Detta kan därmed tänkas 

ha påverkat vår presentation av resultatet, då vi vid fler genomlyssningar kanske hade valt ut 

fler eller andra delar. Dock valde vi efteråt att vid behov återlyssna på utvalda delar av 

intervjuerna. Detta anser vi medfört att reliabiliteten för studien ökat. 

Vidare framhåller Kvale och Brinkmann (2009) vikten av att vid intervjustudier intervjua 

så många personer att området känns mättat. I föreliggande studie intervjuades fem personer, 

vilket kan tyckas vara otillräckligt för att hela området ska kunna anses vara mättat. Däremot 

upplever vi, med tanke på den tid vi hade till förfogande, att vi ändå fått tag i tillräckligt 

många respondenter för att få en djupare inblick i området samt svar på våra frågeställningar. 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Sexuella övergrepp 
Kjellgren och Wassberg (2002) anser att, att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp innebär att 

personen utsätts för något mot sin egen vilja. Det denne utsätts för kan ske fysiskt, likväl som 

genom handlingar som inte innefattar fysisk beröring, exempelvis blottning (Kjellgren & 

Wassberg, 2002). Även Nyman, Risberg och Svensson (2001) talar om detta och menar att 

sexuellt ofredande många gånger inte innebär beröring, utan kan istället vara att smygtitta på 

någon annan i en privat situation eller oanständiga brev och telefonsamtal. Nyman m.fl. 

(2001) uppger att sexuella övergrepp, där beröring ingår, kan utföras genom att förövaren 

vidrör offrets genitalier eller bröst. Det kan även utföras genom att förövaren använder sig av 

tvång för att få offret att vidröra förövarens genitalier. Det kan handla om oral beröring av 

genitalier, antingen att förövaren oralt berör offret, eller att offret tvingas att oralt beröra 

förövaren. Vidare kan det röra sig om penetration, oralt, analt eller vaginalt, och förövaren kan 

såväl utsätta offret för detta som att tvinga offret att utföra dessa handlingar mot förövaren 

själv. För att fastställa om det begåtts ett sexuellt övergrepp eller ej, är samtycket viktigt att ta 

hänsyn till, menar Nyman m.fl. I de fall där en person tvingar eller hotar en annan person för 

att få denne att utföra sexuella handlingar, ska det alltid ses som ett övergrepp (Nyman m.fl., 

2001). 

Enligt 6 kap. 4 och 5 §§ BrB (1962:700) är samlag med ett barn under 15 år att bedöma 

som ”våldtäkt mot barn”, samt ”sexuellt utnyttjande av barn” om det bedöms vara av mindre 

allvarlig art. Om det handlar om barn som står i beroendeställning till förövaren, vilket 

innebär att de har någon slags relation till varandra, är åldersgränsen istället 18 år. I 6 kap. 6 § 

BrB, framkommer att andra sexuella handlingar än de som avses i 4 och 5 §§, kallas ”sexuellt 

övergrepp mot barn”. Sexuell beröring av barn under 15 år, att få barnet att delta i en sexuell 

handling eller genom ord eller på andra sätt kränka personen i frågas sexuella integritet, är att 

bedöma som ”sexuellt ofredande” enligt 6 kap. 10 § BrB (1962:700).  

En vedertagen internationell definition av sexuella övergrepp mot barn är enligt Nyman 

och Svensson (2002, s.16) den av Schechter och Roberge: 

 
Sexuellt övergrepp definieras som indragandet av beroende och utvecklingsmässigt omogna 

barn i sexuella handlingar som de inte riktigt förstår, som de omöjligen med insikt kan ge sitt 

samtycke till eller som är ett brott mot de sociala normerna för rollrelationerna inom familjen. 

 

Här läggs således vikt på att barnet dras in i sexuella handlingar det inte förstår och inte hade 
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samtyckt till om de haft insikt i handlingen. 

Barn som begår sexuella övergrepp 
Långström (2000) menar i en rapport från Socialstyrelsen, att det är vanligt gällande vuxna 

förövare att deras avvikande sexuella beteende visats i unga år. Han förklarar även att 

uppskattningen kring hur många unga gärningsmän som finns gällande sexualbrott kan vara 

låg, eftersom anmälningar kring detta brott görs i låg grad och sannolikt i ännu lägre grad då 

gärningsmannen är ung (Långström, 2000). Även Kjellgren (2009) samt Kjellgren och 

Wassberg (2002) talar om detta och menar att mörkertalet kring hur många barn som begår 

övergrepp är stort, eftersom det kan röra sig om endast 10 till 20 procent av övergreppen som 

blir kända. Ekström (2010) menar att detta kan bero på att människor omkring barnet väljer att 

inte reagera på barnets beteende. 

 Medelåldern för ett barn som begår sexuella övergrepp, är enligt flertalet svenska studier 

runt 14 år (Kjellgren, 2009; Kjellgren & Wassberg, 2002; Nyman m.fl., 2001). En 

internationell studie av Caldwell (2009), visade en genomsnittsålder på cirka 15 år. Kjellgren 

och Wassberg (2002) framhåller dessutom att personer som begår sexuella övergrepp ofta är 

unga då de debuterar med att begå sådana handlingar. Inom internationell forskning, förklarar 

Kjellgren och Wassberg att det i en studie av Abel och Rouleau framkommer att mer än 

hälften av de undersökta männen som begått flertalet sexualbrott, redan innan 18 års ålder 

hade utvecklat ett sexuellt avvikande beteende. 

 Vidare kan barnet som begår sexuella övergrepp ha en varierande bakgrund. Enligt The 

National Child Traumatic Stress Network, NCTSN (2009), är det inte är någon särskild typ av 

barn som utvecklar sexuella beteendeproblem, utan det kan vara barn från alla 

samhällsklasser, kulturer och familjestrukturer. Däremot pekar Kjellgren och Wassbergs 

(2002) studie på att det i hög grad är fler pojkar än flickor som begår sexuella övergrepp.  

Enligt BRÅ (2006) spelar föräldrar en avgörande roll gällande huruvida ett barn utvecklar 

ett kriminellt beteende eller inte. Risken för att ett barn ska börja bete sig kriminellt påverkas 

av föräldrafaktorer som exempelvis missbruk, psykisk ohälsa, opassande uppfostrings-

strategier eller problem med att etablera en god relation till barnet (BRÅ, 2006). I Tidefors 

(2010) studie framkommer bland annat att många av pojkarna vuxit upp med en frånvaro av 

gränser i hemmet. Även Långström (2000) menar att sexuella beteendeproblem kan skapas av 

att barnet lever i en familj utan gränser eller att det varit känslomässigt övergivet. Tidefors 

(2010) förklarar att de vuxna personer som fanns runt omkring pojkarna i studien, ofta hade 

egna problem med att kontrollera sina aggressiva och erotiska emotioner, samt att pojkarna i 

och med sina föräldrars beteende bevittnat saker de egentligen inte varit mogna för. Dessutom 

hade flera av pojkarna i undersökningen utsatts för sexuella övergrepp i sin barndom och hade 

föräldrar med svårigheter som alkohol- eller drogmissbruk, psykisk ohälsa, ekonomiska 

svårigheter eller våldsamt beteende. Många av pojkarna berättade även att de upplevde 

föräldrarna som arga, stressade, berusade samt att de saknade känslor. Fortsättningsvis påtalar 

Tidefors (2010) att gemensamt för de flesta pojkarna i hennes studie, var att de inte fick det 

omhändertagande, den kärlek samt den mellanmänskliga relation de var i behov av. Dessutom 

hade 21 av de 45 pojkarna i studien, förgripit sig sexuellt på minst ett syskon och samtliga av 

dessa pojkar hade yngre syskon samtidigt som de vuxit upp i större syskonskaror (Tidefors, 

2010). 

Vidare menar Nyman m.fl. (2001) att inte vem som helst begår ett sexuellt övergrepp, utan 

många gånger handlar det om barn som har någon form av problematik. Denna problematik 

kan exempelvis vara dåliga relationer till vänner, vilket kan yttra sig i form av att vara utsatt 

för mobbing eller att sakna jämnåriga vänner och istället enbart umgås med yngre personer. 

Tonårspojkar som befinner sig i puberteten kan reagera aggressivt på grund av känslan av 
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utanförskap och kränkningar, vilket kan göra att de sexualiseras på ett patologiskt sätt. Genom 

att yngre barn många gånger ser upp till äldre barn kan de bli indragna i sexuella verksamheter 

som kan hållas hemliga genom att utövaren använder hot och mutor, förklarar Nyman m.fl. 

(2001).  

Kjellgren och Wassberg (2002) skriver i sin tur utifrån en engelsk studie av Richardson 

m.fl. gällande unga sexualförövare, att det finns olika faktorer som påverkar ungas beteende. 

Richardson (ref. i Kjellgren & Wassberg, 2002) nämner låg självkänsla, bristande social 

förmåga och relationssvårigheter, sexuell problematik, känslomässig problematik, samt 

inlärningsproblem som några av dessa. Även Ekström (2010) menar att det finns flera olika 

faktorer som kan medverka till att personer begår sexuella övergrepp. Det kan handla om att 

personen som begår brottet själv tidigare utsatts för övergrepp eller har svårt för nära och 

intima relationer, är ensam eller antisocial alternativt har en psykisk eller medicinsk diagnos 

(Ekström, 2010). Även Långström (2000) menar att barnet själv kan ha upplevt våld på något 

sätt, samt bero på psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Begreppet “unga förövare” 

Nyman m.fl. (2001) förklarar att en vanlig definitionsålder för begreppet ”unga förövare” 

brukar vara ungdomar mellan 13 och 17 år. När det handlar om barn som är yngre än 13 år och 

som begår sexuella övergrepp brukar dessa istället benämnas som ”barn som har sexuella 

beteendeproblem”. Dessa gränser är dock aningen flytande då en tolvåring kan vara lika 

pubertalt utvecklad som en ung förövare, precis som en fjortonåring kan vara mentalt 

utvecklad som ett barn med sexuella beteendeproblem. Enligt Nyman m.fl. bör barn som 

begår sexuella övergrepp men som inte nått puberteten, inte benämnas som förövare. Mindre 

barn som uppvisar detta beteende kan inte själva förstå varken konsekvenserna eller 

intentionen av sitt handlande. Dessa barn behöver, precis som offren, hjälp. Syftet med att inte 

använda ordet ”förövare” på mindre barn är att den definitionen kan få stigmatiserande 

negativa konsekvenser. Det kan i sig problematisera själva behandlingsarbetet med såväl 

barnen som barnens familjer eftersom föräldrarna kan bli så chockade av själva begreppen att 

en möjlighet till samverkan med exempelvis socialtjänsten, blir svår (Nyman m.fl., 2001). 

Även Tidefors (2010) betonar vikten av att inte benämna barn och ungdomar med sexuella 

beteendeproblem som förövare. Under barndom och tonår pågår en utveckling av självet och 

självkänslan och det finns en risk med att benämna en ung människa som förövare. Ett sådant 

benämnande kan såväl leda till en identitet förknippad med övergreppsbeteendet, som fungera 

som en självuppfyllande profetia (Tidefors, 2010). 

Emotioner hos barnet med sexuellt problembeteende 

I studien av Tidefors (2010) framkom att pojkarna ofta ville glömma det som hänt, och 

Tidefors menar att detta kan ses som en slags strategi för att undvika att känna de skuldkänslor 

som handlingarna medför. Känslan av skuld innebär dock både ett ansvarstagande samt en 

vilja att gottgöra. Skulden kan på så vis vara ett sätt att skapa en acceptabel självbild, medan 

skamkänslor istället förminskar självkänslan. Några av pojkarna i studien såg inte sig själva 

som förövare, då de menade att de sexuella handlingarna varit ömsesidiga och att de inte 

begått de övergrepp de blivit dömda för. Det var också vanligt att pojkarna försökte skapa 

egna förklaringar till varför övergreppen begåtts samt att de kopplade ihop dem med sexuell 

nyfikenhet. Vidare framkom även att de flesta av pojkarna inte talade om övergreppen med 

sina föräldrar. Detta trots att många av föräldrarna reagerat starkt då övergreppen uppdagats. 

De pojkar som inte ansåg sig ha begått något brott berättade även om föräldrar som trodde på 

dem. En anledning till att dessa handlingar är svåra att erkänna och att tala om, menar Tidefors 

(2010) kan ha att göra med att ämnet är tabubelagt. 



14 

 

Offret 
I studien av Kjellgren och Wassberg (2002) visade det sig att i ungefär hälften av fallen av 

sexuella övergrepp gäller det övergrepp mot ett jämnårigt offer, och i den andra hälften mot ett 

yngre offer. Det vanligaste är att barnet som begår övergreppet känner offret (se även 

Kjellgren, 2009), socialt eller genom släktband, samt att barnet endast begått övergrepp mot 

en person. I 23 procent av fallen handlade det dock om övergrepp mot mer än en person. De 

flesta av övergreppen begås av en ensam person, men i en tredjedel av fallen var ytterligare en 

person inblandad (Kjellgren & Wassberg, 2002). Enligt Nyman m.fl. (2001) är det vanligt att 

yngre barn i närområdet är offer. I Nymans m.fl. studie framkom att den genomsnittliga åldern 

på offret var nio år och den genomsnittliga åldern på pojkoffren var aningen högre än 

flickoffren, närmare bestämt 9,28 år jämfört med 8,69 år. Av de 82 offren hade 50 procent 

blivit utsatta för sexuella övergrepp av någon för offret bekant person som inte tillhörde 

släkten. Vidare hade 21 procent blivit utsatta av syskon eller styvsyskon, 16 procent på 

institution eller familjehem, 9 procent av släktingar och 5 procent av någon för offret obekant 

(Nyman m.fl., 2001). 

Hur sexuella övergrepp mot barn ser ut 

Nyman och Svensson (2002) hänvisar till en studie om sexuella övergrepp av Svensson där 

101 pojkar deltog, och menar att sexuella övergrepp som begås av unga ofta är av grov 

karaktär. Vidare framkom i studien att det är dubbelt så stor chans att unga erkänner de brott 

de begått, jämfört med vuxna förövare. Vanligtvis känner den unge som begått sexuella 

övergrepp sitt offer väl (Nyman & Svensson, 2002). 

Nyman m.fl. (2001) menar att samtliga övergrepp de mött under sin studies gång har varit 

“hands on”-övergrepp. Det innebär att den utsatte har tvingats eller lurats till fysiska sexuella 

handlingar. Vid 35 procent av övergreppen hade våld, som slag, stryptag och fasthållning, 

använts. Av de unga som begått övergrepp hade 21 procent utnyttjat flera personer och offren 

var främst flickor (Nyman m.fl., 2001). 

Sexuella övergrepp mellan syskon 

Nyman och Svensson (2002) refererar till en engelsk studie av Brooker m.fl. som menar att då 

övergreppen sker inom familjen, är det oftast en bror eller en styvbror som begår övergreppen. 

Författarna hänvisar till Pierce och Pierce som menar att sexuella handlingar mellan syskon 

kan indelas i två kategorier. Det kan dels handla om att de sexuella aktiviteterna är av 

undersökande karaktär och det finns ett ömsesidigt intresse. Dessa aktiviteter avtar då barnen 

så småningom inser att deras handlingar är fel. Det kan också handla om handlingar som inte 

är av ömsesidig karaktär utan där ett syskon tvingar ett annat syskon till sexuella handlingar. 

Nyman och Svensson menar dessutom att deras erfarenheter från Pojkmottagningen där 

deras studie utfördes, är att det finns två olika sorters sexuella handlingar syskon emellan. Den 

ena handlar om symbiotiska sexuella handlingar och den andra om sadistiska sexuella 

handlingar. Gällande de handlingar som är av symbiotisk karaktär, menar Nyman och 

Svensson att dessa inte bör definieras som sexuella övergrepp då båda barnen är offer. Dessa 

handlingar är istället mer som ett ömsesidigt undersökande. Gällande de fall där det handlar 

om sadistiska sexuella handlingar finns där däremot ett offer och en angripare (Nyman & 

Svensson, 2002). Nyman m.fl. (2001) förklarar att sadistiska sexuella handlingar är den mest 

frekvent återkommande typen av syskonövergrepp. Denna typ av handling är många gånger 

även förenat med fysiskt våld (Nyman m.fl., 2001).  

Nyman m.fl. (2001) påtalar att sexuella övergrepp mellan styvsyskon, kan drabba familjer 

hårt på det sättet att de band som finns mellan barn och vuxna i styvfamiljer många gånger 

inte är lika starka som bandet mellan barn och vuxna i biologiskt bundna familjer. Detta 
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innebär följaktligen att hela familjekonstellationer kan falla samman då sexuella övergrepp 

sker mellan styvsyskon. I en familjekonstellation som denna har de vuxna valt varandra, men 

inte varandras barn, och barnen har inte valt att bo med moderns eller faderns nya partner eller 

sina styvsyskon (Nyman m.fl., 2001). 

Professionellas upplevelser av arbetet med målgruppen 
Chassman, Kottler och Madison (2010) menar att professionella som arbetar med barn som 

begått sexuella övergrepp kan påverkas på olika sätt, något som även hänger samman med 

deras egna tidigare erfarenheter. Samtliga personer i Chassmans m.fl. (2010) undersökning 

menade att om rådgivare har egna erfarenheter av att ha blivit utnyttjade, påverkas deras syn 

på klienten, vilket skulle kunna vara både positivt och negativt. Fler än hälften av deltagarna i 

studien hade själva någon gång blivit utnyttjade på något sätt, antingen sexuellt, emotionellt 

eller genom försummelse. Många av dessa uppgav att deras subjektiva upplevelser påverkat 

deras arbete. Flera av de deltagare som inte blivit utnyttjade någon gång, menade däremot att 

egna erfarenheter av övergrepp kan påverka rådgivares omdömen samt försvåra deras 

möjligheter att vara objektiva. Några av dessa påtalade även att det snarare var positivt för 

dem att inte ha blivit utnyttjade, då de har lättare att uppfatta barnens behov och inte har egna 

destruktiva erfarenheter som lever kvar och påverkar arbetet. 

Chassman m.fl. uppger att några av de deltagande rådgivarna i studien även förklarade hur 

vissa ungdomar med sexual behavior problems, SBP, kunde bete sig på ett sexuellt sätt 

gentemot dem. Detta, liksom då ungdomarna berättade om sina sexuella erfarenheter och 

övergrepp, kunde göra att vissa av rådgivarna kände sig äcklade. Dessa känslor tenderade även 

att öka då det handlade om ungdomar som uppvisade narcissistiska drag. 

I undersökningen framkom även att nio av de femton rådgivarna som fick svara på ett 

frågeformulär om sexuell respons gentemot ungdomarna de arbetade med, svarade att de 

upplevt dessa känslor gentemot minst en ungdom. Många av dessa menade att de sexuella 

känslorna var en naturlig respons till att lyssna på när någon berättar om sina sexuella 

upplevelser. De rådgivare som uttryckte störst acceptans gentemot dessa känslor, hade 

gemensamt att de haft chefer som talat med dem om dessa upplevelser. De rådgivare som 

uppgav att de inte haft dessa sexuella känslor gentemot sina klienter, menade att dessa 

responser är patologiska och farliga. 

Fortsättningsvis framhåller Chassman m.fl. att många av rådgivarna menade att det är 

viktigt att rådgivare är medvetna om sina egna reaktioner och behov då de arbetar med 

ungdomar som har sexuella beteendeproblem. De upplevde det viktigt att kunna kontrollera 

sina erfarenheter i mötet med klienten, liksom sin mentala hälsa i stort. Att vara medveten om 

sina egna personliga problem var en av de främsta viktiga aspekterna för rådgivarna. I studien 

framkom även att samtliga respondenter hade sina egna sätt att hantera sina sexuella känslor 

och responser gentemot ungdomarna. Många uppgav att de tog hjälp av medarbetare och 

chefer för att kunna normalisera och få hjälp att ge ungdomarna en lämplig respons gällande 

deras känslor. Dessutom framhävde många av rådgivarna vikten av att upprätthålla personliga 

och professionella gränser gentemot klienten, oavsett om många hade en nära förbindelse med 

klienten. Några aspekter som lyftes upp var vikten av en god familjesituation, egen personlig 

terapi samt att separera arbetet från personliga erfarenheter (Chassman m.fl., 2010).  

Barnets kontakt med olika myndigheter 

Kjellgrens och Wassbergs (2002) studie visar att ungefär hälften av Sveriges kommuner år 

2000 behandlat ärenden där barn under 18 år misstänks för att ha begått sexuella övergrepp. 

Omkring två tredjedelar av Sveriges kommuner har någon gång arbetat med denna typ av 

ärende. Författarna skriver vidare att antalet barn misstänkta för sexuella övergrepp, som blivit 
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aktuella hos socialtjänsten under år 2000, kan uppskattas till omkring 235 stycken. Av de som 

blir aktuella hos socialtjänsten är omkring hälften inte aktuella sedan tidigare, medan omkring 

43 procent är kända av socialtjänsten till följd av så kallat eget beteende och/eller brister i 

omsorgen. De resterande är kända av andra skäl (Kjellgren & Wassberg, 2002). Tidefors 

(2010) förklarar att av de 45 pojkarna som deltog i hennes undersökning, hade 67 procent 

varit i kontakt med socialtjänsten innan de sexuella övergreppen uppdagades. 

När det gäller insatser från socialtjänsten, till barn som begått sexuella övergrepp, 

framkom i Kjellgrens och Wassbergs (2002) studie att en utredning enligt 11 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453), inleddes i omkring 80 procent av fallen gällande 

sexuella övergrepp. Då det kommer till vilka insatser som ges till barnen handlar det främst 

om placering i samhällsvård, terapeutiska samtal, annan insats än dessa, eller ingen insats alls. 

Enligt Kjellgren och Wassberg händer det även att ingen insats ges till barn med denna 

problematik. De menar att professionella kan bli förvirrade av barnet som begått brottets egen 

utsatthet, vilket kan leda till att barnet också betraktas som ett offer (Kjellgren & Wassberg, 

2002).   

Ekström (2010) talar i sin rapport från Socialstyrelsen om olika behandlingsalternativ för 

barn som har en sexuell beteendeproblematik. Hon menar att de behandlingshem som finns 

för denna grupp ligger i södra Sverige, vilket kan innebära en viss problematik gällande att få 

till snabba och effektiva insatser. 

Ekström framhåller att pojkar som begått sexuella övergrepp kan placeras med stöd av SoL 

(SFS 2001:453) eller LVU (SFS: 1990:52), på ett behandlingshem som Statens 

institutionsstyrelse har och då på en öppen avdelning. Där behandlas barnet genom att få 

genomgå behandlingsprogrammet Relation och Samlevnad. Dessutom får barnet 

individualterapi samt genomför programmet Identitet och sexualitet. I vissa av fallen deltar 

även barnets föräldrar i behandlingen. För flickor som begått sexuella övergrepp finns inget 

specifikt behandlingshem för problematiken. 

Vidare påtalar Ekström att även Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP, arbetar med barn 

som begått sexuella övergrepp. I Stockholm finns en specialinriktad BUP-mottagning, BUP 

Grinden, som både behandlar och bedömer barn som begått sexuella övergrepp eller uppvisar 

ett riskbeteende. På BUP Grinden får yngre barn, upp till 12 års ålder, främst beteendeträning 

och information. De barn som är mellan 12 och 18 års ålder får, efter en riskbedömning, ett 

individuellt utformat behandlingsprogram. Det finns ytterligare en BUP-mottagning i 

Linköping, BUP Elefanten, som tar emot barn med sexuella beteendeproblem. På BUP 

Elefanten involveras familjerna i behandlingen på så vis att barnet och familjen får genomgå 

en heltäckande utredning samt terapi. 

Fortsättningsvis uppger Ekström att det även finns ett privat hem för vård och boende, 

HVB-hem, för denna typ av problematik. Där får barnet lära sig att kontrollera sitt 

riskbeteende samt hur det ska upptäcka risksignaler genom beteendeterapi och 

individualterapi. Även här involveras familjen om behovet finns. Handlar det om ett barn som 

har stor risk att återfalla, exempelvis på grund av ytterligare problematik som exempelvis en 

neuropsykiatrisk diagnos, förklarar Ekström att det finns ett behandlingshem som har en högre 

grad av övervakning. Detta behandlingshem arbetar med beteendeterapi i olika former, både i 

grupp och individuellt, samt behandling kopplat till diagnosen (Ekström, 2010). 

Familjeinkludering i insatserna 

Etgar och Shulstain-Elrom (2009) menar att familjeterapi kombinerat med riskutvärdering, 

gruppterapi och individuell terapi för såväl barnet som för andra familjemedlemmar, är viktiga 

instrument vid insatser gällande barn med SBP. För att kunna bygga upp en långvarig 

förändring i beteendemönstret hos dessa barn, är terapi som inkluderar hela familjen en 
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nödvändig insats för alla barn, oavsett om barnet bor hemma eller på institution. Däremot 

måste åldern vägas in i utformningen av terapiprocessen och gällande yngre barn är det 

särskilt viktigt att familjen inkluderas. Etgar och Shulstain-Elrom menar även att många av 

dessa barn inte bara är “förövare”, utan även ”offer”. Därför är det viktigt att ta hänsyn till 

båda dessa aspekter, eftersom barn som inte får hjälp med att förstå hur de själva blivit utsatta, 

samt hur detta är kopplat till deras eget beteende, löper en större risk att fortsätta begå sexuella 

övergrepp som ett sätt att hantera känslor som oro och hjälplöshet. 

Etgar och Shulstain-Elrom (2009) påtalar att viktiga steg i arbetet med barn med SBP är att 

till en början göra en riskbedömning för att ta reda på hur stor risken är att barnet begår fler 

övergrepp, samt för att bedöma hur den fortsatta terapiprocessen ska se ut. Riskbedömningen 

inkluderar bland annat att göra en bedömning av barnets egen säkerhet, att vuxna personer i 

dess närhet är medvetna om barnets beteende och är beredda att skydda såväl barnet självt 

som andra runtomkring. Det är i denna fas särskilt viktigt att beakta barnets behov. Vidare 

menar Etgar och Shulstain-Elrom att föräldrars delaktighet är en grundläggande förutsättning 

redan från det att deras barns beteende uppdagats. Det är föräldrarna, i de fall som barnet bor 

hemma, som bär uppgiften att skapa ett välfungerande säkerhetsprogram för sitt barn. 

Författarna framhåller fortsättningsvis att det är viktigt att barnet åtar sig ansvaret för sin 

handling, för att en riktig förändring i beteendet ska kunna ske och barnet kan förstå hur det 

kan undvika dessa typer av beteenden. Många barn upplever dessutom att det svåraste är att 

tala med föräldrarna om vad som hänt. Att tala om övergreppen med föräldrarna kan göra att 

barnet upplever en intensifiering av känslor som avvisande, besvikelse, ilska och avsky. 

Många barn är dessutom rädda att föräldrarna ska sluta älska dem och lämna bort dem. Ofta 

har barnen även ljugit för föräldrarna om vad som hänt, vilket också kan öka dessa känslor då 

föräldrarna får veta sanningen. Etgar och Shulstain-Elrom poängterar att ett viktigt steg i 

terapiprocessen är att alla vet precis vad som hänt, inte minst för att familjen i fortsättningen 

ska kunna fungera med en öppen kommunikation familjemedlemmarna emellan. 

Många av föräldrarna som får reda på att deras barn begått sexuella övergrepp, upplever 

känslor som ilska, rädsla, avsky, skuld, besvikelse, självömkan, förnekelse och skam. Flera av 

dessa känslor är också något som barnen själva ofta upplever. Etgar och Shulstain-Elrom 

menar att det i deras studie ibland visade sig en viss otydlig gräns mellan vem som är ”offret” 

och vem som är “den skyldige”. Både föräldrar och barn tenderade att se sig själva som offer, 

men kunde samtidigt ändå se sin egen del i varför det blivit som det blivit. 

För att kunna bryta det destruktiva beteendemönstret och återskapa en fungerande 

familjedynamik, framhåller Etgar och Shulstain-Elrom att det är viktigt att 

familjemedlemmarnas perceptioner av situationen förändras. Först då uppfattningen om 

meningen med ett visst beteende förändras kan också beteendet förändras, då tanken influerar 

och styr känslor och handlingar. 

Slutligen poängterar Etgar och Shulstain-Elrom att familjemedlemmarnas personliga 

autonomi är viktig, liksom att deras plats i familjen är väldefinierad. Barn med SBP behöver 

en tydlig markering av sina egna personliga gränser men ändå känna en passande 

genomtränglighet gentemot föräldrarna. Många barn med SBP har upplevt otydliga gränser för 

sin egen och föräldrarnas autonomi, vilket är en vanlig orsak till såväl sexuella 

beteendeproblem som andra typer av dysfunktioner hos familjemedlemmar (Etgar & 

Shulstain-Elrom, 2009). 

Återfall 

Weinrott (1996) understryker att det är större risk att barnet återfaller i att begå sexuella 

övergrepp, om det inte genomgår någon form av behandling. Risken är mer än dubbelt så stor 

som då behandling genomgåtts. Vidare framkommer i en studie av Worling, Litteljohn  och 



18 

 

Bookalam (2010), att för de unga som genomgått specialiserad behandling är risken omkring 

nio procent för återfall. I en tidigare studie av Worling och Curven (2000) framkom att risken 

var omkring fem procent. Handlar det om grova övergrepp där barnet exempelvis utsatt flera 

personer eller utövat upprepade övergrepp, påtalar Epps (ref. i Kjellgren & Wassberg, 2002) 

att de samhällsinsatser som ges till barnet måste vara av en mer omfattande karaktär. 

TEORI 
 

Efter varje presenterad teori följer en kort förklaring till dess relevans för studien. 

Sexual Behavior Problems (SBP) 
The National Child Traumatic Stress Network, NCTSN (2009), menar att sexuell utforskning 

och lek är naturliga inslag i barns sexuella utveckling. Vissa sexuella beteenden i barndomen 

innebär dock en risk gällande säkerhet och välmående, för såväl barnet själv som barn i dess 

omgivning. Exempel på detta är beteenden som involverar hot, makt och aggression. Dessa så 

kallade sexual behavior problems, SBP, involverar ofta andra yngre barn, som syskon eller 

kamrater.  

Vidare förklarar NCTSN att det kan finnas många olika förklaringar till varför barn 

utvecklar denna typ av beteende. Sällan är beteendet relaterat till sexuell njutning, utan hör 

snarare samman med oro, traumatiska upplevelser, nyfikenhet och låg impulskontroll. Det är 

heller inte ovanligt att dessa barn i sin hemmiljö varit utsatta för våld, haft inadekvata regler 

gällande nakenhet samt en bristande översyn. 

Gällande olika behandlingsinsatser för barn med SBP, förklarar NCTSN att det är absolut 

nödvändigt att föräldrarna eller vårdgivarna, till barn med SBP, är aktivt involverade i dem för 

att barnet ska kunna dra maximal nytta av behandlingen. Behandlingen borde dessutom skötas 

av en licenserad professionell yrkesperson inom mental hälsa, med specifik kunskap inom 

ämnet. Innan barn med SBP kan flytta tillbaka till hemmet igen, är det viktigt att föräldrarna 

tillsammans med professionella, utvecklar en tydlig plan som inkluderar bland annat regler för 

barnet, vilka aktiviteter barnet kan delta i respektive inte delta i, föräldrarnas skyldigheter 

gällande barnet, samt regler för familjemedlemmarna gällande privatliv, gränser och uppsikt. 

Själva återföreningen i hemmet bör ske successivt över tid och öka alltmer, i linje med 

familjens implementering av trygghetsplanen (NCTSN, 2009).  

Denna teoretiska utgångspunkt är relevant för studien då den kan användas som ett 

analysverktyg för att tolka respondenternas uppfattningar kring sexuella beteendeproblem hos 

barn samt deras tankar kring hur behandlingsinsatser bör vara utformade. 

Normalt och avvikande sexuellt beteende 
Nyman m.fl. (2001) hänvisar till Araji, som menar att vad samhället uppfattar som normalt 

eller avvikande beteende varierar beroende på kontext och tid, varför det är svårt att hänvisa 

till några absoluta sanningar.  

 Nyman m.fl. (2001) redogör för Johnsons och Feldmeths indelning av normala eller 

avvikande sexuella beteenden för barn, vilket endast gäller för barn upp till tolv år. Johnson 

och Feldmeth talar om fyra olika grupper, där de beskriver gången från ett normalt till 

avvikande sexuellt beteende. Den första gruppen betecknas normalt sexuellt beteende, och 

omfattar ett nyfiket beteende med ömsesidiga, positiva och frivilliga lekar med andra barn. 

Det finns en vänskapsrelation utöver de sexuella lekarna, samtidigt som lekarna upphör om 

någon vuxen säger åt barnen. Den sista gruppen benämns sexuellt aggressiva beteenden 

och/eller sexuella övergrepp. I denna grupp har de sexuella beteendena eskalerat och är 

aggressiva och tvångsmässiga, med inslag av hot och tvång i någon form. Det utsatta offret vet 
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att det inte får berätta vad det utsätts för. Barnet som utsätter en annan dras till barn som är 

lätta offer, och saknar empati för dem. Författarna menar att övergreppen i denna grupp inte 

handlar om enstaka händelser, utan är ett beteende. De barn som utsätter andra barn upplever 

att känslor av sex och aggression blandas med ilska, rädsla och ensamhet. Barn som befinner 

sig i denna grupp har generellt sett själva utsatts för övergrepp. Johnson och Feldmeth (ref. i 

Nyman m.fl., 2001) menar att barn i denna grupp dessutom är svårbehandlade, dels till följd 

av att det är svårt att nå fram till dem och därmed lyckas få dem att ta emot hjälp, samt dels 

till följd av att behandlingen som krävs måste vara intensiv och av specialistkaraktär. 

 Detta avsnitt är användbart för studien för att kunna tolka respondenternas upplevelser av 

vad som är avvikande när det gäller sexuella beteenden hos barn, samt för att kunna analysera 

huruvida deras uppfattningar påverkar dem i arbetet med pojkar som utsatt andra för sexuella 

övergrepp. 

“Hans och Greta-syndromet” 
Nyman m.fl. (2001) hänvisar till Furniss som talar om “Hans och Greta-syndromet”. 

Syndromet kan beskrivas som ett behov av trygghet och när barnets trygghetsbehov inte kan 

tillgodoses av föräldrarna eller andra betydelsefulla vuxna, exempelvis till följd av missbruk, 

psykisk sjukdom, eller andra problem hos de vuxna, är barnen istället hänvisade till varandra 

för att få behovet tillgodosett (Nyman m.fl., 2001).  

 Denna teoretiska utgångspunkt kan användas för att förstå respondenternas tankar kring 

uppkomsten av sexuella beteendeproblem hos barn, och därmed även hur de resonerar kring 

insatser. 

KASAM 
Antonovsky (1991) talar om människans känsla av sammanhang, KASAM, och förklarar att 

denna består av tre centrala beståndsdelar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begreppet begriplighet kan förklaras som upplevelserna av inre och yttre stimuli som 

förståeliga samt huruvida information upplevs som tydlig och sammanhängande, snarare än 

oordnad, kaotisk och oförklarlig. En person som har hög känsla av begriplighet, kan även 

ordna och förklara oförutsägbara händelser. Hanterbarhet kan i sin tur definieras som 

uppfattningen om huruvida personen i fråga har tillförlitliga resurser att ta hjälp av, då det 

ställs krav av olika stimulin. Vid stark känsla av hanterbarhet upplevs negativa händelser i 

livet som överkomliga erfarenheter. Begreppet meningsfullhet kan i sin tur beskrivas som en 

motivationskomponent och handlar om huruvida livet, och de krav som ställs på människan, 

upplevs betyda något på ett känslomässigt plan. Vid stark känsla av meningsfullhet går det att 

söka en mening i negativa upplevelser samt en drivkraft och vilja att investera resurser i att 

komma igenom dem. Antonovsky menar att vid höga värden av dessa tre grundkomponenter, 

kan också konstateras att det finns en hög känsla av sammanhang, vilket är en viktig aspekt 

vid upprätthållandet av en god hälsa. 

Vidare menar Antonovsky att de tre komponenterna inom KASAM är sammanlänkade med 

varandra, och att det är människans olika livserfarenheter som bygger upp KASAM. 

Antonovsky förklarar att en hög känsla av begriplighet men en låg känsla av hanterbarhet 

starkt påverkar viljan till förändring, där typen av förändring i sin tur påverkas av känslan av 

meningsfullhet. Meningsfullhet är en viktig komponent eftersom engagerade personer alltid 

har chans att få ökat engagemang och resurser. Vidare förklarar Antonovsky att hanterbarhet 

förutsätter i sin tur begriplighet och för att ett problem ska kunna hanteras på ett framgångsrikt 

sätt, är det av vikt att KASAM i sin helhet håller en hög nivå. 

Gällande en människas huvudsakliga sysselsättning, menar Antonovsky att det inte alltid 

handlar om en inre tillfredsställelse. Även om exempelvis en människas arbete kan innebära 
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negativa känslor och svårigheter, kan personen i fråga ändå ha en stark KASAM om det finns 

en övertygelse om att det finns en mening med arbetet. Vidare framhäver Antonovsky att en 

människa som upplever sig ha inflytande över sitt arbete och kan påverka dess utformning, 

ofta upplever att arbetet också är meningsfullt och därmed även ökar sitt engagemang och den 

energi som läggs ned i det. 

Antonovsky påtalar vidare att en person som har en stark känsla av själv, även har en stark 

KASAM. Begreppet ”själv” innebär varaktiga personlighetsdrag som skapar målsättningar, 

samt en säker identitet, som kan kopplas med de sociala roller och rollkomplex individen 

ställs inför. 

Fortsättningsvis framhåller Antonovsky att vid hög KASAM upplevs också problem som 

mer begripliga. Det är av stor vikt att ett problem definieras och begripliggörs, innan personen 

i fråga kan börja mobilisera sina resurser för att hantera det. En person med hög KASAM är 

mer medveten om sina känslor och kan på ett lättare sätt beskriva dem vilket gör att de inte 

heller uppfattas som hot i lika stor utsträckning som hos en person med låg KASAM 

(Antonovsky, 1991). 

 Denna teori är användbar i föreliggande studie eftersom den kan användas som ett verktyg 

att förstå människors olika sätt att bemöta och hantera olika svårigheter och händelser i 

omvärlden. Detta passar väl ihop med studiens syfte, att undersöka hur socialarbetares 

upplevelser och erfarenheter av arbetet med barn som begått sexuella övergrepp kan förstås. 

Systemteori 
Schjødt och Egeland (1994) förklarar att det finns en rad olika systemteorier, men att 

gemensamt för samtliga är att de utgår från begreppet ”system”. Ett system kan förstås som en 

samling objekt eller komponenter, som har en relation till varandra och varandras egenskaper. 

Utifrån denna definition går det att konstatera att det vid studier av system är hela systemet 

som ska stå i fokus, där interaktionen mellan systemets delar utgör helheten. System kan se ut 

på olika sätt, men för att något ska kunna kallas system krävs det att det råder en interaktion 

mellan systemets delar inom en särskild tidsram, samt att denna interaktion är annorlunda 

jämfört med interaktionen som förs med delar som står utom systemet. Schjødt och Egeland 

förklarar att en familj, som är ett socialt system, kan definieras på olika sätt. Författarna menar 

dock att avgränsandet av ett socialt system bör göras utifrån ett dynamiskt perspektiv, vilket 

grundas i interaktioner och kontakten mellan individer, snarare än utifrån rent fysiska 

förhållanden. 

Schjødt och Egeland påtalar vidare att ett system måste betraktas som en av flera delar i ett 

större system, vilket kallas suprasystem. Exempel på dessa suprasystem kan vara kultur, 

samhälle, grannskap och religion. Hur familjemedlemmarnas interaktioner med 

suprasystemen ser ut är viktigt att beakta, då det är nödvändigt att ha kunskap om det 

sammanhang som finns kring familjen, för att kunna förstå familjen som det system de utgör. 

Aspekter som exempelvis skolmiljön och egna svårigheter hos föräldrarna kan därför vara 

viktiga att ta hänsyn till, för att familjen ska kunna få bästa möjliga hjälp. Schjødt och Egeland 

menar dessutom att det ibland kan vara konstruktivt att rikta insatser mot förhållanden som 

ligger utanför familjen, snarare än att arbeta med strukturen och kommunikationen inom 

familjen. 

Schjødt och Egeland poängterar att det är viktigt att beakta både systemet som helhet samt 

varje individ inom det, eftersom systemet fungerar som en slags ram för individernas 

beteende, samtidigt som varje enskild individ påverkar hela systemet. Därför är det viktigt att 

kunna växla mellan dessa båda perspektiv, menar författarna. Schjødt och Egeland menar 

också att anledningen till att ett problem uppkommer många gånger söks främst inom 

familjen. Författarna menar att detta kan vara missvisande, då samhällsnormer och kulturer 
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påverkar och möjliggör vissa beteenden (Schjødt & Egeland, 1994). 

Systemteori kan användas som analysverktyg i denna studie då den inkluderar en form av 

helhetsperspektiv, vilket skulle kunna tänkas passa föreliggande studie eftersom den bland 

annat syftar till att söka förståelse för socialarbetares upplevelser av olika faktorer som 

påverkar deras val av insats för den aktuella målgruppen, vilket således inkluderar flera olika 

perspektiv.  

 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

Inledningsvis ges en kort presentation av respondenterna. Resultatet och analysen kring varje 

frågeställning kommer sedan att presenteras i direkt anslutning till varandra. I analysen 

kommer vi visa hur man kan förstå socialarbetarnas upplevelser gällande studiens tre 

frågeställningar. 

 

Respondent ett, i Stockholms län (R1S), har arbetat som socialsekreterare i två och ett halvt år 

och har utrett ett ärende gällande en pojke som begått sexuella övergrepp. Den andra 

respondenten, i Stockholms län (R2S), har arbetat med barnavårdsutredningar i tio år och har 

mestadels erfarenhet av utredningar kring unga offer, men har haft enstaka ärenden gällande 

unga personer som begått sexuella övergrepp, varav ett nyligen. Den tredje respondenten, i 

Västra Götalands län (R3VG), är barnsamordnare och har arbetat med barn och ungdomar i 

tjugo år. Hon har under sin tid som barnsamordnare främst kommit i kontakt med barn som på 

olika sätt utsatts för brott, men har ändå erfarenhet av barn som utsatt andra sexuellt. En del i 

hennes arbete är att ge råd till socialsekreterare som utreder denna typ av målgrupp. Den 

fjärde respondenten, i Västra Götalands län (R4VG), har arbetat inom socialtjänsten i fem år 

och har utrett ett fåtal ärenden gällande barn som utsatt andra sexuellt. Den femte 

respondenten, i Västra Götalands län (R5VG), har arbetat i tio år inom socialtjänsten och har 

även arbetat på behandlingshem. Han har kommit i kontakt med den aktuella målgruppen på 

båda arbetsplatserna. 

Faktorer som socialarbetarna anser viktiga när det gäller insatser 
Respondenterna nämner flera olika faktorer som de anser är viktiga att beakta vid 

bedömningen av vilka insatser som kan anses vara lämpliga för ett barn som begått sexuella 

övergrepp och dennes familj. 

R5VG framhåller att beroende på vilka förutsättningar som finns, hur vårdbehovet ser ut 

och hur allvarligt och långt gånget det sexualiserade beteendet är, kan det finnas många olika 

varianter av insatser. R2S lyfter bland annat fram barnets behov samt om det finns ett 

erkännande eller nekande, som viktiga faktorer. R3VG uttrycker att denna typ av problematik 

är relativt ”ny” och att hon inte har så mycket kunskap om hur arbetet med problematiken bör 

se ut. Hon menar dock att det är viktigt att fokusera på att förebygga att övergreppen inte 

återkommer och tror att specifik behandling gör att återfallsrisken minskar mycket. Hon anser 

även att alla insatser som har effekt kan ges till barnet, men att problematiken kan vara 

svårbehandlad till följd av att flera av de som begått en sådan handling har en 

funktionsnedsättning av något slag. 

R2S påtalar att målet med insatserna är att beteendet upphör, att minimera återfallsrisken 

samt att barnet så småningom ska ha en fungerande vardag i föräldrarnas omsorg. R5VG 

menar att insatsen ska hjälpa barnet att lära sig andra sätt att vara på och att utvecklas till en 

medborgare som kan fungera i samspel med andra utan att gå över gränser. R3VG säger att 

målet är att barnet ska må bra och kunna skydda sig själv, ha en sexuell integritet samt fungera 
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tillsammans med andra människor. Det är också viktigt att barnet kan skydda sig själv mot att 

eventuellt själv bli utsatt för sexuella övergrepp. 

Ett gränsöverskridande beteende 

Att barnet uppvisat ett avvikande sexuellt beteende i skolan eller i andra sammanhang, samt 

att det finns starka indikationer på ett gränsöverskridande beteende, menar respondenterna är 

avgörande faktorer för vilken insats som blir aktuell. 

För R3VG innebär ett avvikande sexuellt beteende olika saker beroende på barnets ålder, 

men sammanfattningsvis menar hon att det handlar om tvångsmässiga sexuella beteenden som 

är svåra att avbryta samt ett språkbruk som inte är åldersadekvat. För äldre barn kan det 

dessutom vara mer subtila avvikelser och därför rör det sig här kring när andra barn reagerar 

på barnets beteende, som går över gränsen. R3VG berättar att det i dessa lägen är viktigt att 

fundera kring varför barnet har detta avvikande beteende och att våga fråga barn hur de har 

det. 

Även R4VG talar om subtilt gränsöverskridande som en signal på ett avvikande sexuellt 

beteende, vilket hon förklarar handlar om att inte uppfatta vart gränsen går och att den utsatta 

personen inte vill. Även R5VG ser avsaknaden av känslan för hur andra personer kan känna, 

som en signal på avvikande beteende. För R5VG handlar det avvikande sexuella beteendet om 

tydliga inslag av tvång, hot och väldiga gränsöverskridanden även i en experimenterande 

form. Att barnet kanske arrangerar saker som det inte ska ha någon aning om. Han menar att 

då handlar det inte längre om experimenterande, utan då handlar det om att andra barn utsätts. 

Barnets egen insikt och inställning till sitt beteende 

En annan inverkande faktor som flera av respondenterna talar om, är om barnet har insikt i sin 

problematik. R2S påtalar att grunden för dessa beteenden grundläggs tidigt, varför det är 

viktigt att markera och skydda dessa barn i ett tidigt skede. Även R3VG talar om detta och 

poängterar vikten av att tydligt markera att beteendet är oacceptabelt. Därför menar hon att 

denna typ av brott bör anmälas så tidigt som möjligt. R5VG framhåller att det är av stor vikt 

att barnet förstår att det finns gränser och att beteendet inte är acceptabelt. R4VG håller med 

om detta, men tror att det kan vara svårt för barn att erkänna för sig själva att de gjort något fel 

och att de skadat en annan människa, när det rör sig kring denna typ av problematik. Hon 

menar att det är lättare att tala om och se följderna av exempelvis misshandel, jämfört med när 

det handlar om sexuella övergrepp. Därför menar hon att barnet måste gå i någon form av 

terapi som inriktar sig på denna typ av problematik, men säger också att hon tror att 

behandling måste vara en kombination av olika insatser. Hon menar att om barnet inte kan se 

att denne gjort fel, är troligen risken för nya övergrepp stor. Också R2S menar att terapeutisk 

hjälp är av vikt, delvis för att barnet ska kunna få fram sanningen för sig själv. Däremot 

poängterar hon att ”vi ska inte prata sönder barn”, varför det blir viktigt att det är en 

kompetent instans som står för samtalen. 

Skyddet kring barnet 

Respondenterna är överens om att det är viktigt att föräldrarna kan skydda barnet, dels från sig 

själv men också skydda andra från barnet. R5VG påtalar att barn behöver ha hjälp av vuxna 

som vägleder, skyddar och instruerar på ett kärleksfullt sätt, samt tydligt kan visa vilka gränser 

som finns. R5VG menar att skyddet inte är tillräckligt när det finns en risk för att barnet 

upprepar övergreppsbeteendet. Om skyddet hemma inte räcker till och vårdbehovet är så stort 

att andra insatser inte är tillräckliga, blir det aktuellt med en placering. Det behöver inte bli på 

institution, utan skulle lika gärna kunna vara ett kvalificerat familjehem. Det handlar om att 

barnet ska ha en skyddande miljö, förklarar R5VG. 
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Även R2S talar om barnets behov av skydd i hemmiljön, och framhåller att det också är 

viktigt att föräldrar kan stötta och finnas där för barnet samt att inte försätta barnet i en 

situation där risken är stor att barnet ska begå fler övergrepp. ”Vi pratar inte bara om att 

skydda andra från eventuella övergrepp, utan också att skydda det här barnet från att försätta 

sig i sådana här situationer”. Även R1S poängterar vikten av att föräldrar kan stötta och ta 

ansvar för att skydda barnet från sig själv, men också skydda andra från det. R2S poängterar 

att avgörande faktorer gällande om insats blir aktuell är om det finns riskfaktorer i hemmiljön 

från föräldrarnas sida, som exempelvis missbruk och omsorgsbrist. 

Andra huvudmäns inverkan 

Respondenterna talar dessutom om samarbetet med andra instanser när det kommer till 

insatserna för barnet. Respondenterna från Stockholms län framhåller att Barn- och 

Ungdomspsykiatrin, BUP, spelar en stor roll i deras arbete med målgruppen samt för den 

psykiatriska bedömningen. R2S förklarar att BUP kan fungera som en länk till andra instanser 

som är mer specifika för den aktuella målgruppen, men samtidigt också vara en insats för 

barnet. Även R1S poängterar BUP:s vikt när det gäller riskbeteendeanalysen, så att föräldrarna 

blir medvetna om barnets återfallsrisk. Hon förklarar att BUP finns för att utreda skyddet och 

risken för återfall. 

Även respondenterna i Västra Götalands län talar om BUP:s vikt gällande problematiken, 

men menar också att samarbetet mellan socialtjänsten och BUP många gånger är komplicerat, 

eftersom BUP ofta kan agera långsamt, vilket blir ett problem eftersom socialtjänsten måste 

agera skyndsamt. R5VG påtalar även att det är svårt att hitta behandlingshem med rätt 

kompetens för denna typ av problematik och att väntetiden är lång. 

Vidare talar R3VG om vikten av att göra en riskbedömning och menar att det skulle 

behövas ett verktyg för att bedöma risken för återfall när det gäller denna typ av problematik. 

Hon menar att barn med låg eller medelhög risk att återfalla kanske endast behöver insatser på 

hemmaplan, medan däremot barn med hög återfallsrisk behöver att samhället går in med alla 

resurser som finns även om det idag inte finns så mycket att tillgå, för att förebygga att deras 

liv inte ska bli ”utstakat till ett helvete i fängelse”. 

R4VG menar dessutom att skillnaden mellan BUP och socialtjänsten är att BUP är 

frivilligt medan socialtjänsten å andra sidan kan vara mer tvingande, vilket gör att familjen 

kan tacka nej till BUP men inte alltid till socialtjänsten. Detta kan bli en avgörande aspekt om 

barnet själv inte ser sitt beteende som onormalt och därför inte ser sig behöva hjälp. Där kan 

socialtjänsten med tvång lyfta ur barnet ur sitt sammanhang och visa att detta är ett beteende 

som samhället inte accepterar, inte som ett straff, utan som hjälpåtgärd, förklarar R4VG. 

Vidare påtalar R2S att eftersom barn under 15 år inte är straffmyndiga, blir det ett annat 

läge än med straffmyndiga barn. Socialtjänsten kan begära en utredning från polisen enligt 

Lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL (SFS 1964:167), för att 

kunna undersöka det misstänkta brottet och göra en skyddsbedömning. 

R3VG talar också om detta, men menar att det dessutom kan finnas svårigheter med att 

barn under 15 år inte kan dömas till någon vård. Hon menar att föräldrarna då måste samtycka 

till vård, vilket kan vara problematiskt om det är svårt för föräldern att inse barnets handling. 

Det skulle i så fall kunna leda till att föräldrarna förminskar problematiken, vilket kan göra att 

barnet inte får den behandling det är i behov av. En annan risk med detta är att LUL-

utredningar ibland kan göra att det känns stigmatiserande att bli utredd och utpekad. R3VG 

påtalar dock att hon ändå tror att LUL-utredningar har en positiv verkan för barn med hög risk 

för återfall, då det kan vara ett sätt att motverka problematiken. Hon poängterar även att 

samhället vet att det är bättre prognos att påverka barn än vuxna med behandling. En annan 

fördel med att ta hjälp av en LUL-utredning är att föräldrarna kan påverkas till att tala om 
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barnets avvikande beteende. 

Socialarbetarnas egna uppfattningar 

Respondenterna menar att deras intryck av familjen är en annan faktor som påverkar hur 

bedömningen gällande insatser blir. R1S framhåller att bedömningen görs utifrån varje enskild 

socialarbetares subjektiva bedömning, vilket gör att det kan skilja sig åt mellan kollegor. 

Därför är reflektionstid under utredningen och efter samtal viktigt menar hon, och framhåller 

även att de ofta är fler som är med i ärendet. Dessutom tar socialsekreterarna in annan 

information från exempelvis skola, nätverket och professionella nätverk, men hon framhåller 

ändå att de subjektiva upplevelserna påverkar valen av insats. Vidare poängterar R4VG att 

hennes uppfattningar kring problematikens uppkomst influerar hennes förslag till insats. 

 För att få en så bred bild som möjligt av pojken som begått sexuella övergrepp, menar 

R4VG och R5VG att det är bra att ha ett helhetsperspektiv kring barnet, och vara med i alla 

faser. De ger som exempel att det kan vara bra att delta i förhör, för att få en känsla för hur 

barnet tänker och om barnet exempelvis är förnekande gällande denna problematik. R4VG 

poängterar att detta kan vara vägledande för vilket insats som kan vara lämplig. På så sätt kan 

socialsekreteraren lära känna barnet utifrån olika sammanhang, eftersom barnet kan ses som 

två olika personer; barnet som begått handlingen och ett helt annat barn på kontoret. 

Hur man kan förstå de faktorer som socialarbetarna anser viktiga när det 

gäller insatser  
Respondenterna nämner ett flertal olika faktorer som är avgörande för vilken insats som kan 

bli aktuell, och R5VG förklarar att det kan finnas många olika former av insatser beroende på 

bland annat familjens förutsättningar, barnets vårdbehov samt hur allvarligt det sexuellt 

avvikande beteendet är. Nyman m.fl. (2001) hänvisar till Johnson och Feldmeth som menar att 

det finns flera olika nivåer av sexuellt avvikande beteende. Respondenten kan därmed tänkas 

uppleva att det på grund av det finns behov av olika insatser för att bemöta dessa olika nivåer. 

Ett gränsöverskridande beteende 

Respondenterna menar att ett sexuellt gränsöverskridande beteende är en central faktor för att 

en insats ska bli aktuell. De förklarar att det kan handla om språkbruk och sexuella beteenden 

som inte är åldersadekvata, sexuella beteenden som är svåra att avbryta, handlingar som 

inkluderar hot och tvång gentemot andra samt subtila gränsöverskridanden där andra i 

omgivningen reagerar på beteendet. Nyman m.fl. (2001) menar utifrån Johnsons och 

Feldmeths teori om normalt och avvikande sexuellt beteende för barn, att beteendet blir 

destruktivt när det involverar handlingar som inte är åldersadekvata och när barn inte visar 

skuld- och skamkänslor när de blir påkomna. Såväl Johnson och Feldmeth (ref. i Nyman m.fl., 

2001) som NCTSN (2009) påtalar att inslag av hot, tvång och våld också förekommer i dessa 

avvikande beteenden. Därmed kan sägas att vad respondenterna uppfattar som avvikande 

sexuellt beteende, ligger i linje med vad Johnson och Feldmeth samt NCTSN lägger i 

begreppet. Däremot menar Araji (ref. i Nyman m.fl., 2001) att vad som ses som sexuellt 

avvikande beteende varierar utifrån kontext och tid, varpå en tolkning skulle kunna vara att 

vad respondenterna lägger i begreppet avvikande beteende är föränderligt. Därför kan det 

vidare tänkas att ett barn med ett visst beteende som idag uppmärksammas, kanske inte gör 

det i framtiden. Likadant kan det tänkas att ett barn som beter sig på ett visst sätt idag och som 

inte uppmärksammas, istället kommer att göra det i framtiden. 

Några av respondenterna påtalar att grunden för avvikande sexuella beteenden läggs i tidig 

ålder och att det är viktigt att skydda, anmäla och hjälpa dessa pojkar så tidigt som möjligt. 

Dessutom stämmer respondenternas uppfattningar om vad som är sexuellt avvikande beteende 
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överens med vad Johnson och Feldmeth (ref. i Nyman m.fl., 2001) betecknar som sexuellt 

aggressiva beteenden och/eller sexuella övergrepp och beskriver som en svårbehandlad grupp. 

Utifrån detta kan det tolkas som att den grupp av pojkar med sexuella beteendeproblem som 

socialtjänsten kommer i kontakt med och anser behöver hjälp, redan har utvecklat så stora 

beteendeproblem att de kan vara svåra att behandla. Detta stämmer även överens med vad 

som framkommer av Nymans m.fl. (2001) studie på Pojkmottagningen, där samtliga pojkar 

visat ett beteende som är att jämföra med vad Johnson och Feldmeth bedömer som sexuellt 

aggressiva beteenden och/eller sexuella övergrepp. 

Vidare påtalar Långström (2000) att ett avvikande sexuellt beteende ofta visas i unga år 

och att anmälningar kring sexualbrott generellt sett görs i låg grad samt att det troligen görs i 

ännu mindre utsträckning när det handlar om barn. Ekström (2010) menar att anledningen till 

att dessa beteenden hos barn anmäls i låg grad är att människor i barnets omgivning väljer att 

inte reagera på beteendet. Därför kan en ytterligare tolkning vara att socialtjänsten inte har 

möjlighet att ingripa tidigare och hjälpa dessa barn, eftersom människor i pojkarnas 

omgivning inte anmäler beteendet innan det utvecklats så mycket att det är svårbehandlat. 

Hade omgivningen reagerat tidigare, skulle det därmed även kunna tolkas som att pojkarna 

haft bättre förutsättningar för att få hjälp med sitt beteende. Samtidigt kan det även tänkas att 

om omgivningen reagerade tidigare, skulle det också kunna medföra att socialtjänstens 

definition av vad som är sexuella beteendeproblem förändras till att också inkludera mildare 

beteendeproblem, som därmed kan tänkas vara enklare att behandla.  

 Ytterligare en tolkning när det gäller vad som anses vara ett sexuellt avvikande beteende i 

relation till socialtjänstens ingripande, kan göras utifrån att såväl Kjellgren och Wassberg 

(2002) som Tidefors (2010) menar att ungefär hälften av alla barn som blir aktuella hos 

socialtjänsten för sexuella övergrepp, har varit i kontakt med socialtjänsten tidigare. Som 

nämnts talar både Kjellgren och Wassberg (2002) och Nyman m.fl. (2001) om att sexuella 

övergrepp kan inkludera annat än fysiska beröringar, som exempelvis oanständiga 

kommentarer och liknande. Utifrån detta kan en tolkning vara att dessa pojkar, som tidigare 

varit i kontakt med socialtjänsten, kanske redan uppvisat ett beteende som kan ses som 

avvikande, men att socialtjänsten inte uppmärksammat det eftersom de inte bedömt beteendet 

som avvikande. Detta går även i linje med Schjødt och Egeland (1994), som menar att 

samhällets normer och kulturer möjliggör vissa beteenden. Därför kan en vidare tolkning vara 

att om socialtjänsten, och samhället i sin helhet, förändrar sin uppfattning om vad som är 

sexuellt avvikande beteende, skulle dessa pojkar också kunna få hjälp tidigare och antalet 

sexuella övergrepp minska. 

Barnets egen insikt och inställning till sitt beteende 

Respondenterna framhåller att det är viktigt att pojkar som har ett sexuellt avvikande beteende 

inser att beteendet inte är acceptabelt. Detta överensstämmer med vad Etgar och Shulstain-

Elrom (2009) betonar, att det är viktigt att barnet kan ta ansvar för sina handlingar för att det 

ska kunna få insikt i sitt beteende samt förändra det. R4VG menar att det kan vara svårt för ett 

barn att inse sitt problem samt att faran med att inte inse det är att risken för nya övergrepp är 

stor. Respondenterna poängterar att terapeutisk hjälp är viktig för att hjälpa pojkarna att 

komma till insikt gällande sitt beteende. Detta skulle däremot kunna vara svårt att uppnå, 

eftersom Johnson och Feldmeth (ref. i Nyman m.fl., 2001) menar att de pojkar som utvecklat 

ett grovt avvikande sexuellt beteende är svåra att nå fram till samtidigt som pojkarna själva i 

större utsträckning väljer att inte ta emot hjälp. Även respondenterna talar om att BUP är en 

frivillig insats och att det ibland kan vara avgörande. De lyfter i det sammanhanget fram att 

socialtjänsten i de lägen där familjer avstår från behövlig frivillig hjälp, kan behöva gå in med 

tvångsåtgärder, för att lyfta pojken ur sitt sammanhang och markera att beteendet är 
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oacceptabelt. Däremot menar Johnson och Feldmeth (ref. i Nyman m.fl., 2001) att 

behandlingen som krävs måste vara intensiv och av specialistkaraktär för dessa pojkar. 

Samtidigt menar Ekström (2010) att det endast finns ett fåtal behandlingshem med 

specialistkompetens för denna problematik. En vidare tolkning skulle därför kunna vara att 

även om socialtjänsten går in med tvångsåtgärder och placerar barnet på ett behandlingshem, 

finns det få resurser till behövlig specifik terapeutisk behandling.  

Skyddet kring barnet  

Respondenterna förklarar att det är viktigt att föräldrar till barn med avvikande sexuellt 

beteende kan stötta barnet på ett kärleksfullt sätt samt skydda barnet från sig själv och 

samtidigt skydda andra från det. Detta stämmer överens med vad Etgar och Shulstain-Elrom 

(2009) förklarar gällande att det är föräldrarnas ansvar att vara medvetna om barnets beteende 

och att skydda barnet från sig själv samt skydda andra runt omkring från barnet. Det är 

föräldrarnas uppgift att skapa en säker miljö kring barnet och det är dessutom viktigt att barnet 

får en tydlig markering av var de egna personliga gränserna går, menar Etgar och Shulstain-

Elrom (2009), varför det också kan tolkas som att respondenterna upplever att föräldrarna har 

ett ansvar gentemot barnet och dess beteende. Respondenterna menar samtidigt att det är 

viktigt att familjer inte utsätts för att behandla barnets problematik på egen hand, vilket kan 

tänkas ligga i linje med vad NCTSN (2009) poängterar. De menar att det är viktigt att 

föräldrarna tillsammans med professionella utvecklar en tydlig och tryggande plan. NCTSN 

(2009) förklarar att denna trygghetsplan bör inkludera regler och aktiviteter som gäller för 

barnet, föräldrarnas skyldigheter gentemot barnet samt regler för familjemedlemmarnas 

privatliv, gränser och uppsikt. En tolkning till varför dessa aspekter anses vara viktiga, kan 

göras utifrån att både Tidefors (2010) respektive Långström (2000) talar om att avsaknad av 

gränser i hemmet kan vara en anledning till varför barnet utvecklar ett avvikande sexuellt 

beteende. Detta är även något som respondenterna uttrycker. 

 Vidare framhåller respondenterna att riskfaktorer hos föräldrarna, som exempelvis 

missbruk och omsorgsbrist, kan vara anledningar till varför en insats kan bli aktuell. Även 

BRÅ (2006) poängterar att föräldrafaktorer som exempelvis missbruk och opassande 

uppfostringsstrategier kan öka risken för att ett barn ska bete sig kriminellt. Utifrån Nymans 

m.fl. (2001) redogörelse för ”Hans och Greta-syndromet” skulle sådana svårigheter hos 

föräldrar kunna vara riskfaktorer eftersom de kan medföra att barnet inte får sitt 

trygghetsbehov tillgodosett. Det gör i sin tur att barnet måste få detta behov tillgodosett på 

annat sätt, exempelvis genom att begå sexuella övergrepp. Detta skulle därmed kunna tänkas 

vara förklaringar till varför svårigheter hos föräldrar kan vara riskfaktorer för barnets 

beteende, och varför respondenterna upplever att det kan vara anledning till insats. 

Andra huvudmäns inverkan 

Respondenterna från Stockholms län framhåller att BUP har en stor betydelse i deras arbete 

och för bedömningen av insatser för pojkar med sexuella beteendeproblem, eftersom de har 

kompetensen att bedöma hur skyddet kring pojken samt risken för återfall ser ut. 

Respondenterna från Västra Götalands län påtalar också vikten och behovet av ett samarbete 

med BUP, men upplever att detta är bristfälligt från BUP:s sida. Samtidigt poängterar R3VG 

vikten av en specifik behandling för att återfallsrisken ska minska. Etgar och Shulstain-Elrom 

(2009) menar att det är viktigt att en riskbedömning görs gällande denna målgrupp, och 

NCTSN (2009) betonar att behandlingen dessutom borde skötas av en licensierad 

professionell yrkesperson med specifik ämneskunskap. Samtidigt förklarar Ekström (2010) att 

det endast finns två specialinriktade BUP-mottagningar i Sverige varav den ena ligger i 

Stockholm. Utifrån detta kan det tolkas som att respondenterna i Västra Götalands län 
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upplever att samarbetet med BUP är bristfälligt eftersom det inte finns samma tillgänglighet 

till specialkompetens som i Stockholms län. R3VG menar dessutom att det skulle behövas ett 

slags verktyg för riskbedömning, vilket därmed också skulle kunna förklaras med att det inte 

finns någon specialiserad BUP-mottagning tillgänglig som kan bidra med den bedömningen. 

En ytterligare möjlig tolkning av detta skulle kunna vara att bristen på ett fungerande 

samarbete med BUP innebär en avsaknad av kompetens, vilket i sin tur skulle kunna tänkas 

förklara varför respondenterna i Västra Götalands län ännu tydligare ser behovet av specifik 

behandling. Att respondenterna i Stockholms län istället har tillgång till specialistkompetens 

skulle därmed kunna vara en förklaring till varför de inte uttrycker samma missnöje med 

samarbetet med BUP, utan istället uppskattar och poängterar vikten av den. 

 Vidare menar R5VG att det är svårt att få tag i, för problematiken, passande 

behandlingshem, vilket skulle kunna förklaras med det som Ekström (2010) påtalar, att det 

endast finns ett fåtal specialinriktade behandlingshem i södra Sverige. Respondenterna i 

Stockholms län uttrycker inte samma saknad av behandlingsinsatser, vilket skulle kunna 

tänkas bero på att de har tillgång till den expertis och hjälp de behöver eftersom Ekström 

(2010) förklarar att det finns en specialistinriktad BUP-mottagning i Stockholm. Dessutom 

nämner R2S att BUP kan agera som en länk till andra instanser och samtidigt vara en egen 

specifik insats för pojken, vilket därmed skulle kunna vara en förklaring till varför de inte 

upplever samma brist på kompetens som de i Västra Götalands län gör. Vidare menar Weinrott 

(1996) att risken för återfall är dubbelt så stor om målgruppen inte genomgått behandling. 

Eftersom respondenterna i Västra Götalands län uttrycker en brist på behandlingsinstanser, 

kan det tolkas som att de barn som blir aktuella i Västra Götalands län inte har samma 

möjlighet att få specifik behandling som de som blir aktuella i Stockholms län, och därmed 

även skulle kunna tänkas löpa större risk för återfall. 

Fortsättningsvis framkommer det inte om respondenterna uppfattar att föräldrar sällan talar 

med sina barn om deras avvikande beteende. Däremot menar de att LUL-utredningar kan vara 

ett bra sätt att påverka föräldrar till att tala mer om barnets avvikande beteende. Det skulle 

därmed kunna tolkas som att de menar att föräldrar inte talar om detta om de inte får en 

legitim anledning. Utifrån vad Etgar och Shulstain-Elrom (2009) påtalar, skulle en anledning 

till varför barn och deras föräldrar talar så lite om dessa beteenden kunna tänkas vara att barn 

upplever det svårt att tala om övergreppen med sina föräldrar och tvärt om. Utifrån vad 

Tidefors (2010) menar, skulle en ytterligare tolkning kunna vara att ämnet är tabubelagt, vilket 

försvårar kommunikationen. Vidare poängterar Etgar och Shulstain-Elrom (2009) att det är 

viktigt för familjen att de har en öppen kommunikation för att familjen ska kunna fungera på 

ett bra sätt. Det kan därför tänkas att LUL-utredningar är bra verktyg för att bidra till en 

öppnare kommunikation inom familjer med denna problematik. 

Fortsättningsvis menar respondenterna att en risk med att barnet inte är straffmyndigt, kan 

vara att föräldrarna måste samtycka till vård, vilket kan försvåras av om föräldrarna inte ser 

barnets destruktiva beteende och förminskar problematiken. Det skulle i sin tur kunna 

innebära att barnet inte får den behandling det är i behov av, menar de. En möjlig tolkning av 

varför många föräldrar har svårt att se problematiken och förminskar den, skulle utifrån vad 

Etgar och Shulstain-Elrom (2009) menar, kunna vara för att de upplever känslor som avsky, 

förnekelse och skam. 

Socialarbetarnas egna uppfattningar 

Respondenterna menar att deras subjektiva upplevelser av familjerna påverkar bedömningen 

av om och i så fall vilken insats som blir aktuell, vilket också var något som framkom i 

Chassmans m.fl. (2010) studie, där många av deltagarna i studien påtalade att deras 

upplevelser påverkade deras arbete. Vidare poängterar respondenterna att de inhämtar 
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information från exempelvis skola, nätverk och professionella nätverk kring barnet. Schjødt 

och Egeland (1994) menar att alla system som en individ ingår i, påverkar individen. Detta 

kan därmed även tänkas motverka att det enbart är respondenternas subjektiva upplevelser av 

familjen som påverkar vilken insats som blir aktuell. 

Respondenterna nämner vidare att det är viktigt med ett helhetsperspektiv kring barnet och 

att lära känna barnet utifrån olika sammanhang under utredningsprocessen. Schjødt och 

Egeland (1994) förklarar utifrån systemteorin att en individ kan vara del av flera olika system 

och att interaktionen i system kan se olika ut. Utifrån detta kan en tolkning vara att 

respondenterna har ett mer eller mindre medvetet systemteoretiskt perspektiv då de tar hänsyn 

till barnets beteenden och interaktionsmönster i olika sammanhang i och med deras 

helhetsperspektiv. Detta kan dessutom tänkas vara viktigt eftersom lösningar, enligt Shjødt 

och Egeland (1994), inte alltid behöver finnas inom familjen utan även kan hittas i den 

omgivande miljön. 

Socialarbetarnas uppfattningar om familjens involvering i insatserna 
Samtliga respondenter menar att familjen till ett barn som har ett avvikande sexuellt beteende, 

är viktiga att inkludera i behandlingsarbetet. R2S anser att det alltid är sunt att ha ett 

familjeperspektiv och att barnets nära relationer är viktiga, men att de däremot kan vara både 

bärande och bristande, ”Familjen är grunden till väldigt mycket. Finns det brister där, får det också 

följder för barnet /.../ Familjen är verkligen nummer ett, både för de som blir utsatta och för de som 

utsätter andra” (R2S). 

R5VG framhäver att familjen bör involveras så mycket som möjligt och förklarar att 

socialtjänsten dessutom är skyldiga att involvera föräldrarna i och med Socialtjänstlagen. 

Däremot måste det samtidigt göras en riskbedömning, för att se om barnet kanske måste 

skyddas från föräldrarna. Han påtalar också att om en del av problematiken ligger inom 

familjen, är arbetet med och i familjen beroende av hur familjen ställer sig till det hela. Det 

påverkas även av familjens och de vuxnas förmågor och vad som är möjligt och inte. 

Vidare talar respondenterna om familjens förutsättningar samt om det går att få till en 

samarbetsallians, som faktorer som påverkar hur mycket de inkluderas i insatserna. R1S 

upplever att det är lättare att föreslå hjälpinsatser om föräldrarna är samarbetsvilliga och 

eventuellt sökt hjälp själva, samt om det finns ett erkännande. Det är också av vikt att 

föräldrarna tackar ja till de föreslagna insatserna. R3VG menar att om familjen tackar nej till 

föreslagna insatser, alternativt att bedömning görs att insatser inte är nödvändiga, bör familjen 

få tydlig information om hur de ska agera om det inte fungerar, eftersom symtom kan komma 

senare. R3VG poängterar att oavsett hur stark familjen är, kan familjer enskilt inte alltid 

hantera allt i alla lägen och en familj ska inte heller utsättas för att behandla all problematik 

själva. R1S menar i sin tur att socialarbetaren får göra en bedömning tillsammans med 

familjen och se vad de har för behov, och att det kan se olika ut. Vissa familjer är väldigt arga, 

medan andra är mer öppna och har hunnit bearbeta händelsen till viss del innan mötet med 

socialsekreteraren. R2S menar att barnet är en del i systemet och om förändringen ska kunna 

vara bestående över tid är det viktigt att se vilka möjligheter som finns inom familjen, och inte 

bara rikta sig mot barnet. 

 

Föräldrarnas involvering i insatserna 

Samtliga respondenter betonar att föräldrarna är viktiga att involvera i behandlingsinsatserna. 

R5VG menar att ingången alltid är att få med föräldrarna i behandlingsarbetet, så länge det 

inte är till skada för barnet. Även R4VG ser det som självklart att involvera föräldrarna, men 

menar även att utsträckningen av involveringen är beroende av hur föräldrarna är. Hon ger 

som exempel om föräldrarna är förnekande, så stöttar de ett destruktivt beteende. Därför är det 
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viktigt att även arbeta speciellt med dessa föräldrar. Även R3VG talar om föräldrarnas 

inkludering i behandlingsarbetet, och menar att det framförallt finns fördelar med detta och att 

det är en självklarhet så länge föräldrarna inte har så stora problem att en involvering av dem 

skulle vara en risk för barnet. Hon menar också att det blir en terapeutisk åtgärd och en liten 

tröst för barnet bara genom att lyfta upp problematiken och lägga det på bordet. Ytterligare en 

fördel med att involvera familjen, är att få föräldrarna att legitimera barnens känslor i det som 

hänt. Det är också viktigt att tala med föräldrarna om att det handlar om barnets integritet och 

att vissa saker kan barnet hantera för sig själv. Samtidigt är det också viktigt att hjälpa både 

barn och föräldrar att hitta nya förhållningssätt och strategier för att må bättre. R3VG påtalar 

däremot att en svårighet med att inkludera föräldrarna, är om de har egna obearbetade 

svårigheter som kan skapa problem i behandlingsarbetet för barnet. 

R1S framhåller att familjebehandling kan vara ett exempel på en insats som kan vara till 

hjälp för både barnet och föräldrarna, där de kan tala ut om det som hänt, ställa de frågor de 

funderat över samt stärka familjerelationerna och bygga upp tilliten igen. R1S poängterar att 

insatsen fungerar som stöd, vägledning och verktyg till föräldrarna där de kan få hjälp med 

krissamtal men dessutom hjälp med hur de ska förhålla sig till barnet och händelsen. 

Gällande föräldrars stödbehov menar samtliga respondenter att det är påfrestande för 

föräldrar att ha ett barn med en sexuell beteendeproblematik. R3VG menar att det generellt 

sett är svårt att känslomässigt hantera barns sexualitet och att det kan vara extra svårt att vara 

förälder till ett barn med avvikande sexuellt beteende. Hon förklarar att föräldrarna ibland kan 

behöva mer hjälp än barnet och att ”svårigheten när ens avkomma gör en sådan avskyvärd 

socialt missanpassad handling, att älska det barnet förbehållslöst, det kan man behöva ha 

hjälp med. Att skilja ut handling kontra barnet och vad de behöver”.  Hon säger 

fortsättningsvis att det finns många olika varianter på hur föräldrar förhåller sig till den 

uppkomna problematiken, där förnekelse, självrannsakan och utfrysning kan vara några 

exempel. 

R3VG menar att föräldrar till ett barn som utsatt ett syskon för sexuella övergrepp, har ett 

särskilt behov av separat hjälp i form av stöd och kunskap i hur de ska förhålla sig till barnen. 

Hon framhåller att stödet till föräldrarna i första hand inte bör vara egen terapi, vilket de 

däremot också kan tänkas behöva, men det primära är att hantera den uppkomna situationen 

och hur de ska gå vidare. R3VG menar att det är viktigt att hjälpa föräldrar att ”älska sitt barn, 

men fördöma handlingen. Hjälpa dem vidare till ett normalt beteende som håller sig inom 

ramen för lagen.” Hon anser också att det är viktigt att det finns en förstående och på ämnet 

kunnig person som möter föräldrarna där de är. Även R2S poängterar vikten av att insatserna 

har terapeutiska inslag även för föräldrarna, för att en förändring ska kunna ske. R1S menar att 

insatsen ska vara såväl ett stöd som hjälp, där föräldrarna kan ” få verktyg till att kontrollera sina 

känslor kring det här, och få lite råd och stöd om hur de ska hantera hemsituationen för den här 

pojken”, något som R1S menar är viktigt. 

Syskonens involvering i insatserna 

R3VG framhåller att det är viktigt att inte glömma syskonen i en familj där ett barn utsatt 

någon annan för sexuella övergrepp. Hon förklarar att syskon till barn som utsatt andra blir 

socialt utsatta även om de själva inte blivit utsatta fysiskt. Risken i dessa situationer är att 

syskonen blir bortglömda, då föräldrarna har fullt upp med sig själva och att förhålla sig till 

vad som hänt. Därför är det viktigt att också syskon får hjälp med att sortera och sätta ord på 

det som hänt, och tala om vad detta innebär för dem. Det är dessutom viktigt att ta reda på om 

syskonen själva blivit utsatta, poängterar R3VG. 

 Då det handlar om sexuella övergrepp bland syskon menar nästintill samtliga respondenter 

att det blir en skillnad, än om det sexuella övergreppet skett utanför familjen. R3VG anser att 



30 

 

det är den svåraste dimensionen att hantera. Då blir det en familjetragedi där föräldrarna ofta 

kan ha svårt att förhålla sig till barnen och det som hänt. R2S förklarar att föräldrastödet kan 

se olika ut för olika familjer, då hon menar att föräldrarna kan uppleva en annan distans om 

barnet förgripit sig på ett barn utom familjen och att det blir extra känsligt om övergreppet 

istället skett inom familjen eftersom föräldrarna har både “förövaren” och “offret” nära sig. 

R3VG poängterar att det i sådana situationer också är viktigt med syskonbehandling om det 

finns fler barn i familjen, då det är viktigt att inte bara inkludera de barn som utsatt och blivit 

utsatta, utan också de som ingår i systemet eftersom det blir en kris för alla. R4VG menar att 

då övergreppen skett inom familjen blir det ännu större anledning att utforska hur gränserna 

och systemet ser ut. R5VG menar i sin tur att det vanligaste är att försöka hålla ihop syskon 

vid placeringar, vilket kan bli en följd i dessa ärenden, men att det i dessa fall inte blir på 

samma sätt. Han förklarar att syskonen måste kunna umgås under säkra omständigheter, varpå 

de i så fall inte skulle placeras på samma ställe. R4VG tillägger att “inte låter man en pappa 

som utsatt sin dotter vara kvar i familjen, utan bort med honom”. R1S anser däremot att det är 

viktigt att arbeta med beteendet i sig och att bryta det, varför det inte behöver vara någon 

större skillnad för barnet om det förgripit sig på någon utom familjen jämfört med inom.  

 

Hur man kan förstå socialarbetarnas uppfattningar om familjens 

involvering i insatserna 
Samtliga respondenter är överens om att familjen till ett barn som har ett avvikande sexuellt 

beteende, är viktig att inkludera i insatserna så långt det är möjligt. Respondenterna framhåller 

att det är viktigt att göra en bedömning tillsammans med hela familjen och deras behov, och 

att familjer kan reagera på olika sätt på problematiken. Utifrån Schjødt och Egeland (1994) 

kan en tolkning av varför respondenterna upplever att familjer reagerar annorlunda, ha att göra 

med att de är delar av olika suprasystem och därmed även kan tänkas ha influerats och 

utvecklats på olika sätt i relation till deras omgivning och på grund av det kan tänkas ha olika 

behov och reaktionsmönster. En respondent poängterar även att det är viktigt att rikta insatser 

mot hela familjen, såväl föräldrar som syskon och inte bara mot barnet som begått brottet, för 

att förändringen ska vara bestående över tid, eftersom det blir en familjekris och alla är delar 

av familjen som system. Detta går i linje med ett systemteoretiskt perspektiv, men Schjødt och 

Egeland (1994) menar dessutom att det ibland kan vara hjälpsamt att rikta insatser mot 

faktorer utanför familjen, något som inte nämns av respondenterna men som ändå kan tänkas 

vara av vikt. 

 Respondenterna framhåller att det blir en skillnad då det sexuella övergreppet skett inom 

familjen jämfört med om det skett utanför, samt att det är viktigt att ta reda på om syskon till 

barnet som begått övergreppet, också har blivit utsatta. De menar även att syskonen är viktiga 

att involvera i behandlingsinsatserna. Schjødt och Egeland (1994) påtalar att alla 

familjemedlemmar påverkar och påverkas av varandra. Om ett barn begår sexuella övergrepp, 

kan syskon i samma familj därför tolkas påverkas av det och därmed också tänkas utveckla ett 

liknande beteende. Därför är det bra att respondenterna upplever det viktigt att involvera 

syskon i insatserna, eftersom det skulle kunna tänkas förhindra att ett sådant beteende 

utvecklas. Det kan dessutom anses vara positivt att respondenterna betonar att det är viktigt att 

undersöka om syskon utsatts, men utifrån Schjødt och Egeland (1994) kan det också vara av 

stor vikt att även undersöka om fler barn i familjen håller på att utveckla ett liknande 

beteende. 

Vidare säger respondenterna att de ser det som självklart att involvera föräldrarna, så länge 

det inte blir en risk för barnet eller att föräldrarna stöttar ett destruktivt beteende. Etgar och 

Shulstain-Elrom (2009) förklarar att det är en grundläggande förutsättning att föräldrar 

inkluderas i behandlingsarbetet för att det ska kunna ske en bestående förändring i barnets 
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beteende, och NCTSN (2009) menar att det är nödvändigt att föräldrar är aktivt involverade i 

insatserna för att barnet ska kunna ha nytta av behandlingen. Att respondenterna ser det som 

viktigt att involvera föräldrarna så långt det är möjligt, är dessutom avgörande utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv eftersom Schjødt och Egeland (1994) menar att en förändring av 

ett system, också påverkar delarna och tvärtom. 

 Respondenterna menar att faktorer som kan påverka att föräldrarna inte inkluderas i 

behandlingsarbetet, kan vara att de har egna svårigheter av olika slag. Utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv (Schjødt & Egeland, 1994), innebär det att om föräldrarna har 

egna svårigheter, påverkas även barnen av dessa eftersom de ingår i samma system. Därför är 

det viktigt att även föräldrarna får hjälp med sin problematik, för att också familjen som 

system ska kunna förändras. Om föräldrarna inte inkluderas i behandlingen, vilket 

respondenterna talar om, skulle det därmed kunna tänkas göra att barnen fortsätter att 

påverkas negativt av föräldrarnas svårigheter eftersom de ingår i samma system. Å andra sidan 

skulle insatser som riktas mot endast en familjemedlem, ändå kunna sägas påverka föräldrarna 

också. Detta eftersom det hela tiden sker en ömsesidig påverkan mellan familjemedlemmarna 

i ett familjesystem (Schjødt & Egeland, 1994). 

Respondenterna framhåller dessutom att föräldrar kan behöva mycket hjälp för att klara av 

att bemästra och förhålla sig till att deras barn har en sexuell beteendeproblematik. Etgar och 

Shulstain-Elrom (2009) påtalar att det kan bli aktuellt med individuell terapi för föräldrarna i 

dessa situationer. Också R3VG nämner individuell terapi för föräldrarna, men hon poängterar 

dock att det primära behovet hos föräldrarna är hur de ska hantera den aktuella situationen. 

Enligt Schjødt och Egeland (1994) kan det utifrån ett systemteoretiskt perspektiv däremot 

tänkas bli viktigt med individuell terapi för föräldrarna eftersom deras hälsa påverkar hela 

familjen, och därmed systemet som helhet samt delarna i det.  

Fortsättningsvis menar en respondent att barn utvecklas i förhållande till andra människor 

och är beroende av vuxna som kan handleda dem. Han påtalar också att om en del av 

problematiken ligger inom familjen, är arbetet med och i familjen beroende av hur familjen 

ställer sig till det hela. Utifrån systemteorin (Schjødt & Egeland, 1994), kan föräldrars åsikter 

och tankar med stor sannolikhet också påverka deras barns tankesätt. Vidare framhåller några 

av respondenterna att föräldrar ibland kan förneka barnets handling, vilket även Etgar och 

Shulstain-Elrom (2009) talar om. Utifrån systemteorin (Schjødt & Egeland, 1994) kan detta 

förnekande medföra att inte heller barnet inser att beteendet är oacceptabelt. Dessutom påtalar 

Etgar och Shulstain-Elrom (2009) att det är viktigt att barnet kan ta ansvar för sin handling för 

att beteendet ska kunna förändras och för att barnet ska förstå hur det kan undvika att begå 

sexuella övergrepp. Även Antonovsky (1991) menar att ett stimuli måste vara begripligt för att 

det ska gå att hantera, samt att en negativ upplevelse måste upplevas som meningsfull för att 

det ska finnas en drivkraft att komma igenom den. Utifrån detta kan det tänkas att då varken 

föräldrarna eller barnet ser det oacceptabla i beteendet, ser de inte heller något hjälpbehov 

eller meningsfullhet i förändras och att arbeta med problematiken, vilket även kan tänkas 

innebära att barnet inte heller tar ansvar för sin handling. Det skulle i sin tur även kunna 

påverka hur familjen ställer sig till behandlingsinsatser, något som en av respondenterna lyfter 

fram som en viktig faktor. Detta skulle därför kunna tänkas leda till att beteendet fortsätter, 

eftersom Weinrott (1996) påtalar att risken för återfall i övergrepp ökar om ingen behandling 

genomgås. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att socialarbetarnas uppfattningar om familjeinkludering i 

insatser, går att förstå på flera olika sätt utifrån systemteori. Själva kärnan kan påstås ligga i att 

alla i familjen påverkar och påverkas av varandra, på både positiva och negativa sätt, eftersom 

de är delar av samma system. Hur mycket familjen inkluderas i insatserna kan därför på olika 

sätt ha en stor inverkan för barnets beteende.  



32 

 

Socialarbetarnas upplevelser och påverkan av arbetet med målgruppen 
Samtliga respondenter upplever att arbetet med pojkar som begått sexuella övergrepp är tunga 

och tuffa ärenden som aktiverar mycket känslor. De menar att dessa ärenden och målgruppen 

är speciell. 

R4VG förklarar att det kan vara svårt att få ihop bilden av ett barn som har begått en sådan 

typ av brott. Hon menar att det är svårt eftersom det handlar om saker som barn normalt sett 

inte ska ha erfarenhet av över huvud taget. Även R5VG talar om detta och menar att det kan 

vara ungefär samma känsla som att få ett extremt våld beskrivet för sig. 
 

Först hör man det, sedan läser man det och man mår fysiskt illa av det man hör... Jag tänker på 

den här lille pojken, det är en liten pojke som älskar att cykla och som ser så mycket pojk ut. 

Förstår ni? Man tänker, ‟herregud, han ska ju leka och bygga hydda i skogen och så‟. Och så 

hör man den här andra historien. Den är så oerhört svår att ta till sig. Det är så oerhört svårt att 

ta till sig när man ser en liten kille som är en tvärhand hög, sitta i en stol med en keps... Vad är 

det jag hör? Har han gjort detta? (R5VG). 

 

R1S berättar att hon har svårt att sätta ord på de känslor som uppkom under hennes första 

möte med en pojke som begått sexuella övergrepp. Hon berättar om ett obehag som gjorde att 

hon i första samtalet valde att inte tala om själva händelsen, utan istället fokuserade mer på 

”neutrala” områden som skola och fritid. R1S tror att hennes obehagskänsla kan ha berott på 

att hon var osäker i sin roll och att hon inte riktigt visste hur hon skulle bemöta pojken, då hon 

inte haft denna typ av ärende tidigare. Efter ett par möten och samtal med pojken ändrades 

dock denna känsla hos henne, till att istället handla om att möta en pojke som behöver hjälp. 

”Vi är här som vuxna, vi måste ta ansvar, vi måste vara starka och visa honom att vi kommer 

inte att vända honom ryggen utan vi kommer att finnas här för att hjälpa honom”. R1S menar 

att hon själv genom detta tänkande fick en styrka inom sig, att hon blev stärkt. 

När det gäller hur respondenterna ser på barn som utsatt andra för sexuella övergrepp, är 

samtliga överens om att det handlar om barn som inte mår bra och som försöker visa det på 

olika sätt. Det handlar om barn som behöver hjälp i ett tidigt skede, och att det går att förstå 

varför det blivit som det blivit. 

R5VG menar att han betraktar dessa barn som beroende av vuxna, att de utvecklas i 

förhållande till andra och att de har stora behov av att möta vuxna som verkligen kan handleda 

dem. R2S förklarar i sin tur att hon först och främst ser dem som vilket barn som helst, men 

som uppvisat ett beteende som inte är bra för dem och som de behöver hjälp att bryta. R4VG 

menar däremot:  

 
De har ju skadat tilliten hos någon annan och förmodligen har de blivit skadade själva. På något 

sätt är de känslomässigt skadade, utgår jag ifrån. Jag kan inte utgå ifrån att ‟det här är en frisk 

unge som har vuxit upp i en så kallad normalfamilj i en villa någonstans och med engagerade 

föräldrar‟. Jag har jättesvårt att tänka mig det (R4VG). 

 

Hon ser således annorlunda på dessa barn jämfört med barn som begått andra brott, då hon 

menar att sexuella övergrepp är en form av tillitsbrott. 

Begreppen ”offer” och ”förövare” 

Samtliga respondenter menar dessutom att dessa barn också är offer, fastän de samtidigt är 

förövare som utsatt andra. R3VG förklarar att det definitionsmässigt inte är självklart vad 

begreppen ”offer” och ”förövare” innebär, men att hon använder sig av en terminologi kopplat 

till rättsväsendet i Sverige och som hon menar kan missuppfattas. Hon framhåller att det finns 

en orsak till att barnen utför dessa handlingar och att den terminologin därför inte borde 
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användas alls, utan att de istället är barn som är utsatta, men också utsätter andra för 

kränkningar. Hon menar dock att det är en annorlunda dimension på sexuell kränkning 

jämfört med exempelvis misshandel, eftersom människor är sexuella varelser och sexualiteten 

är en stark drivkraft. 

R4VG menar att barnet gör saker och ting som denne egentligen inte ska ha kunskap om 

över huvud taget, så någonstans är barnet också ett offer för någonting. R2S framhåller att 

barnet signalerar något med sitt beteende och att det därför är viktigt att inte bara döma, 

eftersom ”förövaren” också är ett ”offer”. Hon framhåller dock att det inte betyder att de inte 

ser det allvarliga beteendet, som de behöver hjälp att bryta. ”Det är inte är en situation där vi 

bara tänker att ’de är små barn, som gjort något fel’. Nej, de har begått ett allvarligt brott 

och det behöver de hjälp med, precis som alla andra.” Även R4VG poängterar att det inte får 

mörkas att dessa barn faktiskt är förövare och har begått brott, för då innebär det också en 

förnekelse av offret. Dessutom träffar socialsekreteraren ingen förövare, om denne bara tänker 

att det är ett offer. Därför är det viktigt att tänka att mötet sker med båda två. Däremot menar 

hon att begreppet ”förövare” inte används inför barnet, men poängterar att det är viktigt att 

använda det för sig själv. 

Socialarbetarnas emotionella påverkan 

När det kommer till hur respondenterna påverkas emotionellt av arbetet med denna målgrupp, 

upplever flera av dem att det är påfrestande och arbetsamt. R1S påtalar att hon påverkats av 

arbetet med denna typ av målgrupp genom att hon nu känner att problematiken inte finns så 

långt ifrån henne. Hon säger: 

 
… för någonstans kan man läsa böcker om det, och man kan se på Kalla Fakta eller något 

teveprogram om att det har hänt någonstans, ja men så tänker man så här „fy vad hemskt, kan 

något sådant hända‟. Och sen när jag fick ett sådant ärende så kände jag, ja det är så pass nära, 

det kan hända… vem som helst, eller inte vem som helst, men det finns nära en i alla fall, så för 

mig blev det som att mina ögon öppnades (R1S). 

 

R2S framhåller att hon är mer medveten om problematiken idag och att hon inte blir 

förvånad när hon möter det i sin arbetsvardag. Om hon däremot skulle möta det i sin 

privata vardag, säger hon att hon inte vet hur hon skulle hantera det. 

 Även R3VG tror att hennes upplevelser av mötet med problematiken påverkar henne 

mycket, på ett negativt sätt. Hon upplever att hon har mindre kraft, ork och glädje. Hon 

menar att vi människor är en summa av alla våra erfarenheter och att vi påverkas av allt på 

olika sätt, och att det ibland kan få negativa inverkningar. Vidare förklarar R3VG att hon 

dessutom påverkats genom att hon har fått upp ögonen för problematiken och är mer 

intresserad och engagerad, vilket hon också menar påverkar de samråd hon har med 

socialsekreterare. Hon uttrycker att hon vill få till en förändring och att det borde arbetas 

mer med problematiken. 

R5VG framhåller vidare att det är viktigt att inte vara ensam i ärenden, oavsett vilken 

typ av problematik det handlar om. Han menar att det inte alltid är lätt att själv ta tag i att 

tala med någon om påfrestande ärenden, men att det är viktigt att ha en slags vakande hand 

över sig. Han upplever att det alltid är viktigt i denna typ av arbete, men att det blir extra 

avgörande i dessa ärenden där det är svårt att begripa när barn utsatt andra barn för sexuella 

övergrepp. R4VG håller med, och poängterar vikten av handledning samt att dessa ärenden 

definitivt borde prioriteras där. R5VG uttrycker också att:  

 
...man går in och ut ur rum, när man är socialsekreterare /.../ Man kan sitta i det här rummet och 

höra jätteberättelser, sedan går man ut och byter papper och så går man in i ett nytt rum och 
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träffar en ny familj. Man går in och ut ur rum... (R5VG). 

 

Han säger att det är lätt att bli rationell, och därför tror han det blir viktigt att kunna tala med 

kollegor, chef och ha handledning, så att handläggaren inte själv behöver ta hela ansvaret. Han 

säger att det inte handlar lika mycket om känslor när man går in och ut ur rum, utan då är det 

mer tekniker, metoder och att samla in underlag som står i fokus, vilket han tror det finns 

risker med. 

 

Hur man kan förstå socialarbetarnas upplevelser och påverkan av arbetet 

med målgruppen 
Flera av respondenterna upplever att det är svårt att förstå och få ihop bilden av ett barn som 

begått sexuella övergrepp. En respondent talar om känslor som är svåra att sätta ord på. 

Utifrån vad Antonovsky (1991) menar gällande de tre grundbegreppen i KASAM, kan 

respondenternas svårigheter med att förstå barnet och dess problematik kunna tolkas som att 

respondenterna upplever en låg begriplighet och har svårt att uppfatta denna typ av 

problematik som förståelig och sammanhängande. Å andra sidan nämner respondenterna ett 

flertal olika förklaringar till varför barn utvecklar ett sexuellt avvikande beteende, vilket 

istället skulle kunna tyda på att det finns en viss begriplighet gällande problematiken ändå, 

eftersom Antonovsky (1991) förklarar att personer med hög begriplighet bland annat upplever 

stimuli som förklarliga. 

Respondenterna talar vidare om att det är viktigt att skilja ut barnet från problematiken. De 

menar att de främst ser barnet som det barn det är, men att barnet har ett destruktivt beteende 

som det behöver hjälp med. Utifrån Antonovsky (1991) skulle detta kunna förstås som 

respondenternas sätt att definiera och begripliggöra problematiken, vilket är en förutsättning 

för att resurser ska kunna mobiliseras och problematiken hanteras. Antonovsky förklarar att 

hanterbarhet dessutom innebär att svårigheter upplevs som överkomliga erfarenheter. Vad som 

skulle kunna tyda på att respondenterna upplever problematiken som hanterbar och 

överkomlig, är att de talar om möjliga insatser och olika strategier att arbeta med 

problematiken på. 

Å andra sidan menar R3VG att hon inte har så mycket kunskap om hur hon ska hantera 

denna problematik, vilket utifrån Antonovskys (1991) tankar skulle kunna tyda på en låg 

känsla av hanterbarhet men en hög känsla av begriplighet. Hon säger dessutom att hon vill få 

till en förändring och att det borde arbetas mer med problematiken. Detta skulle därför kunna 

förklaras utifrån att Antonovsky menar att viljan till förändring påverkas av just en hög känsla 

av begriplighet men låg känsla av hanterbarhet. Respondentens känsla av att det behövs en 

förändring kring arbetet med problematiken, skulle i sin tur kunna betraktas som ett uttryck 

för att hon upplever arbetet som meningsfullt. Antonovsky menar att meningsfullhet innebär 

upplevelsen av att en utmaning är värd engagemang och investering. Vidare uttrycker R3VG 

att hon har möjlighet att påverka arbetet med dessa barn bland annat genom sina samråd med 

socialsekreterarna som utreder dessa ärenden, samt att hon har ett ökat engagemang och 

intresse för problematiken. En tolkning skulle då kunna vara att R3VG upplever en ökad 

meningsfullhet till följd av att hon har möjlighet att påverka, vilket i sin tur kan vara en 

förklaring till varför hon dessutom upplever ett större engagemang och intresse. 

Begreppen ”offer” och ”förövare” 

Samtliga respondenter är överens om att pojkar som begått sexuella övergrepp också kan 

betraktas som ett offer, och behöver hjälp för sitt beteende. Även Nyman m.fl. (2001) 

poängterar att dessa barn, precis som offren, behöver hjälp. Att endast betrakta dessa pojkar 

som offer skulle däremot kunna vara en risk i utredningsarbetet, eftersom Kjellgren och 
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Wassberg (2002) förklarar att denna syn på barnet kan vara förvirrande och leda till att ingen 

insats ges. R2S betonar å andra sidan att de inte endast ser pojkarna som offer, utan är noga 

med att lägga vikt vid det allvarliga brottsliga beteendet. Risken för att hon enbart ser dessa 

pojkar som offer, minskar därmed. R4VG poängterar dock att det är viktigt att se båda sidorna 

av pojkarna eftersom de utifrån ett offerperspektiv behöver hjälp, men utan förövare finns det 

heller inget offer för handlingen. Hennes tankar kan därmed sägas ligga i linje med både 

Nyman m.fl. (2001), Kjellgren och Wassberg (2002) samt Tidefors (2010) tankar om 

begreppen.  

 R4VG anser även att det är viktigt att inte använda begreppet ”förövare” inför barnet, men 

däremot inför sig själv. Att respondenten inte använder begreppet inför barnet kan sägas vara 

positivt eftersom Nyman m.fl. (2001) menar att det kan få en stigmatiserande effekt för icke-

pubertala pojkar. Dessutom menar Tidefors (2010) att det kan påverka pojkars utveckling av 

självet och självkänslan negativt samt att pojkarna i längden identifierar sig med 

övergreppsbeteendet. Utifrån detta kan det även tänkas vara viktigt att en socialarbetare med 

denna uppfattning, också är medveten om sina uppfattningar, eftersom en omedvetenhet skulle 

kunna tänkas medföra att socialarbetaren på andra sätt uttrycker sina uppfattningar om barnet 

som förövare, vilket därmed kan tänkas få just den negativa effekt som beskrivits ovan. 

Däremot är det enligt Nyman m.fl. (2001) inte riskfyllt att använda begreppet för barn som 

nått puberteten, något som R3VG bestrider då hon menar att begreppen ”förövare” och ”offer” 

inte borde användas gällande målgruppen över huvud taget. Istället menar hon att de bör 

benämnas ”barn som är utsatta, men också utsätter andra för kränkningar”, vilket går i linje 

med vad Ekström (2010) menar när det gäller att använda andra begrepp än förövare, då barn 

enligt lag inte är brottslingar. 

Socialarbetarnas emotionella påverkan 

Respondenterna upplever arbetet med pojkar som utsatt andra barn för sexuella övergrepp, 

som tungt och svårt. Att respondenterna kan uttrycka hur de upplever arbetet med denna 

målgrupp, kan utifrån Chassman m.fl. (2010) vara viktigt. Det framkommer däremot inte om 

alla respondenter ser sitt arbete som meningsfullt, men däremot upplever vi att sättet de talar 

om arbetet på, tyder på det. Utifrån vad Antonovsky (1991) menar, kan deras upplevelser av 

arbetet som meningsfullt ändå innebära att de har en stark KASAM trots att de menar att 

arbetet också innebär svårigheter och negativa känslor. Å andra sidan förklarar Antonovsky 

även att en hög KASAM är viktig för att upprätthålla en god hälsa, varpå faktumet att en av 

respondenterna uttrycker att hennes kraft, ork och glädje har blivit mindre skulle kunna tänkas 

vara en följd av en lägre nivå av KASAM. 

 R1S förklarar att hon i början av mötet med målgruppen hade svårt att sätta ord på sina 

känslor och kände sig osäker i sin roll. Detta skulle kunna tolkas som att hon hade en låg 

känsla av sammanhang, eftersom Antonovsky (1991) förklarar att detta hänger samman med 

en osäkerhet i sitt själv och därmed identitet och roll. Däremot beskriver R1S att hennes 

känslor inför pojken förändrades efter några möten, och hon kände sig mer stärkt i sin roll och 

sitt ansvar. Detta skulle därmed kunna tolkas som att hennes KASAM blev stärkt.  

Vidare förklarar R2S att hon inte längre blir förvånad över att möta problematiken i sin 

arbetsvardag, och R1S uttrycker att hon nu fått upp ögonen för problematiken. Utifrån vad 

Antonovsky (1991) menar gällande begriplighet inom KASAM, går det att tolka att 

respondenterna har en hög begriplighet gällande problematiken i sin arbetsvardag eftersom 

den är förutsägbar där. Däremot säger R2S att hon inte skulle veta hur hon skulle hantera 

problematiken om hon mötte den i sin privata vardag. Därför är en tolkning att problematiken 

i relation till respondentens privata vardag inte är förutsägbar och därmed inte heller begriplig 

för henne, eftersom Antonovsky (1991) förklarar att hanterbarhet förutsätter begriplighet. 
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Fortsättningsvis talar flera av respondenterna om arbetet med målgruppen som påfrestande 

och arbetsam samt påtalar vikten av handledning och reflektionstid med kollegor. Detta skulle 

kunna tyda på att de har en hög KASAM, eftersom Antonovsky (1991) förklarar att en person 

med hög KASAM är mer medveten om sina känslor och har lättare att beskriva samt påverka 

dem än en person med låg KASAM.  

 Chassman m.fl. (2010) förklarar att flera rådgivare i deras studie ansåg att det var viktigt 

att ta hjälp av kollegor och chefer för att hantera och normalisera sina känslor gällande mötet 

med unga som begått sexuella övergrepp. Detta skulle kunna kopplas till respondenternas 

uppfattningar om att handledning och reflektionstid med kollegor är viktigt. En tolkning 

skulle kunna vara att respondenterna använder detta som ett sätt att få hjälp att hantera sina 

känslor och att normalisera dem inför mötet med pojken, vilket skulle kunna tänkas medföra 

att mötet med pojken blir av en högre kvalitet.  

 

SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur man kan förstå de upplevelser som 

socialarbetare inom socialtjänsten har av barn som utsatt andra barn för sexuella övergrepp, 

samt socialarbetares tankar kring valet av insats och familjens inkludering i dessa. Vi utgick 

ifrån tre frågeställningar som behandlade (1) hur man kan förstå socialarbetares upplevelser av 

vad som är viktiga faktorer vid val av insats, (2) hur man kan förstå socialarbetares 

upplevelser av i vilken utsträckning pojkens familj bör involveras i insatserna, samt (3) hur 

man kan förstå socialarbetares upplevelser och påverkan av arbetet med denna målgrupp. 

 När det gäller faktorer som socialarbetarna i studien ansåg viktiga att beakta vid val av 

insats, lyfte respondenterna fram tre olika aspekter. Den ena handlade om faktorer hos barnet, 

där de menade att det är viktigt att undersöka om pojken har ett uppvisat gränsöverskridande 

beteende samt hur pojkens egen inställning till beteendet är. Den andra handlade om faktorer i 

familjen och omgivningen runt barnet, där de menade att det är viktigt att ha ett 

helhetsperspektiv kring barnet och att undersöka hur skyddet kring barnet ser ut.  Den tredje 

aspekten rör sig på en mer samhällelig nivå, då respondenterna menade att samarbetet med 

BUP samt tillgången till specialistkompetens är inverkande faktorer, samtidigt som 

socialarbetarnas egna uppfattningar även inverkar.  

Respondenterna kan utifrån flera olika aspekter sägas ha ett systemteoretiskt perspektiv, 

eftersom de lyfter fram många olika faktorer runt omkring barnet som viktiga att beakta vid 

val av insats. Flera av respondenterna uttryckte även att det behövs mer specialkompetenta 

behandlingsinsatser för barn med denna typ av problematik, och som nämnts framhåller 

Ekström (2010) att det endast finns ett fåtal behandlingshem och BUP-mottagningar med 

specifik kompetens inom området i Sverige.  Samtidigt framkommer att de socialtjänster som 

finns i Stockholms län har ett närmare samarbete med de specialinriktade BUP-

mottagningarna, och har därför lättare att få kontakt med andra instanser samtidigt som de 

även har tillgång till de specialiserade BUP-mottagningarna som insatser i sig. Detta kan 

därför vara en förklaring till varför socialarbetarnas upplevelser till viss del skiljde sig åt länen 

emellan. Utifrån detta går det även att diskutera hur etiskt försvarbart det är att om en familj 

får behövlig hjälp eller inte, avgörs av var i Sverige de bor. Det kan därför även sägas finnas 

ett stort behov av fler specialkompetenta behandlingsinsatser i Sverige, så att denna skillnad 

inte ska behöva finnas. En annan aspekt som inte får glömmas, är att barn som inte får 

behövlig hjälp också löper större risk att återfalla i att begå sexuella övergrepp, vilket betyder 

att fler barn utsätts. Detta är också något som understryker vikten av att det måste finnas 

tillräcklig tillgång till specialkompetenta behandlingsinstanser gällande problematiken i 
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Sverige. 

 En annan tanke är att samhället påverkar vad socialarbetare och personer i barns 

omgivning, uppfattar som avvikande sexuellt beteende och vad som därmed kan leda till 

behandling. I inledningen av denna studie, skriver vi om en man i Örebro som åtalats för ett 

antal sexualbrott, där det framkommer att han redan i tidig ålder började förfölja kvinnor. Med 

tanke på att ämnet är så pass skam- och tabubelagt (se Tidefors, 2010), kan det hända att 

många barn tillåts fortsätta sitt beteende till följd av att ingen ”vågar” reagera. Om samhället 

inte reagerar på dessa beteenden i barns tidiga ålder, signalerar det i sin tur en norm i 

samhället om att beteendet är acceptabelt alternativt något man inte talar om. Detta medför att 

kanske inte heller föräldrar ser sitt barns beteende som avvikande, alternativt väljer att blunda 

för det då det anses som skamfyllt. Det skulle i förlängningen även kunna medföra att 

beteendet fortgår och barnet begår fler övergrepp, utan att det stoppas. För att kunna 

uppmärksamma och hjälpa barn i ett tidigt skede, innan de utvecklar ett grovt sexualiserat 

beteende som enligt Johnson och Feldmeth (ref. i Nyman m.fl., 2001) är svårt att behandla, 

kan det därmed sägas att samhället i stort måste förändra sin syn på detta beteende.  

 Angående i vilken utsträckning socialarbetarna ansåg att barnets familj bör involveras i 

insatserna, framkom att samtliga respondenter ansåg att det är viktigt att inkludera familjen i 

så stor utsträckning som möjligt. Vidare lyfte de fram att det är essentiellt att beakta 

föräldrarnas inställning till beteendet samt om övergreppet skett inom eller utom familjen. 

Respondenterna betonade även eventuella svårigheter hos föräldrarna, föräldrarnas behov av 

stöd samt vikten av att inkludera hela familjen. Även dessa tankar och upplevelser går att 

förstå utifrån ett genomgående systemteoretiskt perspektiv. 

Att hela familjen inkluderas i behandlingsinsatserna för ett barn som begått sexuella 

övergrepp, är viktigt och kan motiveras utifrån både respondenternas tankar och systemteorin. 

En av de viktigaste faktorerna är att alla familjemedlemmarna påverkar och påverkas av 

varandra, varför ett barns sexuellt avvikande beteende också påverkar och påverkas av de 

andra familjemedlemmarnas beteenden. För att minska problematiken och förhindra att fler 

utvecklar ett liknande beteende, kan insatser till samtliga familjemedlemmar därför sägas vara 

av yttersta vikt. Dels för att hjälpa familjen genom en krisartad situation, vilket flera av 

respondenterna beskriver det som, dels i förebyggande syfte så att beteendet inte utvecklas hos 

andra inom familjen och fler övergrepp begås.  

Att få föräldrarna att vilja delta i hjälpinsatser gällande denna problematik kan dock vara 

problematiskt, anser vi, då ämnet som tidigare nämnts är tabubelagt och svårt att tala om (se 

Tidefors, 2010). Det kan exempelvis tänkas vara lättare för en förälder att tala med sina 

vänner om en son som hamnat i slagsmål, än om en son som förgripit sig sexuellt på andra 

barn. Samtidigt upplever flera föräldrar känslor som rädsla, förnekelse och skam i dessa 

situationer (se Etgar & Shulstain-Elrom, 2009). Detta kan tänkas medföra att föräldrar 

förnekar vad som begåtts av sitt barn och ”sticker huvudet i sanden”.  Därför är det viktigt att 

verkligen arbeta intensivt även med föräldrarna och få dem motiverade till att ta emot hjälp, så 

att de kan acceptera vad som hänt och arbeta sig igenom det. För vad blir annars 

konsekvensen av att föräldrarna förskjuter ett barn som redan tydligt uttryckt att det mår 

dåligt?  

 När det kommer till socialarbetarnas upplevelser och påverkan av arbetet med 

målgruppen, framkom att samtliga respondenter upplever att det är svåra och tunga ärenden 

som väcker mycket känslor. De menade att det är svårt att få ihop bilden av ett barn och denna 

typ av handling, men att de ändå ser barnet som ett barn som genom sin handling uttrycker att 

det behöver hjälp. Vidare talade respondenterna om begreppen ”offer” och ”förövare”, där de 

menade att dessa barn kan vara både och. Respondenterna lyfte i detta sammanhang upp att 

det är viktigt att ta hjälp av kollegor och handledning.  
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Dessa upplevelser går att förstå på olika sätt utifrån KASAM. Socialarbetarna menade som 

nämnts, att de kan ha svårt att begripa denna typ av problematik, vilket skulle kunna förklara 

varför flera av respondenterna också uttryckte att det är svårt att arbeta med den. De försöker 

själva förklara och förstå hur problematiken uppkommit, samt nämner flera olika strategier för 

att handskas med problematiken på, vilket kan tyda på att de gör det mer begripligt och 

därmed mer hanterbart för sig själva. En vidare tanke kring detta är att socialarbetare inom 

socialtjänsten kommer i kontakt med flera olika människor med varierande problem, varpå det 

kan finnas flera andra problemområden än detta, som kan upplevas som svårbegripligt och 

därmed svårhanterat. Att socialarbetarna i föreliggande studie däremot visar på en förmåga att 

göra problematiken mer hanterbar för sig själva, skapar å andra sidan en förhoppning om att 

de har förmåga att göra på liknande sätt när det gäller andra svåra problemområden också.     

Gällande den aktuella målgruppen, upplever respondenterna däremot fortfarande att det är 

en svår problematik som det finns en bristande kunskap kring. Utifrån detta kan det sägas vara 

viktigt att professionella som kommer i kontakt med barn med denna problematik, för upp 

ämnet till diskussion i sin arbetsgrupp i en större utsträckning samt tar del av den kunskap 

som finns, så att de redan innan mötet med denna målgrupp vet hur de ska förhålla sig till den 

samt har vissa förkunskaper att ta hjälp av. Då kan socialarbetare känna sig mer förberedda på 

hur de ska arbeta med och bemöta dessa barn och problematiken, vilket i förlängningen även 

skulle kunna medföra att dessa barn och familjer uppmärksammas tidigare samt får ett 

kompetent bemötande redan från början. Däremot framhåller flera av respondenterna att det 

inte finns så mycket tillgänglig information att ta del av gällande detta ämne, något som 

intygar att det finns ett stort behov av att bedriva mer forskning inom området.  

Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan sägas att det behövs mer specifik kompetens inom området barn som 

begår sexuella övergrepp. Det behövs å ena sidan att socialarbetare och professionella som 

kommer i kontakt med denna målgrupp, redan innan mötet med dessa familjer har kunskap 

om problematiken samt hur de kan bemöta och arbeta med den. Samtliga respondenter lyfter 

upp att problematiken är svår att arbeta med, vilket pekar på ett behov av ökad kunskap. Å 

andra sidan behövs det en större specialkompetens inom behandlingssektorn, så att det inte 

ska behöva vara någon skillnad på förutsättningar för att få adekvat hjälp beroende på var i 

Sverige familjer bor. En annan slutsats är att det av olika anledningar kan vara viktigt att 

involvera hela familjen i behandlingsarbetet. Det kan utifrån föreliggande studie även sägas 

vara vitalt att föra upp sexuell beteendeproblematik hos barn till diskussion, så att beteendet 

kan uppdagas i ett tidigare skede innan det hunnit eskalera och bli mer svårbehandlat. Att 

diskutera ämnet inom såväl socialt arbete som i samhället i stort kan vara betydelsefullt. Att 

lyfta upp ämnet inom den politiska arenan är angeläget eftersom beslut över hur mycket 

resurser som investeras inom området, tas här.  Att även lyfta ämnet inom skolan är viktigt, 

eftersom skolmiljön är en stor del av barns och ungas liv samt är en stor arena för barns 

utveckling. På så vis skulle utvecklingen av sexuella beteendeproblem hos barn kunna 

minska, vilket också skulle innebära att färre barn blir utsatta för sexuella övergrepp.  

Förslag till vidare forskning 
Vår studie har bidragit med en liten inblick i hur socialarbetare i Sverige upplever och arbetar 

med barn som utsatt andra barn för sexuella övergrepp, men visar också på att det finns ett 

stort behov av ytterligare studier kring ämnet. Vi har upptäckt att det finns ett bristande utbud 

på såväl internationell som nationell forskning kring området, inte minst gällande 

socialarbetares upplevelser och arbete med målgruppen. Därför behövs det mer forskning 

gällande problematiken inom dessa områden, men även på en samhällelig nivå samt utifrån ett 
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behandlingsperspektiv. För att det ska kunna ske en förändring gällande problematiken i 

Sverige, måste det inte bara bedrivas internationell forskning utan även mer nationell 

forskning kring ämnet. Förhoppningen är att mer forskning, såväl svensk som utländsk, kan 

leda till ökad kunskap om problematiken. På så vis kan också det sociala arbetet utvecklas och 

sexuella övergrepp bland barn förebyggas på ett mer framgångsrikt sätt.  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

 
 Inledande – antal år i yrket, erfarenhet kopplat till den aktuella problematiken? 

 

 

Val av insats 
 

 Hu uppfattar ni att problematiken uppkommer? 
 

 Vad avgör vilken insats som blir aktuell? 
 

 Hur tänker och resonerar man kring valet av insats gällande denna problematik? 

 

 Vad bör en insats inkludera?  
 

 Vad vill man uppnå med insatsen, effekten? 

 
 

Familjeinkludering 

 
 Hur tänker ni kring familjens del i insats/behandlingsarbetet? 

 

 Hur påverkas familjen? 
 

 Syskonincest, hur tänker ni kring detta?  

 

 

Upplevelser och känslor 

 
 Hur är det att utreda denna typ av ärende?  

 

 Hur ser ni på barnet som begått handlingen? 
 

 Vad tänker ni om barnet? 
 

 Påverkan av egen erfarenhet? 
 

 Hur påverkas ni av tankarna och synen på barnet? 

 


