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Abstract 

The aim of the study was to explore the possibilities and obstacles that staff at the 

Child and Youth Habilitation Services experience in asking their patients about sexual abuse. 

This was done by conducting semi-structured interviews with eight participants from different 

units within the Child and Youth Habilitation Services at Region Skåne. The data was 

analysed using thematic analysis and resulted in four themes: “The working procedure and 

mission of the Child and Youth Habilitation Services makes it difficult to ask”, “The 

importance of a good relationship with the child and family”, “A difficult conversation” and 

“Uncertainty regarding how to ask”. The results showed that the participants lacked practice 

in asking their patients about sexual abuse in an early contact and experienced both pros and 

cons in doing so. Factors of consideration to their experience were the relationship to the 

family, the mission of the Child and Youth Habilitation Services and the need to adapt the 

question to children of different ages and difficulties. The discussion pinpointed the 

participants’ experience of both resistance and opportunities in asking about sexual abuse. 

The study highlighted the importance of competence, experience and support to increase the 

confidence of the staff in asking questions and talking about sexual abuse with children at the 

Child and Youth Habilitation Services.  

Keywords: Child and Youth Habilitation Services, Sexual abuse, Disabled children, 

Staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och hinder som personal på 

barn- och ungdomshabiliteringen upplever gällande att ställa frågor om sexuella övergrepp. 

Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare från sex olika 

enheter inom barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Data analyserades med 

tematisk analys och resulterade i fyra olika teman: “Uppdraget och arbetssättet gör det svårt 

att ställa frågan”, “Vikten av att skapa en god relation till barnet och familjen”, “Ett svårt 

samtal” och “Osäkerhet gällande hur frågan ska ställas”. Av resultaten framkom att deltagarna 

inte hade någon erfarenhet av att fråga om sexuella övergrepp i en tidig kontakt och att de 

upplever både för- och nackdelar med att göra det. Faktorer av betydelse för upplevelsen var 

relationen till familjen, barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag och behovet av att anpassa 

frågan till barn i olika åldrar samt med olika typer av svårigheter. Diskussionen belyste både 

den motvilja och de möjligheter som deltagarna upplevde finns för att ställa frågan om 

sexuella övergrepp. Av studien framkom vikten av kompetens, erfarenhet och stöd för att 

skapa en större trygghet hos personalen i att fråga och samtala om sexuella övergrepp med 

barn på barn- och ungdomshabiliteringen. 

Nyckelord: Barn- och ungdomshabiliteringen, sexuella övergrepp, barn med 

funktionsnedsättning, personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tack! 

Vi vill framför allt tacka våra deltagare som på ett generöst sätt delgett sina 

erfarenheter och upplevelser av ett svårt ämne. Vi vill tacka vår handledare Gisela för den 

kunskap och det stöd som hon har bidragit med. Vi vill även rikta ett tack till FoU-enheten 

inom Region Skåne som varit en hjälp för oss i rekryteringsprocessen. Slutligen vill vi tacka 

vänner och familj som har stöttat och hjälpt oss under arbetets gång.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
Introduktion...................................................................................................................1 

Begrepp.......................................................................................................................1 

Teori............................................................................................................................2 

Sexuella övergrepp och funktionsnedsättning.........................................................2 

Prevalens..................................................................................................................2 

Könsskillnader och sexualitet..................................................................................3 

Konsekvenser av sexuella övergrepp.......................................................................3 

Sexualitet och funktionsnedsättning........................................................................4 

Upptäcka sexuella övergrepp hos barn med funktionsnedsättning..........................5 

Att ställa frågan om sexuella övergrepp..................................................................7 

Att fråga som rutin...................................................................................................8 

Upplevelser hos professionella av att ställa frågan om sexuella övergrepp............9 

Syfte och frågeställning ...........................................................................................11 

Metod..........................................................................................................................11 

Epistemologiskt ställningstagande............................................................................12 

Reflexivitet................................................................................................................13 

Deltagare...................................................................................................................14 

Material.....................................................................................................................15 

Procedur....................................................................................................................15 

Dataanalys................................................................................................................16 

Transkribering.......................................................................................................16 

Bekanta sig med texten..........................................................................................16 

Kodning.................................................................................................................16 

Tematisering..........................................................................................................16 

Etiska överväganden.................................................................................................17 

Resultat.......................................................................................................................18 

Uppdraget och arbetssättet gör det svårt att ställa frågan.........................................19 



Signaler från verksamheten...................................................................................20 

Familjen i centrum.................................................................................................21 

Snävt fokus på funktionsnedsättningen.................................................................22 

Barn- och ungdomshabiliteringens möjligheter.....................................................23 

Vikten av att skapa en god relation till barnet och familjen.....................................25 

Ett följsamt nybesök..............................................................................................25 

Frågan riskerar att skada relationen.......................................................................26 

Ett svårt samtal.........................................................................................................28 

Vikten av kompetens och erfarenhet.....................................................................28 

Vikten av att ha stöd från arbetsplatsen.................................................................29 

Osäkerhet gällande hur frågan ska ställas................................................................30 

Fråga på rutin eller misstanke................................................................................31 

En önskan om att frågan ska upplevas naturlig.....................................................33 

Frågan måste anpassas efter patientgruppen..........................................................34 

Diskussion..................................................................................................................37 

Upplevelse av motvilja mot att ställa frågan............................................................37 

Upplevelse av att rutiner inte löser allt.....................................................................40 

Upplevelse av att barn- och ungdomshabiliteringen har en unik position................43 

Styrkor och begränsningar........................................................................................46 

Praktiska implikationer.............................................................................................49 

Framtida forskning...................................................................................................50 

Slutsatser...................................................................................................................51 

Referenser...................................................................................................................52 

Bilagor........................................................................................................................60



 1 

”Att gå in som en katt i mörker, med morrhåren rakt fram” 

Personalerfarenheter inom barn- och ungdomshabiliteringen om att fråga om sexuella 

övergrepp 

Sexuella övergrepp mot barn är ett globalt hälsoproblem (World Health Organization, 

2017) som drabbar uppskattningsvis 18 % av alla flickor, och 8 %  av alla pojkar ur ett 

internationellt perspektiv (Stoltenborgh et al., 2011). Enligt FN:s konvention om barns 

rättigheter har barn rätt att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp 

och skada. Detta inbegriper även rätten att skyddas mot olika typer av sexuella övergrepp 

(Unicef Sverige, 2018). I januari 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag, 

vilket förstärker och tydliggör barns rättigheter i Sverige ytterligare (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2019). Sverige har samtidigt kritiserats för att inte göra tillräckligt i arbetet med att 

stödja och hjälpa utsatta barn. Barnrättskommittén (Förenta nationerna, 2015) har exempelvis 

kritiserat det faktum att barn som utsätts för övergrepp ofta inte får tillgång till rehabilitering 

och psykiatrisk vård, samt att personal inom institutioner saknar tillräcklig utbildning i att 

upptäcka tidiga tecken på övergrepp. Detta leder i sin tur till att få av de övergrepp som barn 

utsätts för anmäls till socialtjänsten (Förenta nationerna, 2015). Forskning som har undersökt 

prevalens av sexuella övergrepp tyder på att barn med någon typ av funktionsnedsättning är 

en grupp som är extra utsatt för sexuella övergrepp (Jones et al., 2012). Detta belyser vikten 

av att undersöka vad som kan göra vården bättre på att upptäcka, anmäla och hjälpa barn med 

funktionsnedsättning som blir utsatta för sexuella övergrepp.  

Denna uppsats ämnar att se närmare på vilka möjligheter och vilka hinder som 

vårdpersonal upplever kring att lyfta frågan om sexuella övergrepp. Detta görs specifikt 

genom att undersöka erfarenheter och upplevelser som personal inom barn- och 

ungdomshabiliteringen har gällande att ställa frågan om sexuella övergrepp med barn med 

funktionsnedsättning. Vi hoppas i sin tur att kunskap om vad som påverkar personalens 

upplevelser av att fråga om sexuella övergrepp ska bidra till att identifiera faktorer som skapar 

en större trygghet hos personal i att samtala om sexuella övergrepp.  

Begrepp   

I den här studien har vi valt att använda oss av termerna funktionsnedsättning, barn- 

och ungdomshabiliteringen, sexuella övergrepp mot barn, barn och ungdomar. En förklaring 

till begreppen och hur de kan tolkas i vår studie finns som bilaga (se bilaga 1).   
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Teori  

Sexuella övergrepp och funktionsnedsättning 

Forskning tyder på att barn med någon typ av funktionsnedsättning löper ökad risk för 

att utsättas för olika typer av övergrepp, inklusive sexuella övergrepp (Jones et al., 2012; 

Sullivan, 2009). Enligt en metaanalys är denna risk tre till fyra gånger så stor (Jones et al., 

2012).  

Prevalens. När det gäller forskning på prevalens av sexuella övergrepp gentemot 

personer med funktionsnedsättning, förekommer många olika definitioner av både sexuella 

övergrepp (Jones et al., 2012; Wissink et al., 2015) och funktionsnedsättning (Jones et al., 

2012; Sullivan, 2009). Detta påverkar hur säkra slutsatser som kan dras angående prevalens 

av sexuella övergrepp gentemot dessa barn (Jones et al., 2012; Wissink et al., 2015). Trots 

denna definitionsmässiga heterogenitet, talar forskning för att sexuella övergrepp är en typ av 

övergrepp som barn med funktionsnedsättning utsätts för i särskilt hög utsträckning (Jones et 

al., 2012; Hershkowitz et al., 2007; Mueller-Johnson et al., 2014; Kvam, 2000). I en israelisk 

studie undersökte forskarna anmälda incidenter av fysiska och sexuella övergrepp i Israel 

mellan 1997-2004 (Hershkowitz et al., 2007). Forskarna fann att barn med någon 

funktionsnedsättning var överrepresenterade bland offer för sexuella övergrepp. Resultaten 

tyder även på att de övergrepp som barn med funktionsnedsättning utsätts för är grövre i 

jämförelse med sexuella övergrepp mot barn utan funktionsnedsättning. Exempel som 

omnämns i artikeln var fler fall av upprepade sexuella övergrepp och en högre andel 

övergrepp där hot och våld ingick. Forskarna använde sig av en bred definition av 

funktionsnedsättning som inkluderade neuropsykiatriska, sensoriska, intellektuella och 

fysiska funktionsnedsättningar (Hershkowitz et al., 2007).  

En svensk studie av Brunnberg et al. (2012) som undersökte förekomst av sexuellt 

tvång i samband med ungdomars sexualdebut fann att sexuellt tvång var vanligare bland 

ungdomar med egenrapporterad funktionsnedsättning i jämförelse med ungdomar utan någon 

egenrapporterad funktionsnedsättning. Forskarna fann att det var vanligast med sexuellt tvång 

bland ungdomar med multipla funktionsnedsättningar (Brunnberg et al., 2012). På liknande 

sätt verkar risken för att utsättas för sexuella övergrepp vara högre för barn med svårare 

jämfört med mildare former av funktionsnedsättning (Hershkowitz et al., 2007; Kvam, 2000). 

Forskning tyder vidare på att barn med intellektuell funktionsnedsättning löper en ökad risk 

att utsättas för sexuella övergrepp jämfört med barn med andra typer av 

funktionsnedsättningar (Jones et al., 2012; Wissink et al., 2015).  
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Könsskillnader och sexualitet. Könsskillnader mellan pojkar och flickor har  

uppmärksammats som en annan faktor som har betydelse för prevalens av sexuella övergrepp 

bland barn med funktionsnedsättning (Hershkowitz et al., 2007; Kvam, 2000; Mueller-

Johnson et al., 2014). Viss forskning har visat att pojkar med funktionsnedsättning löper 

större risk för att utsättas för sexuella övergrepp jämfört med flickor med 

funktionsnedsättning (Hershkowitz et al., 2007; Kvam, 2000). Mueller-Johnson et al. (2014) 

kom i sin studie fram till att risken för att utsättas för sexuella övergrepp var större för flickor 

både med och utan funktionsnedsättning jämfört med pojkar med och utan 

funktionsnedsättning. De fann dock att det enbart var bland pojkar som risken för att utsättas 

för sexuella övergrepp ökade till följd av funktionsnedsättningen. Studien fokuserade på 

fysiska funktionsnedsättningar (Mueller-Johnson et al., 2014). Ovanstående artiklar belyser 

varken barnens sexuella läggning eller andra könsidentiteter än flicka och pojke. Det finns 

dock tydliga forskningsfynd som tyder på att unga HBTQ-personer är extra utsatta för bland 

annat sexuella övergrepp (Schneeberger et al., 2014). 

Konsekvenser av sexuella övergrepp 

Kopplingen mellan sexuella övergrepp i barndomen och flera både lång- och 

kortsiktigt negativa hälsoeffekter har vid ett flertal tillfällen befästs i forskning (Maniglio, 

2009; Paolucci et al., 2001; Putnam, 2003). Enligt Briere och Elliott (1994) sker den 

huvudsakliga psykologiska påverkan av sexuella övergrepp i tre faser: 1) en första initial 

reaktion på övergreppet (inkluderande stressreaktion, kognitiv förvrängning och plågsamma 

emotioner), 2) anpassning kopplat till pågående övergrepp (inkluderande beteenden för att 

öka känslan av trygghet), och 3) långsiktiga konsekvenser för psykologisk utveckling och 

identitetsformering till följd av både den initiala reaktionen samt anpassningar relaterat till 

övergreppet. Longitudinell forskning har bland annat funnit stöd för att barn som utsätts för 

sexuella övergrepp har en ökad risk för att i vuxen ålder rapportera lägre livstillfredsställelse, 

högre grad av bidragsberoende, fler sjukhusbesök och suicidförsök, samt i högre grad 

utveckla egentlig depression, alkohol- och drogberoende och ångestsyndrom (Fergusson et 

al., 2013). Det finns ett samband mellan sexuella övergrepp i barndomen och flera andra 

“adverse childhood experiences” (ACE) (Dong et al., 2003), det vill säga potentiellt 

traumatiserande händelser i barndomen (Felitti et al., 1998). Bland annat har sexuella 

övergrepp i barndomen sammankopplats med fysisk och emotionell omsorgssvikt och 

misshandel, psykisk ohälsa eller missbruk hos föräldrar samt familjevåld (Dong et al., 2003). 
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ACE:s har i sin tur visat sig leda till ökad risk för ett flertal psykiska och fysiska sjukdomar 

senare i livet (Felitti et al., 1998).    

Sexualitet och funktionsnedsättning 

Idag ses det som självklart att individer med funktionsnedsättning har en sexualitet 

och behov av sexuella uttryck (Grönvik, 2008). I artikel 25 i FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning, betonas det faktum att lika rätt till hälsa och sjukvård 

även gäller sexuell- och reproduktiv hälsa (SÖ 2008:26). Ur ett historiskt perspektiv har 

synen på sexualitet hos personer med funktionsnedsättning genomgått förändringar. I en 

överblick av Kempton och Kahn (1991) beskrevs hur sexualiteten hos individer med olika 

typer av funktionsnedsättning både blivit negligerad, hämmad och misstolkad. De beskrev en 

syn under 40- och 50-talen som präglades av “the forever child syndrom”, vilket innebar att 

personer med funktionsnedsättning länge sågs som asexuella. De institutioner som många 

individer med funktionsnedsättning bodde på tillät enbart begränsade former av sexuellt 

beteende (Kempton & Kahn, 1991). I Sverige förekom tvångssterilisering av personer med 

funktionsnedsättning till och med 1974 års steriliseringslag och mellan 1935 och 1975 

steriliserades cirka 63 000 personer i Sverige (SOU 1999:2). 

Trots att mycket förändring har skett gällande samhällets syn på sexualitet och 

funktionsnedsättning ser vi än idag ett förhållningssätt som är präglat av kontroll och negativa 

attityder från omgivningen (Lukkerz, 2014). Brunnberg et al. (2009) fann att ungdomar med 

mild funktionsnedsättning rapporterar tidigare sexualdebut än ungdomar utan 

funktionsnedsättning. Författarna diskuterade att det kan ha en koppling till viljan av att 

känna sig normativ hos ungdomar med funktionsnedsättning och att sexualitet kan ses som en 

viktig arena för känslan av inkludering (Brunnberg et al., 2009). Ballan (2012) fann att 

föräldrar till barn med autism hade svårt att föreställa sig sitt barn ha vad som beskrevs som 

“normativa” romantiska och sexuella relationer. Studien fann att den största rädslan hos 

föräldrarna var att ungdomarna skulle utsättas för övergrepp och att samtal mellan föräldrarna 

och barnen till stor del präglades av risker med sexuella relationer samt hygien. De uttryckte 

även en oro för att barnens sexualitet skulle kunna missförstås och stigmatiseras av andra, 

samt bristande kunskap och stöd kring hur de kan samtala med sina barn om sexualitet 

(Ballan, 2012). 

Sex- och samlevnadsundervisning har varit ett obligatoriskt moment i svensk skola 

sedan 1955 och är en stor möjlighet till att utveckla en positiv syn på sexualitet och relationer 

hos barn och unga (Lukkerz, 2014). Trots detta lyfts ofta bristande stöd och undervisning 
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gällande just sexualitet för individer med intellektuell funktionsnedsättning (Brown & 

McCann, 2019). Forskning har även uppmärksammat hur kunskap om sex och sexualitet 

tillgängliggörs även utanför läroplanen, i interaktioner ungdomar emellan, och att det är något 

ungdomar med funktionsnedsättningar har mindre tillgång till (Gougeon, 2009). Lukkerz 

(2014) beskrev att sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiesärskola och 

vuxenhabilitering till stor del präglas av information om potentiella risker. I Löfgren-

Mårtenson (2009) lyfte författaren att det är viktigt att utbilda ungdomar med olika 

funktionsnedsättningar i sex och samlevnad för att de ska få förståelse för sin kropp, sina 

rättigheter och att träna på att säga nej, för att så sätt skydda dem mot övergrepp. 

Upptäcka sexuella övergrepp hos barn med funktionsnedsättning 

Trots att forskning visar att barn med funktionsnedsättning är mer utsatta 

än andra barn uppmärksammas de inte alltid av vuxna i deras omgivning (Mallén, 2011). 

Mallén (2011) utforskade specifikt yrkesverksammas inom barn- och ungdomshabiliteringens 

upplevelser av att anmäla misstänkta övergrepp till socialtjänsten. Försvårande 

omständigheter som belystes i artikeln var bland annat barn- och ungdomshabiliteringens nära 

samarbete med hela nätverket runt barnet och en syn på idealfamiljen som starkt präglad av 

att föräldrar älskar sitt barn ovillkorligt (Mallén, 2011). Forskning betonar vidare 

yrkesverksammas tendens till att visa empati för föräldrar till barn med funktionsnedsättning 

som en försvårande omständighet (Cooke & Standen, 2002; Manders & Stoneman, 2009; 

Stalker et al., 2015). I en studie av Manders och Stoneman (2009) presenterades vinjetter för 

yrkesverksamma handläggare inom socialt arbete av fall där föräldrar var misstänkta för 

fysiska övergrepp mot sina barn. De fann att yrkesverksamma kunde känna mer empati för 

föräldrarna till barn med funktionsnedsättning än till barn utan. Allra starkast var empatin för 

föräldrar till barn med emotionella/beteenderelaterade funktionsnedsättningar när det 

jämfördes med cerebral pares och intellektuell funktionsnedsättning. De fann även tendenser 

till att yrkesverksamma ansåg att barn med funktionsnedsättning genom sina karaktärsdrag 

själva bidrar till sin utsatthet (Manders & Stoneman, 2009).  

Att vuxna misstolkar tecken på övergrepp som en del av barnets funktionsnedsättning 

har tagits upp som en annan orsak till att övergrepp inte upptäcks (Cooke & Standen, 2002; 

Franklin & Smeaton, 2017; Jones et al., 2017; Stalker et al., 2015). Cooke och Standen (2002) 

beskrev att socialarbetare tenderar att i första hand se barnets funktionsnedsättning vilket 

riskerar att leda till att tecken på övergrepp missas. I intervjuer med både barn med 

funktionsnedsättning som blivit utsatta för övergrepp och vuxna med funktionsnedsättning 
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som blivit utsatta under barndomen, framkom det en frustration hos vissa över att vuxna i 

deras omgivning inte uppmärksammade eller frågade om deras ilska, ångest eller oro kunde 

bero på något annat än deras funktionsnedsättning (Jones et al., 2017). 

Bristande utbildning och kunskap om att barn med funktionsnedsättning är extra 

utsatta för övergrepp har lyfts som ytterligare en orsak till att övergrepp inte upptäcks (Cooke 

& Standen, 2002; Franklin & Smeaton, 2017; Stalker et al., 2015). Cooke och Standen (2002) 

fann att socialarbetares bristande kunskap om barn med funktionsnedsättning och deras extra 

utsatthet för övergrepp ledde till osäkerhet i kontakten med barnen, ökad stress och oro på 

arbetet, samt ökad risk att missa eventuell förekomst av övergrepp. En ökad kunskap om 

orsaker till att individer med olika funktionsnedsättningar är extra utsatta kan därmed tänkas 

underlätta för personer i deras omgivning att upptäcka misstänkta övergrepp (Sequeira, 2006). 

En orsak som lyfts till deras ökade utsatthet är den beroendeställning och bristande 

självständighet barn med funktionsnedsättning kan uppleva (Oosterhoorn & Kendrick, 2001; 

Westcott & Jones, 1999). En översiktsartikel av Westcott och Jones (1999) belyste hur barn 

med funktionsnedsättning befinner sig i beroendeställning både fysiskt, socialt och 

emotionellt. Utsattheten förstärks av de många kontakter barnen har med olika vuxna. Dessa 

kontakter är dessutom ofta intima, då barnen till exempel kan behöva hjälp med hygien och 

påklädnad (Westcott & Jones, 1999). Att barn med funktionsnedsättning löper större risk än 

barn utan funktionsnedsättning att utsättas för övergrepp av nära personer i deras omgivning, 

såsom vårdnadshavare, kan tänkas leda till svårigheter för barnen att berätta om sin utsatthet, 

då de i dessa fall med större sannolikhet är både fysiskt och psykiskt beroende av sina 

förövare (Hershkowitz et al., 2007). 

Ytterligare faktorer som lyfts som risker att utsättas för övergrepp är isolering och 

ensamhet (Jones et al., 2017; Stalker et al., 2015), vilket är något barn med 

funktionsnedsättning upplever mer av (Franklin & Smeaton, 2017). Franklin och Smeaton 

(2017) har beskrivit hur barn med inlärningssvårigheter i flera fall är mer isolerade än andra 

barn och därmed har färre personer att anförtro sig åt. Författarna redogjorde för hur denna 

isolering och känsla av ensamhet även gör att de kan söka sig till riskfyllda miljöer där 

sexuell exploatering kan förekomma, såsom på internet (Franklin & Smeaton, 2017). Jones et 

al. (2017) fann att individer med funktionsnedsättning som blivit utsatta för övergrepp under 

barndomen upplevde att stöttande relationer, både med andra barn och vuxna, underlättade för 

att berätta om övergrepp. Samtidigt framkom att det ofta fanns en brist på den typen av 

relationer. Författarna lyfter även att en ytterligare risk med isolering kan vara att barn ser 
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pågående övergrepp som normativt på grund av färre möjligheter att jämföra sina 

livserfarenheter med andras (Jones et al., 2017). 

 De kommunikationssvårigheter som medföljer vissa funktionsnedsättningar har lyfts 

som ytterligare en orsak till att övergrepp mot barn med funktionsnedsättning i en högre 

utsträckning riskerar att missas (Hershkowitz et al., 2007; Oosterhoorn & Kendrick, 2001). 

Sexualitet och sexuella övergrepp är abstrakta och komplexa begrepp som barn med 

funktionsnedsättningar kan ha särskilt svårt att kommunicera kring (Oosterhoorn & Kendrick, 

2001). Murphy och O'Callaghan (2004) fann att individer med intellektuell 

funktionsnedsättning hade mindre kunskap om sexuella övergrepp i en studie där de 

jämfördes med barn utan funktionsnedsättning. Vidare fann Hershkowitz et al. (2007) att barn 

med funktionsnedsättning har svårare att förstå att de har blivit utsatta för ett sexuellt 

övergrepp. I en studie av Oosterhoorn och Kendrick (2001) framhävde personal som arbetar 

med barn med funktionsnedsättning behovet av utbildning i att kommunicera med barn med 

funktionsnedsättningar om övergrepp och att hitta rätt verktyg för att göra det. 

Att ställa frågan om sexuella övergrepp. Som tidigare har nämnts riskerar utsatthet 

för sexuella övergrepp att leda till långvarig psykisk ohälsa (Maniglio, 2009; Paolucci et al., 

2001; Putnam, 2003). En översiktsartikel av Sequeira (2006) om effekten av sexuella 

övergrepp hos barn med intellektuell funktionsnedsättning betonar vikten av att tidigt 

upptäcka dessa barn så att rätt insatser kan sättas in. 

Forskningen är entydig gällande att många barn som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp inte berättar för någon om det (McElvaney, 2015). Swingle (2016) fann till 

exempel i sitt urval att 73 % av de som varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen inte 

berättade för någon medan övergreppen pågick. Det finns mycket forskning på vad som 

underlättar och försvårar för barn att berätta om de varit utsatta för övergrepp (Alaggia et al., 

2019; Brennan & McElvaney, 2020; Ullman, 2003). Att fråga barn om de blivit utsatta för 

sexuellt övergrepp är ett exempel som ofta nämns för att identifiera de barn som utsätts 

(Alaggia et al., 2019; Brennan & McElvaney, 2020; McElvaney et al., 2014; Schaeffer et al., 

2011). I en artikel av McElvaney et al. (2014) där individer som varit utsatta för sexuella 

övergrepp under barndomen pratar om vad som försvårade för dem att berätta, lyftes att 

frågan varken ställdes till dem direkt eller indirekt genom att fråga om deras mående. I 

relation till detta lyfte författarna vikten av att utbilda personal runt barn, såsom skolpersonal, 

i att fråga om barns mående (McElvaney et al., 2014). Även i översiktsartikeln av Alaggia et 

al. (2019) belystes betydelsen av att skapa en miljö där en god relationell kontakt kan 
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etableras med barnen. Genom att skapa diskussioner och ett forum kring sexuella övergrepp 

kan vuxna bidra med information som i sin tur kan underlätta för barn att berätta om 

övergrepp (Alaggia et al., 2019). Brennan och McElvaney (2020) fann i sin översiktsartikel 

att en av de allra vanligaste orsakerna till att barn berättar om övergrepp är tillgång till någon 

de kan lita på och anförtro sig åt vilket understryker betydelsen av att etablera en relationell 

kontakt med barnen.  

Något som ofta framhålls är att det inte räcker att ställa frågan om utsatthet för 

sexuella övergrepp, utan betydelsen av att också kunna bemöta svaret (Ullman, 2003). Ullman 

(2003) undersökte hur forskningsläget ser ut gällande vilka konsekvenser utsatta riskerar av 

att dela med sig av övergrepp, och kom fram till att effekten till stor del beror på reaktionen 

de får på sin berättelse av omgivningen.  

Gällande konsekvenserna av när i tid ett övergrepp uppmärksammas är 

forskningsläget inte entydigt (Dworking & Schumacher, 2018). Dworking och Schumacher 

(2018) belyste å ena sidan det bristande forskningsläget för att ett tidigt delgivande leder till 

minskad risk för posttraumatiska symtom. Å andra sidan fann Easton (2019) en negativ 

korrelation mellan att berätta om övergrepp under barndomen och senare psykiska svårigheter 

samt att det är bättre desto tidigare barnet berättar. Easton (2019) framhöll vidare att ett 

djupgående samtal med barnet om övergreppet ytterligare minskade risken för senare 

psykiska svårigheter. Alaggia et al. (2019) betonade att det inte enbart handlar om att berätta 

vid ett enstaka tillfälle, utan att det är en aktiv, pågående och interaktiv process. På så sätt 

belyses att upptäckt av sexuella övergrepp är en process och inte enbart något som sker vid ett 

enskilt tillfälle. 

Att fråga som rutin. Eftersom många barn inte spontant berättar om att de blivit 

utsatta för sexuella övergrepp (McElvaney, 2015) har forskning sett närmare på möjligheterna 

att screena för sexuella övergrepp. Viss forskning tyder på att fler övergrepp identifieras när 

frågan finns med i ett frågeformulär under bedömningsfasen, jämfört med om frågan inte 

finns med (Agar et al., 2002; Sampson & Read, 2017). Om frågan om sexuella övergrepp 

inkluderades i ett frågeformulär fann Mansfield et al. (2017) att sannolikheten att den ställdes 

ökade från 38 % till 67 %. Read och Fraser (1998) kom samtidigt fram till att frågan om 

patientens historia av utsatthet för övergrepp inte ställdes av fler än 32 % av deltagarna i 

studien, trots att den fanns med i ett formulär. Detta kan enligt författarna (Read & Fraser, 

1998) användas som ett argument för att det inte räcker att enbart ha ett formulär för att 

frågan ska ställas. Mansfield et al. (2017) fann vidare att trots att frågan ställdes oftare då den 
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fanns med i ett frågeformulär, inkluderades sällan åtgärder efter upptäckt av sexuella 

övergrepp i behandlingsplanen. Författarna betonade därmed vikten av att utöver att fråga om 

sexuella övergrepp även bemöta svaret (Mansfield et al., 2017).  

Read et al (2007) gav i sin artikel riktlinjer kring hur och när sjukvården bör 

undersöka om övergrepp förekommit under barndomen. De argumenterade för att frågan på 

grund av den höga prevalensen av övergrepp under barndomen, bör ställas till alla inom 

sjukvården. De betonade även vikten av att sätta frågan i en lämplig kontext, såsom i samband 

med frågor om uppväxtförhållanden, för att göra den begripligt för klienten (Read et al., 

2007). I relation till det fann dock Fricker et al. (2003) att kontextualisera frågan om utsatthet 

för sexuella övergrepp genom att till exempel delge information om sexuella övergrepp och 

prevalens, inte spelade någon roll för huruvida de berättade om ett sexuellt övergrepp eller 

inte. De fann vidare att ställa beteendespecifika frågor gjorde att andelen som berättade om 

övergrepp ökade till 32 % jämfört med 9 % om frågan var formulerat på ett generellt sätt 

(Fricker et al., 2003). Enligt Finkelhor (2018), som har tittat närmare på att screena för 

ACE:s, så måste rätt insatser kunna sättas in för att rättfärdiga screening. Med det syftar 

författaren på att det måste finnas en evidensbaserad behandling kopplat till det man screenar 

för (Finkelhor, 2018). Swingle et al. (2016) fann att de individer som valt att under sin 

barndom berätta att de varit utsatta för sexuella övergrepp, utan att det resulterade i att 

övergreppet upphörde, rapporterade högre grad av depression och traumasymtom som vuxna 

jämfört med de som valde att inte berätta. De fann även att de som valde att berätta under 

barndomen, där det ledde till att övergreppen upphörde, inte visade signifikant lägre grad av 

depression eller traumasymtom i vuxenlivet jämfört med de som valde att inte berätta 

(Swingle et al., 2016). Tyder på ett osäkert forskningsläge gällande konsekvenser av att lyfta 

frågan och bemöta svaret om sexuella övergrepp i barndomen. 

Upplevelser hos professionella av att ställa frågan om sexuella övergrepp  

McElvaney (2019) har intresserat sig för faktorer som potentiellt kan påverka 

upptäckten av sexuella övergrepp hos barn, och menar att en sådan faktor är personliga 

upplevelser hos professionella av att ställa eller inte ställa frågan om sexuella övergrepp. 

Forskare har undersökt orsaker till att vårdpersonal som arbetar med vuxna patienter inte 

frågar om sexuella övergrepp som skett i barndomen. Anledningar som har framkommit är 

avsaknad av tid för att bemöta svaret (McGregor et al., 2013), rädsla för att inte kunna hantera 

egna känslor som väcks (Chernomas & Mordoch, 2013), att frågan ska leda till att eventuella 

vittnesmål förstörs (McElvaney et al., 2014), att det finns andra mer akuta eller relevanta 
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frågor att ställa, oro för att frågan kan väcka obehag eller öka ett psykiskt lidande hos 

patienten, egen osäkerhet kring hur frågan ska ställas, och närvaro av förälder i rummet 

(McLindon & Harms, 2011; Young et al., 2001). Att först etablera en kontakt och allians med 

patienten har framhållits som en faktor som många professionella upplever är nödvändig för 

att ställa frågan om sexuella övergrepp (Chernomas & Mordoch, 2013; McGregor et al., 

2013; Sekhar et al., 2018).        

Personal som har intervjuats kring sina upplevelser har likaså pekat ut bristande 

erfarenhet och utbildning i att prata om sexuella övergrepp som ett ytterligare hinder för att 

ställa frågan (Young et al., 2001). Exempelvis rapporterade personal behov av mer utbildning 

angående tecken på sexuella övergrepp (McLindon & Harms, 2011), och när och hur frågan 

om sexuella övergrepp kan ställas, samt hur frågan bör formuleras till olika patientgrupper 

(Young et al., 2001). Det har också framkommit att vissa ger uttryck för att de har bristande 

kunskap i hur de ska bemöta svaret och vad de bör göra härnäst om en patient skulle berätta 

om att sexuella övergrepp förekommer eller har förekommit (Chernomas & Mordoch, 2013; 

Mansfield et al., 2017; McGregor et al., 2013; McLindon & Harms, 2011). Tillgänglighet av 

tydliga riktlinjer och protokoll för vad som ska göras efter att sexuella övergrepp har 

upptäckts har specifikt nämnts som faktorer som kan öka säkerheten inför att beröra ämnet 

med patienter (Lazenbatt & Freeman, 2006). 

Likt behovet av utbildning, har tillfällen för personal att diskutera egna 

känslor och farhågor kring att fråga om sexuella övergrepp, framkommit som en faktor som 

många professionella upplever är betydelsefullt (McElvaney, 2019; McGregor et al., 2013). 

McElvaney (2019) understryker betydelsen av att professionella som arbetar med barn 

reflekterar över sin egen känsla av trygghet kring att beröra frågor om sexuella övergrepp, då 

det kommer att påverka benägenheten att fråga liksom barnets villighet att berätta om sexuella 

övergrepp. 

Vid misstanke om att ett barn far illa har personal på barn- och 

ungdomshabiliteringen, liksom annan hälso- och sjukvårdspersonal, en lagstadgad skyldighet 

att göra en anmälan till socialtjänsten (SoL, 2001:453). För att både upptäcka och hjälpa dessa 

barn har all hälso- och sjukvårdspersonal dessutom ett personligt ansvar för sin egen 

kompetens kring risker och tecken på att barn far illa. Detta innebär bland annat kunskap om 

risker och tecken på barns utsatthet för sexuella övergrepp (Socialstyrelsen, 2014). Då barn- 

och ungdomshabiliteringen är en verksamhet som många barn med funktionsnedsättning 

någon gång under sin uppväxt kommer till, är det en potentiell arena för att både upptäcka 
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samt hjälpa barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi vet samtidigt att många fall av 

övergrepp mot barn med funktionsnedsättning inte upptäcks eller anmäls (Hershkowitz et al., 

2007; Stalker et al., 2015), samt att vårdpersonal kan uppleva hinder för att fråga patienter om 

sexuella övergrepp (Young et al., 2001). När Mallén (2011) intervjuade personal inom barn- 

och ungdomshabiliteringen, fann hon att många gav uttryck för flera svårigheter när det kom 

till anmälning av misstänkta fall av övergrepp mot barn. I denna studie har vi därför valt att 

undersöka hur just personal inom barn- och ungdomshabiliteringen upplever det att ställa 

frågan om sexuella övergrepp.  

Som framkommer av ovanstående litteraturgenomgång finns det forskning gjord 

gällande erfarenheter och upplevelser hos personal av att ställa frågan om sexuella övergrepp 

till både barn och vuxna. Framför allt finns det mycket forskning kring att fråga vuxna 

personer om de varit utsatta för sexuella övergrepp under barndomen. Däremot finns det 

enligt vår kännedom i dagsläget inte någon forskning gällande att specifikt ställa frågan till 

barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. Då barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar, som tidigare redogjorts för, är en grupp som är extra utsatt för 

sexuella övergrepp menar vi att här finns en kunskapslucka som behöver fyllas. Vi har valt att 

undersöka erfarenheter och upplevelser av att fråga om sexuella övergrepp både i en tidig 

kontakt och generellt inom barn- och ungdomshabiliteringen. Anledningen till att vi frågat om 

upplevelser av att ställa frågan i en tidig kontakt, är att viss forskning tyder på fördelarna med 

att tidigt upptäcka sexuella övergrepp så rätt insatser kan sättas in så tidigt som möjligt. Att 

tidigt upptäcka sexuella övergrepp, jämfört med att fråga retrospektivt i vuxen ålder, innebär 

även möjligheter att stoppa pågående övergrepp.   

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheter och hinder som personal på barn- 

och ungdomshabiliteringen upplever gällande att fråga om sexuella övergrepp. Studien tar sin 

utgångspunkt i följande frågeställning: Vilka erfarenheter och vilka upplevelser har personal 

på barn- och ungdomshabiliteringen av att fråga om sexuella övergrepp?   

Metod 

Willig (2013) beskriver att kvalitativ metod utgår från deltagarnas egna upplevelser. 

Eftersom denna uppsats ämnade att se närmare på individuella erfarenheter och upplevelser 

av att ställa frågan om sexuella övergrepp var en kvalitativ metod den bäst lämpade att 

använda. Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data då det tillåter en relativt 

fri, öppen och flexibel insamling av information som samtidigt utgår från ett förutbestämt 
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ramverk för att bibehålla ett fokus (Willig, 2013). I analysen användes tematisk analysmetod 

för att identifiera lämpliga teman och mönster som beskriver, analyserar och tolkar det 

studerade fenomenet (Willig, 2013). Den tematiska analysen gjordes utifrån Braun och 

Clarkes (2006) modell. 

Epistemologiskt ställningstagande 

Denna studie baserades på ett kritisk realistiskt förhållningssätt. Det innebär att inte 

göra anspråk på att beskriva en direkt reflektion av verkligheten eller det fenomen som 

studeras, utan utgå ifrån att upplevelser påverkas av de tolkningar som görs (Willig, 2013). 

Trots att vi alltså inte kan få direkt tillgång till denna verklighet, finns det en övertygelse inom 

kritisk realism att verkligheten existerar, oberoende hur vi tolkar den (Alvesson & Sköldberg, 

2017). 

 I vår uppsats utgick vi därmed från att deltagarnas utsagor kan säga något om deras 

upplevelser av att ställa frågan om sexuella övergrepp, men att vi hade en förståelse för att 

deras påståenden i sig inte är en direkt återgivning av verkligheten. Vi hade en förståelse för 

att de svar som vi fick är påverkade av en rad både omedvetna och medvetna faktorer inom 

deltagarna själva samt i deras sociala och kulturella kontext (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Interaktionen mellan oss som intervjuledare och personalen som deltagare kan tänkas ha 

påverkat deras angelägenhet att delge oss vissa upplevelser utifrån vad de trodde skulle bidra 

till vår uppsats eller vad vi ville höra. Sexuella övergrepp och funktionsnedsättningar är båda 

stigmatiserade områden, vilket därmed kan ha skapat en medveten eller omedveten vilja hos 

deltagarna att svara på ett sätt som upplevdes fördelaktigt i förhållande till deras syn på sin 

yrkesroll.  

Vi hade även en förståelse för att våra tolkningar och analyser i sin tur har påverkats 

av vår upplevelse av verkligheten. Den kritiska realisten ämnar att studera olika fenomen för 

att få en bättre förståelse av verkligheten (Willig, 2013). I denna uppsats har vi gjort detta 

genom att gå bortom deltagarnas svar och söka underliggande förklaringar, mönster och 

motiv. Den kunskap om ämnet vi på så sätt genererade kan ha påverkats av våra egna 

upplevelser av verkligheten. Vi genomförde till exempel intervjuerna på egen hand och 

skapade därmed en relation till deltagarna vilket kan ha påverkat hur vi har tolkat deras svar. 

Vår förkunskap i ämnet har likaså troligtvis lett oss till att tolka deras svar på ett visst sätt och 

gjort att vi tagit mer fasta på särskilda delar av deras berättelser.  

  Inom kritisk realism finns det en uppfattning om att vi kan ta ställning till vilka 

beskrivningar av verkligheten som är mer eller mindre sannolika (Danermark, 2008). Även 
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om förespråkare för kritisk realism erkänner att fenomen kan vara socialt konstruerade, är 

dessa sociala konstruktioner samtidigt verkliga och reellt existerande (Danermark, 2008). 

Funktionsnedsättning förstås utifrån ett erkännande av att det finns en socialt påverkad 

upplevelse av funktionsnedsättningen som varierar utifrån både kontext, egen upplevelse och 

betraktare. Samtidigt är det väsentligt att inte bortse från att det även finns en reell nedsättning 

av en individs fysiska eller psykiska funktioner som påverkar individen i dess vardag 

(Bhaskar & Danermark, 2006). 

Reflexivitet 

Forskning kan ses som något som skapas i den interaktiva processen mellan 

forskningsledare och deltagaren (Finlay, 2002). Reflexivitet är ett begrepp som används för 

att reflektera kring författarens inflytande på sin forskning (Willig, 2013). Enligt Willig 

(2013) innebär ett reflexivt förhållningssätt inte enbart att erkänna forskarens bidrag till 

resultatet, utan att fundera på vilket sätt det sker. Det kan i sin tur skapa en djupare förståelse 

och insikt kring innehållet i forskningen (Willig, 2013). Om ett reflexivt förhållningssätt 

tillämpas är det möjligt att se subjektiviteten som en tillgång i forskningsprocessen (Finlay, 

2002).  

Berger (2015) har diskuterat sätt som egen erfarenhet och tillhörighet i den kategori 

som undersöks, liksom det motsatta, påverkar den forskning som bedrivs. Enligt Berger 

(2015) kan egen erfarenhet av det fenomen som studeras leda till en fördjupad förståelse för 

deltagarnas upplevelser, vilket inte på samma sätt är möjligt för en person utan samma 

erfarenhet. Samtidigt betonas vikten av att separera den egna upplevelsen från deltagarens, då 

risken annars är att de båda två sammanblandas och ses som identiska. I de fall när forskaren 

saknar egen erfarenhet är det viktigt att reflektera över ens egna tolkningar och antaganden 

och undvika ett dömande förhållningssätt.  

 Genom ett reflexivt förhållningssätt har vi funderat kring hur faktorer som vilka vi är, 

vilka våra erfarenheter är och hur förkunskaper kan ha påverkat insamling, tolkning samt 

analys av data (Finlay, 2002). Vi som genomfört denna studie är två psykologstudenter vid 

Lunds universitet, båda kvinnor i 25 årsåldern, och uppvuxna i Sverige med svenska som 

modersmål. Ingen av oss har någon funktionsnedsättning. Vi har med oss en förförståelse från 

psykologprogrammet rörande psykisk ohälsa hos barn, och konsekvenser av denna samt om 

stöd och behandling efter utsatthet för sexuella övergrepp. Vi drivs av motivationen att denna 

uppsats ska bidra till att fler sexuella övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar 

upptäcks och anmäls, samt att de utsatta ska få den hjälp och det stöd de behöver. Vi har båda 
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erfarenheter av verksamheter med barn och ungdomar. En av oss har genomfört sin praktik 

inom barn- och ungdomshabiliteringen och den andra inom barn- och ungdomspsykiatrin.  

Det faktum att vi båda har egen erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, varav 

en av oss i den verksamhet som är av intresse i denna studie, kan enligt Bergers (2015) 

resonemang om egen erfarenhet ha hjälpt oss att få en fördjupad förståelse för deltagarnas 

upplevelser. Vi är samtidigt medvetna om att denna erfarenhet inte är av samma dignitet som 

den som de anställda har förvärvat som dagligen arbetar inom barn- och 

ungdomshabiliteringen. Vi besitter kunskap om barns utsatthet och konsekvenser av sexuella 

övergrepp, samtidigt som vi har bristande erfarenhet av att vara anställda inom barn- och 

ungdomshabiliteringen. Vi har därmed inte samma förståelse för de begränsningar och 

svårigheter personal inom barn- och ungdomshabiliteringen kan stöta på i sitt arbete. Detta 

skulle kunna bidra till ett överdrivet dömande förhållningssätt eller alltför stor försiktighet 

gentemot enskilda deltagare. För att undvika detta har vi fört en kontinuerlig dialog med 

varandra gällande exempelvis val av intervju- och följdfrågor samt under kodning och 

tolkningar av data.    

Deltagare 

Vid rekrytering av deltagare till studien kontaktade vi forsknings- och 

utvecklingsenheten (FoU-enheten) i Region Skåne och Halland. Valet baserades på behov av 

avgränsning och att närliggande regioner därmed ansågs mer naturliga att tillfråga. Ett 

informationsblad med beskrivning av studien (se bilaga 2) bifogades till samtliga kontaktade 

personer. FoU-enheten i Skåne vidarebefordrade information om vår studie till enhetschefer 

på de tio olika mottagningarna inom barn- och ungdomshabiliteringen som finns i Skåne. Vi 

tog sedan själva kontakt med samtliga enhetschefer för mottagningarna i Skåne. Efter att ha 

kontaktat FoU-enheten i Region Halland vidarebefordrades informationen om vår studie till 

verksamhetschef för Habiliteringen Halland, som i sin tur valde att avböja medverkan med 

motiveringen att de inte ställer frågor om sexuellt våld vid nybesök. Inklusionskriterierna för 

att delta i vår studie var att deltagarna skulle vara anställda inom barn- och 

ungdomshabiliteringen och ha erfarenhet av att träffa barn och ungdomar vid inskrivning till 

mottagningen. Efter att information om studien delgetts både chefer och medarbetare, 

kontaktades vi av fem medarbetare utifrån intresse av att delta i studien. Tre deltagare blev vi 

ombedda att själva ta kontakt med via antingen enhetschef eller kollega, då dessa uttryckt 

intresse för att medverka. Totalt hade vi åtta deltagare, varav alla tillhörde någon av 

yrkeskategorierna psykolog, kurator eller fysioterapeut. Deltagarna arbetade på sex olika 
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enheter inom barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Inför intervjuerna fördes all 

kontakt med deltagare via mejl. Vi bokade därefter in tider för intervjuer och skickade ut 

samtyckesblankett (se bilaga 3) till samtliga deltagarna. Deltagarna ombads att läsa igenom 

samtyckesblanketten innehållande information om studien, innan de gav sitt slutgiltiga 

medgivande till att delta. Deltagarna behöll själva ett exemplar av samtyckesblanketten och 

skickade foto av eller skannade in den signerade blanketten till oss via mejl. Samtliga åtta 

deltagare gav sitt samtycke och alla inplanerade intervjuer genomfördes. 

Material 

Intervjuguiden (se bilaga 4) bestod av semistrukturerade frågor och inleddes 

med bakgrundsinformation. Detta följdes av frågor om personalens erfarenheter av att fråga 

om sexuella övergrepp, hur rutinerna på deras arbetsplats ser ut och vidare deras upplevelser 

av att ställa frågan. Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att komplettera med sådant vi 

inte frågat om. 

Procedur 

Data om upplevelser och erfarenheter hos personal på barn- och 

ungdomshabiliteringen av att fråga om sexuella övergrepp genererades med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna upprättade vi en intervjuguide (se bilaga 4) 

bestående av 11 huvudsakliga frågor. Vi genomförde båda var sin pilotintervju för att se hur 

väl frågorna i intervjuguiden fungerade i praktiken. Utifrån vår egen upplevelse och feedback 

från både deltagarna i pilotintervjuerna samt vår handledare Gisela Priebe såg vi över 

strukturen och omformulerade ett antal frågor innan vi till slut kom fram till den slutgiltiga 

versionen av intervjuguiden.  

Intervjuerna genomfördes från mitten av februari till mitten av mars 2021. 

Intervjuerna varade mellan 39 och 60 minuter (medellängd var 52 minuter). De genomfördes 

och spelades in (med bild och ljud) via det digitala kommunikationsverktyget Zoom. Vi 

medverkade båda under samtliga intervjuer förutom en, och turades om att ha huvudansvaret 

för att leda intervjun. Tanken med att båda medverkade var att en av oss kunde ha 

huvudansvaret för att leda intervjun, medan den andra antecknade, ställde frågor vid behov 

och höll koll på tidsaspekten. En av intervjuerna utförde en av oss på egen hand då den andra 

inte hade möjlighet att medverka. Innan intervjun påbörjades fick alla deltagare muntlig 

information om studien i enlighet med informationsbladet som inkluderade studiens syfte, 

ramar för intervjun, konfidentialitet, inspelning och återkoppling. Efter avslutade intervjuer 

förvarade vi filmklippen på ett lösenordskyddat USB-minne.  
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Dataanalys 

För att analysera data användes tematisk analys. Tematisk analys är enligt Willig 

(2003) en metod för att identifiera och organisera mönster i data, och kan appliceras på en rad 

olika kvalitativa metoder. Vår analys har utgått ifrån Braun och Clarkes (2006) modell för 

tematisk analys. Enligt Braun och Clarke (2006) finns inte de teman som framkommer av en 

analys redan i data och väntar på att bli upptäckta, utan skapas i ett kreativt samspel med den 

som läser, tolkar och analyserar materialet. 

Transkribering 

Varje inspelad intervju transkriberades och anonymiserades genom att vi tilldelade 

deltagarna nya fiktiva namn. I transkriberingen inrymdes förutom ord även vissa ljud, som till 

exempel hostande, och ansiktsuttryck såsom leenden. Vi noterade även långa pauser i 

transkriberingen. 

Bekanta sig med texten 

Därefter följde vi Braun och Clarkes (2006) sex steg för att genomföra en tematisk 

analys. Steg ett utfördes genom att vi bekantade oss med texten och skrev korta, spontana 

tankar i marginalen (Braun & Clarke, 2006). Detta steg genomförde vi var för sig för att inte 

påverka varandras inledande tankar och idéer. Varje intervju lästes två gånger. Därefter 

genomförde vi steg två till sex gemensamt. 

Kodning 

I enlighet med steg två i Braun och Clarkes modell (2006) skapade vi initiala koder på 

en semantisk nivå. Detta gjordes genom att vi gemensamt gick igenom alla intervjuer och 

skrev ner alla koder vi kunde komma på, vilket resulterade i 237 koder. Dessa koder 

sorterades sedan under rubriker utifrån hur de liknade varandra.  

Tematisering 

Steg tre (Braun & Clarke, 2006) innebär att skapa inledande potentiella teman. Vi 

utgick ifrån de sorterade koderna och började formulera potentiella teman av dem. Här hade 

vi för avsikt att gå bortom de semantiska koderna och hitta bakomliggande latenta teman. 

Våra tolkningar var i huvudsak latenta då vi ämnade att göra tolkningar bortom faktiska data 

genom att söka efter underliggande motiv, föreställningar och antaganden (Braun & Clarke, 

2006). När alla koder upplevdes höra hemma under ett tema, alternativt i vad vi valde att kalla 

“slaskhinken”, skapade vi en tankekarta. På så sätt fick vi en överblick över teman och hur de 

var sammankopplade till varandra. Vi identifierade huvudteman och underteman, varav vissa 

teman omformulerades och andra togs bort. När vi var klara hade vi fyra huvudteman med tre 
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till fyra underteman vardera. Därefter inledde vi arbetet med att revidera teman enligt steg 

fyra (Braun & Clarke, 2006). Vi gick fram och tillbaka mellan data och respektive tema, för 

att se om data stämde överens med vad vi ville ha sagt med varje tema. Detta resulterade i 

omformuleringar, sammankopplingar och borttagning av vissa underteman. Slutligen hade vi 

fyra huvudteman och totalt 12 underteman. Enligt steg fem (Braun & Clarke, 2006) 

formulerade vi namn på alla temana utifrån vad vi bäst tyckte fångade deras innehåll och 

placerade dem i en ordning som upplevdes logisk. Slutligen, i enlighet med det sjätte och sista 

steget i Braun och Clarkes (2006) modell, redogjorde vi för varje tema i resultatdelen av 

uppsatsen, samt valde ut citat som upplevdes spegla innehållet.  

Etiska överväganden 

Informerat samtycke insamlades skriftligen av samtliga deltagare innan 

genomförandet av intervjuerna (se bilaga 3). Där redogjordes för studiens syfte och eventuella 

risker med att delta. Deltagarna fick även möjlighet att ställa frågor om deltagandet innan 

intervjun utfördes. Inga känsliga personuppgifter samlades in. Inspelat material förvarades på 

ett lösenordskyddat USB-minne och transkriberat material anonymiserades. Inför 

genomförandet av intervjuerna gjorde vi en rad etiska överväganden. Brinkmann och Kvale 

(2005) ger konkreta tips kring hur en forskare bör tänka i detta avseende. De ställer sig 

kritiska gentemot de som menar att kvalitativ forskning i sig skulle vara etisk försvarbar 

genom att informationsinsamlingen oftast sker i ett nära samspel med deltagaren. Brinkmann 

och Kvale (2005) belyser istället den maktobalans och manipulativa dialog som sker i mötet 

mellan intervjuledare och deltagare. De resonerar kring mikro- och makroetik som viktiga 

termer för diskussion av forskningsetiska frågor. Det mikroetiska perspektivet berör hur den 

enskilda deltagaren blir behandlad, medan det makroetiska berör forskning ur ett större 

perspektiv, hur den kan tänkas påverka samhället, kulturen och mänskligheten i stort 

(Brinkmann & Kvale, 2005). I våra intervjuer betonades att vi var intresserade av deltagarnas 

professionella erfarenheter och upplevelser. Vi var noga med att inte fråga om deltagarnas 

personliga erfarenheter av sexuella övergrepp och att återföra samtal till syftet med studien i 

händelse av att en deltagare själv skulle ha tagit upp ämnet. Vi var medvetna om att ämnet 

kunde generera starka känslor hos deltagarna och försökte vara uppmärksamma på om någon 

upplevde sig illa berörd och att vid behov hänvisa till var de kunde få stöd. Detta skedde inte i 

någon av intervjuerna. Samtliga deltagare erbjöds kontakta oss om frågor eller funderingar 

kring intervjuerna dök upp i efterhand. Ingen deltagare gjorde detta under tidsperioden för 
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färdigställandet av denna studie. Vi var även noga med att samtalet inte berörde specifika 

patientfall, vilket skulle ha riskerat att bryta deltagarnas sekretess mot sina klienter.  

Brinkmann och Kvale (2005) belyser hur intervjun som insamlingsmetod innefattar en 

ojämn maktfördelning mellan forskningsledare och deltagare och behovet av att sätta 

forskning i sin kulturella kontext. Vi använde oss av en semi-strukturerad intervjuteknik 

vilket möjliggjorde att vi kunde vara flexibla och följa deltagarnas egna berättelser, trots att vi 

hade ett antal förberedda frågor som till viss del avgjorde samtalets riktning. Vi reflekterade 

kring hur vi bidrog till den kontext inom vilken intervjun skedde. Det kan ha funnits 

förväntningar på att vi som psykologstudenter besitter kunskap om till exempel 

funktionsnedsättningar, att samtala om sexualitet och sexuella övergrepp, vilket kan ha 

påverkat deltagarna att svara på ett visst sätt, exempelvis utifrån vad de föreställde sig att vi 

ville höra. Vi strävade efter att förutsättningslöst och nyfiket ställa frågor om deltagarnas 

upplevelser och erfarenheter, för att på så sätt förmedla att vi inte satt inne med kunskap om 

rätt eller fel sätt att hantera frågan om sexuella övergrepp. Att vi enbart har ett 

utifrånperspektiv på vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning är ytterligare något 

som bör beaktas i relation till forskningsresultaten. Lazard och McAvoy (2020) resonerar 

gällande forskning kring marginaliserade grupper om forskning bör bedrivas från ett 

utifrånperspektiv. Ur ett makroetiskt perspektiv (Brinkmann & Kvale, 2005) kan man fundera 

på om det faktum att vi indirekt studerar funktionsnedsatta, en marginaliserad grupp i 

samhället, utan att vara en del av den gruppen riskerar att ytterligare förstärka deras 

marginalisering. I enlighet med Lazard och McAvoy (2020) menar vi att forskning kan 

utföras trots att forskaren inte är en del av den studerade gruppen, men att det ställer krav på 

reflexivitet och medvetenhet om de begränsningar i förståelse som medföljer.  

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och hinder som personal 

upplever gällande att ställa frågan om sexuella övergrepp. Ursprungligen var fokus för studien 

främst att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser som personal har av att fråga om 

sexuella övergrepp i en tidig kontakt inom barn- och ungdomshabiliteringen. Under 

intervjuerna med deltagarna framgick det att ingen hade erfarenhet av att ställa frågor om 

sexuella övergrepp i en tidig kontakt utan misstanke. Därför valde vi att bredda syfte och 

frågeställning till att fråga om sexuella övergrepp både i en tidig kontakt och generellt. 

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra teman (se Tabell 1). Dessa var “Uppdraget och 

arbetssättet gör det svårt att ställa frågan”, “Vikten av att skapa en god relation till barnet och 
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familjen”, “Ett svårt samtal” och “Osäkerhet gällande hur frågan ska ställas”. Varje tema har 

två till fyra underteman. Nedan redogörs i turordning för varje tema och undertema med 

hänvisningar till data i form av citat från intervjuerna. Utvalda citat baserades på vilken 

deltagare som tydligast illustrerade temat. Vissa språkliga justeringar av citaten gjordes för att 

underlätta för läsaren. Uteslutningstecken […] används för att markera att en del av citatet 

utelämnats. Alla deltagarnas namn ersattes med de fingerade namnen: Billie, Camilla, 

Carmen, Klara, Louise, Olivia, Veronica och Åsa. 

 

Tabell 1 
Teman och underteman 

 
Uppdraget och arbetssättet gör det svårt att  Signaler från verksamheten 
ställa frågan     Familjen i centrum 
    Snävt fokus på funktionsnedsättningen 
                         Barn- och ungdomshabiliteringens 
    möjligheter 
 
Vikten av att skapa en god relation till barnet  Ett följsamt nybesök 
och familjen    Frågan riskerar att skada relationen 
 
Ett svårt samtal    Vikten av kompetens och erfarenhet 
    Vikten av att ha stöd från arbetsplatsen 
 
Osäkerhet gällande hur frågan ska ställas Fråga på rutin eller misstanke 
    En önskan om att frågan ska upplevas 
    naturlig 
    Frågan måste anpassas efter 
    patientgruppen 
 
 

Uppdraget och arbetssättet gör det svårt att ställa frågan  

Under intervjuerna blev det tydligt att samtliga deltagare upplevde att barn- 

och ungdomshabiliteringen som verksamhet och dess uppdrag påverkar deras upplevelse av 

att ställa frågan om sexuella övergrepp. Flera deltagare gav uttryck för de problem och 

intressemotsättningar som skulle kunna uppstå om barn- och ungdomshabiliteringens 

grundläggande uppdrag utökades med att ställa frågan om sexuella övergrepp utan tidigare 

Huvudteman Underteman  
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misstanke. I deltagarnas berättelser framkom även tankar om barn- och 

ungdomshabiliteringens möjligheter att ställa frågan om sexuella övergrepp, där flera 

deltagare uttryckte en önskan om förändring inom verksamheten.  

Signaler från verksamheten 

Många av deltagarna hade erfarenheter och upplevelser av att barn- och 

ungdomshabiliteringen som verksamhet på olika vis signalerar vad som är viktigt och vad 

som därmed ska prioriteras i det dagliga arbetet. Samtliga deltagare uttryckte att frågan om 

sexuella övergrepp generellt sett är lågt prioriterad och sällan närvarande inom barn- och 

ungdomshabiliteringen. Carmen uttryckte det skämtsamt som att “det är viktigare att vi går 

brandövningen en gång om året än att vi skulle göra någonting sånt”, kopplat till en 

upplevelse av att frågan om sexuella övergrepp och sexualitet nedprioriteras inom barn och 

ungdomshabiliteringen. Samtliga deltagare beskrev att de inte hade någon eller få erfarenheter 

av att frågor relaterade till sexuella övergrepp diskuterats på arbetsplatsträffar eller 

teamdiskussioner. Carmen nämnde journalsystemets utformning som ett annat exempel på hur 

verksamheten genom att ge utrymme för olika frågor styr vilka frågor personalen ska ställa: 

 

Träffar man en läkare på BUP till exempel, då ställs ju frågor kring rökning, alkohol, 

användande av droger, kriminalitet och så vidare. Det ligger i deras anteckningsmall, 

att de här frågorna ska ställas. Det finns inte i våra anteckningsmallar i vårt 

journalsystem […]. Det står ju för någonting grundläggande i hur man tänker och hur 

man förhåller sig till saker. Och det styr ju oss. Det blir liksom som en kultur.  

 

Flera av deltagarna uttryckte en erfarenhet av att det till följd av verksamhetens 

signaler i slutändan blir en prioriteringsfråga, där det kan upplevas konstigt eller till och med 

fel att ställa frågan om sexuella övergrepp i en tidig kontakt då mycket annat också ska hinnas 

med. Olivia uttryckte att “det är rätt mycket information som ska in, man hinner aldrig göra 

allt man vill. Det är alltid en prioriteringsfråga kring liksom vart man ska ta vägen”. Då 

många hade erfarenhet av att det inte är möjligt att ställa alla frågor vid ett nybesök, 

upplevdes en osäkerhet kring var gränsen ska gå för vilka frågor som kan prioriteras i 

förhållande till barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag. Många av deltagarna upplevde att 

det skulle kännas konstigt att utan tidigare misstanke ställa frågan om sexuella övergrepp och 

välja bort andra frågor såsom förekomst av våld i nära relationer eller frågor om kriminalitet.  

För att börja ställa frågan om sexuella övergrepp till alla oavsett misstanke, upplevde 
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ett flertal att det skulle behöva ske en process, både inom dem själva som medarbetare och för 

verksamheten i stort. Många beskrev ett behov av att prata med det egna teamet för att föra ett 

samtal om vilka frågor som barn- och ungdomshabiliteringen borde ställa. Klara beskrev en 

erfarenhet av svårigheten med att implementera nya arbetssätt, och i det här fallet att börja 

ställa frågan om sexuella övergrepp i en tidig kontakt:  

 

Men det är svårt att få ut det på golvet så att säga. Ni vet det är ändå, man kan komma 

på massor av smarta idéer där uppe men ibland så är det svårt att få det att bli varenda 

besök och så. 

 

Familjen i centrum 

Många av deltagarnas berättelser tydde på en erfarenhet av att familjen på flera sätt är 

starkt närvarande inom barn- och ungdomshabiliteringen. Deltagarna beskrev att familjen ofta 

både är närvarande fysiskt i rummet, och också mentalt hos medarbetarna utifrån en omsorg 

om familjen som viktigt skyddsnät för barnet. Enligt vissa av deltagarna gjorde detta att de 

upplevde det svårare att ställa frågan om sexuella övergrepp.  

Flera deltagare beskrev att de känner sig obekväma med att ställa frågan om utsatthet 

för sexuella övergrepp när en vårdnadshavare sitter med i rummet. Olivia berättade “[…] då 

känner jag inte alls att jag skulle vara bekväm med att ställa en sådan fråga när deras föräldrar 

är med och jag inte har någon koll på deras relation”. Exempelvis var det ett flertal som 

uttryckte en medvetenhet om att barnets vårdnadshavare potentiellt skulle kunna vara den som 

utsätter barnet för övergrepp. Några av deltagarna uttryckte att de i ett tidigt skede skulle vilja 

ställa frågan enskilt till barnet utan vårdnadshavaren närvarande i rummet. Samtidigt hade 

många en erfarenhet av att det är mycket sällan som de i en tidig kontakt träffar barn, och 

särskilt yngre barn, utan sina vårdnadshavare.  

En av deltagarna framhöll däremot att närvaron av vårdnadshavaren i rummet också 

kan ses som en tillgång, om denna person kan inge trygghet för barnet. Ett flertal av 

deltagarna betonade just betydelsen av familjen som stöd och skyddsnät för barnet. Olivia 

beskrev hur en syn på familjen som skyddsnät kan påverka upplevelsen av att ställa frågan om 

sexuella övergrepp:  

 

Det är ju extra viktigt om barnet är med på nybesöket, för då är det mycket som 

familjen och föräldrarna inte säger och som jag också tycker att jag har en skyldighet 
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att inte fråga om då jag också har en skyldighet att värna om deras föräldraskap […]. 

Alltså jag tänker på något vis att de står för skyddet för barnet och då är det inte min 

uppgift som psykolog att på något vis lyfta det locket. 

  

Veronica redogjorde likaså för hur tankar om betydelsen av familjen som 

skyddsnät för barnet skapar en oro inför att ställa frågan om sexuella övergrepp:  

 

Men egentligen, jag ställer ju frågorna för att jag är på barnets sida. Så är det ju. Det är 

ju för barnets skull som jag ställer de frågorna. Men rädslan blir att tappa familjen. För 

barnet är ju så beroende av familjen för att kunna komma till oss.  

 

Flera av deltagarna uttryckte just en oro för att frågan om sexuella övergrepp 

skulle kunna skada familjen. Veronica beskrev det som att frågan “potentiellt kan förstöra ett 

helt familjesystem”. Det blev tydligt i deltagarnas berättelser att denna upplevelse påverkas av 

att barn- och ungdomshabiliteringens resurser inte bara är till för barnet utan för hela familjen. 

Ett flertal av deltagarna beskrev erfarenheter av hur de behandlar hela familjen och i vissa fall 

enbart arbetar med föräldrastöd utan att träffa barnet.  

Snävt fokus på funktionsnedsättningen 

En majoritet av deltagarna hade en erfarenhet av att sexuella övergrepp och sexualitet 

generellt är osynligt inom barn- och ungdomshabiliteringen. Flera beskrev hur fokus för barn- 

och ungdomshabiliteringens arbete är barnets funktionsnedsättning och att få vardagen att 

fungera. Detta innebar för många en upplevelse av att frågan om sexuella övergrepp antingen 

inte är relevant eller helt enkelt glöms bort. Carmen uttryckte det som att “sexuella övergrepp, 

barn som far illa, alla de här sakerna, det är ju något som kommer upp som ett sidospår när vi 

jobbar med det som är vårt huvudsakliga uppdrag”. Camilla beskrev också sin upplevelse av 

barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag: 

 

Vi alla måste ju vara lyhörda för det, men det är inte vårt primära fokus att fånga upp 

ifall barnet har varit utsatt för sexuella övergrepp. Det är liksom inte den inställningen 

vi går in med tänker jag. Utan det är ju mycket som är kopplat till diagnosen, det är ju 

det som vi försöker fånga upp. 
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Många av deltagarna beskrev hur de upplever att det råder ett alltför snävt fokus på 

funktionsnedsättningen inom barn- och ungdomshabiliteringen. Ett flertal beskrev en 

upplevelse av att vissa delar av livet inte tycks få plats inom uppdraget att arbeta med 

funktionsnedsättningen inom barn- och ungdomshabiliteringen. Frågor om sexualitet 

betonades särskilt som något de flesta upplevde förbises inom barn- och 

ungdomshabiliteringen. Ett flertal beskrev en erfarenhet av att frågor om sexualitet tenderar 

att hänvisas vidare till ungdomsmottagningen. Några av deltagarna uttryckte en upplevelse av 

att det är märkligt att deras kompetens inte utnyttjas mer. Carmen uttryckte att “vi pratar 

liksom inte om sexualitet […] det har blivit någonting som är överflyttat till 

ungdomsmottagningen, mer så”. Också Billie beskrev just detta:  

 

Jag tänker lite att ofta är det fokus på andra saker, dels inriktat på 

funktionsnedsättningen. Man behöver jobba hela tiden för att man ska få in hela livet, 

inte bara funktionsnedsättningen. Ehm, och jag tänker just hela prata om sexualitet. 

Hela den biten är tyvärr inte något vi gör naturligt.  

 

Barn- och ungdomshabiliteringens möjligheter 

I flera av deltagarnas berättelser framkom en önskan om förändring av barn- och 

ungdomshabiliteringens sätt att arbeta med frågor om sexualitet och sexuella övergrepp. En 

majoritet av deltagarna var bekymrade över det faktum att de sällan upptäcker fall av sexuella 

övergrepp inom barn- och ungdomshabiliteringen, samtidigt som de är medvetna om vad  

statistiken säger om prevalens av utsatthet för sexuella övergrepp bland personer med 

funktionsnedsättning. Flera av deltagarna uttryckte sig positiva till att ställa frågan om 

sexuella övergrepp i en tidig kontakt utan misstanke, då de upplevde att detta skulle kunna 

öka chanserna för att upptäcka fler barn som blivit eller är utsatta för sexuella övergrepp. 

Flera delade en uppfattning om att barn- och ungdomshabiliteringen besitter kompetens och 

har förutsättningar för att kunna göra detta. Billie var en av dem:  

 

Jag tänker ändå att det faktum att vi har en lång kontakt med familjen gör någonting. 

Att man kommer närmare. Det kan också vara att om barnet förändrar beteende så kan 

vi fråga, “ja men har det hänt något?”. Jag tänker att vi finns med, vi kan se det och 

också ställa frågor kring det. Det kan ju vara ett barn som blivit utsatt för något som 
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gör att det blir mer aggressivt, argare, mer ledsen eller så. Så jag tänker att den långa 

kontakten, och att vi ändå får kunskap om barnet betyder mycket. 

 

Flera uttryckte en önskan om att inte bara fråga mer om sexuella övergrepp, utan 

att också intressera sig och fråga mer om sexualitet överlag. En majoritet av deltagarna 

upplevde ett behov av att balansera bilden av sexualitet inom habiliteringen. Flera ställde sig 

kritiska till att barn- och ungdomshabiliteringen framför allt belyser sexualitet utifrån ett 

riskperspektiv, och erfarenheten av att frågan om sexualitet ofta sammankopplas med 

övergrepp. Detta gjorde att en del av deltagarna upplevde en motvilja till att ställa frågan om 

sexuella övergrepp. Billie uttryckte en specifik motvilja till att ställa frågan till yngre barn:  

 

Jag tror att jag sitter med en rädsla över att göra sexualitet till något farligt […]. Det 

finns också en fin sexualitet också för små barn, så jag tror att det är det som jag sitter 

här med. Hur ska man fråga så att man ändå får fram att det finns en bra sexualitet och 

sedan kan det också bli ett övergrepp? För ofta när föräldrarna tar upp frågan här så är 

det när det är fel, antingen om barnet har blivit utsatta eller utsatt andra. Och vi skulle 

vilja ha det mer levande i alla former, så jag tror att det är där som jag känner “mmh” 

– hur gör man så att det inte bara blir en fråga om övergrepp? 

  

I deltagarnas berättelser framkom flera tankar om barn- och ungdomshabiliteringens 

ansvar och skyldigheter. Många av deltagarna uttryckte sig osäkra över huruvida det 

verkligen skulle kunna eller borde ses som barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag att utan 

misstanke fråga barn om de varit utsatta för sexuella övergrepp. Olivia uttryckte det som att 

“det finns mycket rädslor kring det hos personal skulle jag säga, ‘är det verkligen vårt 

uppdrag och vad kan det innebära?’ och så där”. Några av deltagarna belyste det faktum att 

barn- och ungdomshabiliteringen inte har något behandlande eller utredande ansvar, utan att 

ansvaret ligger i att vara uppmärksam på signaler om att barnet inte mår bra och eventuellt 

varit utsatt för någonting. En majoritet av deltagarna uttryckte dock att barn- och 

ungdomshabiliteringen, som verksamhet som arbetar med barn, borde ställa frågor om 

förekomst av övergrepp, även om det inte finns en konkret misstanke. Åsa beskrev det som att 

“jag tänker absolut att habiliteringen kan vara en del av att både sprida kunskapen men också 

vara den som ställer frågan i början”.  
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Vikten av att skapa en god relation till barnet och familjen 

Något som betonades av alla deltagare var vikten av att som personal på barn- och 

ungdomshabiliteringen skapa en god relation till barnet och familjen. Flera upplevde att de 

riskerar att skada relationen till familjen genom att i en tidig kontakt fråga om barnet varit 

utsatt för sexuella övergrepp. Detta kan exempelvis ske genom att misstänkliggöra familjen 

eller att klampa för långt in deras privatliv utan att det finns en etablerad relation först. Vissa 

deltagare uttryckte att en god relation är ett krav för att kunna ställa frågan, medan andra 

uttryckte att det underlättar men är inte nödvändigt. Många deltagare beskrev en erfarenhet av 

hur viktigt det är att vara följsam under den tidiga kontakten med familjen och barnet för att 

etablera en god relation och att frågan om sexuella övergrepp upplevs försvåra den 

processen.  

Ett följsamt nybesök 

De första mötena med barnet och familjen beskrevs av många 

deltagare som följsamma, flexibla och anpassade efter vilka familjen och barnet är, samt var 

de befinner sig i processen kring barnets diagnos. “Syftet med det första mötet är ju att bygga 

en relation i första hand”, och att “det ska vara kul att komma till habiliteringen” förklarade 

Louise. Hon beskrev vidare hur det försvårar att i en tidig kontakt ställa frågan om sexuella 

övergrepp som en form av rutin: 

  

Om jag tänker spontant, utifrån mig och mina närmaste, så tror jag att det skulle 

kännas väldigt konstigt […]. För detta handlar om att bygga upp en relation som ska 

vara i många år. Och hur skulle det kännas om man själv kom till ett ställe, man har 

kanske precis fått en diagnos, och sen så ställer de frågan “har ditt barn varit utsatt för 

sexuellt övergrepp?”. 

 

Att vara följsam under ett nybesök upplevdes som extra viktigt med hänsyn till den 

patientgrupp som kommer till barn- och ungdomshabiliteringen. Klara beskrev det så här: 

 

Vi träffar en del ungdomar som är väldigt svart eller vitt och som måste ha väldigt 

tydligt och klart för sig varför de kommer till ett ställe eller så. Så skulle de komma 

till habiliteringen och vara förberedda på att nu ska vi prata om autism och hur din 

vardag fungerar och om någon då frågar om “har du blivit slagen?” eller “varit utsatt 
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för sexuella övergrepp?” så skulle de liksom kunna tycka att “varför frågar de om det 

nu?” och “dit vill jag inte igen”.  

 

Att etablera en god relation beskrevs av Olivia som “en ömsesidig balansgång där man 

får lite försiktigt kliva in” och att det finns en rädsla inledningsvis att “springa långt före”. Att 

fråga om sexuella övergrepp ansågs av flera deltagare gå emot denna följsamhet och därmed 

skada relationsskapandet, vilket upplevdes vara ett stort hinder för att kunna ställa frågan i en 

tidig kontakt med barnet och familjen. 

Frågan riskerar att skada relationen 

Många deltagare ansåg att relationen till barnen inledningsvis är skör. Det 

uttrycktes en tydlig upplevelse av att frågan om sexuella övergrepp riskerar att skada den 

relationen. Till exempel beskrev Veronica det så här:  

 

Jag tror att jag skulle ha mycket lättare att ställa den frågan till en familj som jag har 

känt länge och som jag vet känner mig, att vi har jobbat ihop länge liksom. Det finns 

redan en tillit. Det känns som att det är skört i sånt här tidigt skede.  

 

En deltagare uttryckte en direkt motvilja till att ställa frågan om sexuella övergrepp i 

en tidig kontakt: “för jag tänker att det riskerar att skada relationen med barnet och 

föräldrarna. Jag tycker det får komma längre fram i processen” (Camilla). De allra flesta 

resonerade dock kring det som en försvårande omständighet. Främst uttrycktes en upplevelse 

av att frågan om sexuella övergrepp riskerar att skada relationen då den kan tolkas som ett 

misstänkliggörande av familjen. Louise beskrev hur det skulle kunna förstöra förtroendet för 

barn- och ungdomshabiliteringen genom att framstå som “någon form av myndighet som ska 

granska mig som förälder”. Veronica upplevde likaså en rädsla för att familjen ska uppfatta 

det som att personalen “utreder dem och inte är på deras sida”. Hon beskrev upplevelsen 

vidare: 

 

Jag är nog rädd att vi ska förmedla bilden av att vi misstror familjen eller misstänker 

familjen för någonting. Och då ska vi liksom ha tappat dem. Att de inte, att de ska 

förlora tilliten till oss. 
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Deltagarna upplevde en rädsla för att denna misstanke skulle göra att familjen inte vill 

komma tillbaka till barn- och ungdomshabiliteringen och att de då inte kan erbjuda de insatser 

barnet behöver. En annan anledning till att frågan om sexuella övergrepp upplevdes riskera att 

skada relationen var att den berör ett känsligt ämne. Camilla beskrev:  

 

Även ifall man frågar och känner varandra väl så är det ändå något man skäms för, 

som man inte vill prata om, som är jobbigt. Och då är väl kanske risken att de säger 

“jag vill inte komma dit alls, det är jobbigt att prata om”. Det är bättre att man har 

byggt en relation först, för då kanske man vågar berätta. 

 

Dock belyste många deltagare riskerna med att vänta med att fråga tills en relation till 

familjen är etablerad. Veronica beskrev risken som att “om man undviker att prata om det för 

att inte familjen ska förlora tilliten till oss så kanske vi missar något som är ännu värre att vi 

missar”. Hos flera deltagare fanns en tanke om att en etablerad relation underlättar, men att 

det viktigaste är att frågan blir ställd. Trots att en god relation påverkade deltagarnas 

upplevelse av att ställa känsliga frågor, såsom om sexuella övergrepp, lyfte flera hur en sådan 

fråga även kan stärka relationen. Carmen resonerade att det för vissa barn krävs en relation för 

att kunna svara på frågan, medan andra barn kan tänka “äntligen någon som frågar”. Flera 

deltagare belyste dock att det är svårt att veta när frågan är lämplig att ställa. Olivia beskrev 

erfarenheten av att ställa personliga frågor “när det är läge” och betonar att det även kan vara i 

en tidig kontakt. Hon utvecklar resonemanget: 

 

Lika viktigt som att inte ställa frågor för tidigt, får man inte heller ställa dem för sent. 

Det blir inte lika dramatiskt alliansbrott, och det är också farligare för det kan vara 

lättare att missa det då. Men att inte ställa känsliga frågor är också direkt skadligt för 

alliansen skulle jag säga.  

 

Det fanns även en generell upplevelse hos deltagarna att det är familjen som avgör vad 

som är en känslig fråga och när det är läge att ställa den. Om familjen eller barnet själv 

berättar om ett sexuellt övergrepp, eller att det uppstår en misstanke om övergrepp från 

personalens håll, menade de flesta deltagarna att det inte skulle vara svårt att hantera det. Då 

är, som Veronica beskrev det, “ljuset redan satt på ämnet”. Hos de flesta fanns osäkerheten 

istället i att ställa frågan eftersom “man vet inte vad det är man rör upp eller inte rör upp” 
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(Veronica). För många upplevdes frågan om sexuella övergrepp lättare att ställa när en längre 

kontakt väl är etablerad med barnet och familjen. Veronica beskrev det så här: 

 

En person som ändå haft en inblick i familjelivet, alltså utifrån kontakten på 

habiliteringen, under en längre period, har varit med om motgångar liksom medgångar 

och allt. Att den personen ställer frågan kanske mer förmedlar omtanke än misstanke. 

 

Ett svårt samtal 

Ett flertal av deltagarna gav uttryck för en upplevelse av att frågan om sexuella 

övergrepp är svårare att ställa och väcker mer negativa känslor hos deltagarna än flera andra 

frågor som ställs inom barn- och ungdomshabiliteringen. Flera beskrev att frågan upplevs som 

skamfylld eller laddad, samt att det krävs mod för att våga ställa den. Veronica uttryckte det 

som att “jag tycker att det är svårast att ställa frågan från början. Liksom gå in i det ämnet 

[…]. Jag tror att det svåraste är att rikta blicken dit”. Deltagarna resonerade kring faktorer 

som ökar tryggheten inför att ställa frågan om sexuella övergrepp och betonade betydelsen av 

kompetens, erfarenhet, samt att ha stöd från arbetsplatsen.  

Vikten av kompetens och erfarenhet 

En majoritet av deltagarna beskrev på olika sätt hur både kompetens och 

erfarenhet påverkar deras upplevelse av att ställa frågan om sexuella övergrepp. En majoritet 

av deltagarna upplevde sig på olika sätt sakna kompetens vilket gjorde att de kände sig mer 

eller mindre osäkra inför att ställa frågan. De flesta av deltagarna upplevde sig framför allt 

osäkra på hur de skulle ha formulerat frågan och det uttrycktes en önskan om att få mer 

kunskap om det. Åsa var en av dem som uttryckte en osäkerhet inför hur hon skulle formulera 

frågan för att den skulle kunna tas emot på bästa sätt:  

 

Jag har ingen aning om huruvida det hade uppfattats om man skulle ställa frågan mer 

direkt. Som med suicid, där behöver man inte vara rädd för att fråga. Där kan man 

köra på. Är det samma här eller finns det något annat man behöver tänka på? […] Så 

det skulle jag nog vilja veta mer om.  

 

En del av deltagarna upplevde sig också sakna kompetens inför att bemöta svaret om 

ett barn skulle berätta att hen har varit med om ett sexuellt övergrepp, vilket i sin tur skapade 

en oro inför att ställa frågan. Åsa beskrev upplevelsen som ”vad gör jag om jag får ett ‘ja’? 
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Eller om barnet säger ‘nej’ direkt, ska jag då ställa frågan på ett annat sätt eller ska jag bara 

släppa det?”. Osäkerhet kring att bemöta svaret var något som flera av deltagarna kopplade 

till yrkeskategori. Ett flertal hade en erfarenhet av att psykologer och kuratorer ofta är mer 

erfarna och har mer kompetens för att hantera svåra samtal överlag, jämfört med andra 

yrkeskategorier som arbetar inom barn- och ungdomshabiliteringen. Veronica var en av dem 

som uttryckte en trygghet med att bemöta svaret och som kopplade den tryggheten till sin 

vana som psykolog:  

 

Det kanske är för att jag är psykolog och jag är ganska van vid att prata om saker som 

är väldigt svåra. Det kanske är en helt annan sak för vissa av mina kollegor som inte 

har vanan av att prata om det på en daglig basis. Då kanske man också är rädd för 

vilket svar man ska få. Men jag är mer rädd för att ta upp ämnet. 

 

Liksom Veronica uttryckte många att de trots erfarenhet och trygghet med att bemöta 

svaret, upplever osäkerhet inför tanken på att ställa frågan om sexuella övergrepp utan 

tidigare misstanke. En annan deltagare som berättade om detta var Klara. I ett samtal om att 

införa ett nytt arbetssätt som hade inneburit att fråga alla barn om sexuella övergrepp i en 

tidig kontakt menade Klara att hon trots lång erfarenhet hade tyckt att det varit svårt. “Jag tror 

att jag hade kunnat hitta det rätt lätt men jag hade inte tyckt att det var helt enkelt faktiskt. 

Efter trettio års erfarenhet. Får hoppas att jag har modigare kollegor” (Klara).  

Vikten av att ha stöd från arbetsplatsen 

De flesta av våra deltagare uttryckte att stöd från kollegor hade en positiv inverkan på 

deras upplevelse av att fråga om sexuella övergrepp. Det var flera som pratade om vikten av 

att kunna ta hjälp av teamet för att diskutera frågor relaterat till sexuella övergrepp. Veronica 

var en av de deltagare som upplevde det. Hon uttryckte att:  

 

[…] jag hade nog velat diskutera olika sätt att fråga och fånga upp, och få bolla det 

med mina kollegor. För jag jobbar med många kloka personer så jag tänker att det kan 

hjälpa att få utbyta erfarenheter […]. Jag tror inte jag är ensam om att tycka att det här 

är extra svårt att prata om.  

 

Flera av deltagarna lyfte samtidigt få erfarenheter av att frågan varit aktuell och 

diskuterats bland kollegor. Många av deltagarna önskade att frågor som rör sexuella 
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övergrepp skulle finnas mer “levande” på arbetsplatsen. Camilla uttryckte det som att “det 

klart att vi skulle nog kunna prata mer om det i teamet. Att man håller det mer levande liksom 

[…]. Jag hör inte jättemycket om det”. Flera av deltagarna uttryckte att de trodde att det skulle 

vara lättare att ställa frågan om det var något som oftare togs upp och diskuterades bland 

kollegor, och att det i sin tur skulle kunna leda till att frågan blir mer närvarande i samtalet 

med barnet. 

 En del av deltagarna uttryckte att det kan upplevas betungande att känna att ansvaret 

för att ställa frågan om sexuella övergrepp, och bemöta det som uppkommer i samtalet med 

barnet, helt och hållet vilar på ens egna axlar. För dem betydde stöd från kollegor en ökad 

trygghet, då känslan blir att ansvaret kunde delas mellan kollegor. Olivia beskrev just detta:  

 

Men också att säga att “du är inte ensam”, “vi jobbar ju i team”, “får du panik, ta det 

lugnt”. Att liksom ta tillbaks det till teamet. Man kan alltid säga “jag behöver ta 

tillbaka detta och fundera klokt med mitt team, så jag återkommer” […]. För det 

tänker jag kan vara en rädsla hos många. Att jag kommer sitta med den här 

informationen själv och jag vet inte hur jag ska gå vidare och jag har ingen backup.  

 

Några av deltagarna som kände på det här sättet uttryckte att de skulle vara hjälpta av 

en konkret arbetsfördelning i händelse av att sexuella övergrepp skulle uppdagas. Deltagarna 

gav som exempel att det hade underlättat att ställa frågan om de vetat att kollegor skulle 

kunna hjälpa till med att ta kontakt med socialtjänsten, och dela upp samtalet så att en skulle 

kunna ansvara för att prata med barnet och en med vårdnadshavaren. Även att ha speciella 

ombud på arbetsplatsen som ansvarar för frågan om sexuella övergrepp lyftes av några som 

potentiellt underlättande.  

Osäkerhet gällande hur frågan ska ställas 

I samtliga intervjuer framkom en osäkerhet kring hur frågan om sexuella övergrepp 

skulle kunna ställas i en tidig kontakt med barn på barn- och ungdomshabiliteringen, vilket 

påverkade deltagarnas upplevelse av att göra det. Ingen av deltagarna hade någon erfarenhet 

av att ställa frågan på rutin, och enbart ett fåtal hade vid något tillfälle ställt frågan. Många 

deltagare uttryckte ett behov av att frågan ska uppfattas som naturlig utifrån samtalet och 

sammanhanget den ställs i, samt utifrån barn- och ungdomshabiliteringens ordinarie 

arbetssätt. Deltagarna förde resonemang kring hur deras upplevelse påverkas av om frågan 

skulle ställas inledningsvis som en form av rutin, eller om den istället ställs efter att det 
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framkommit misstanke. Samtliga deltagare konstaterade att frågan om sexuella övergrepp 

måste anpassas utifrån deras patientgrupp, och resonerade kring svårigheter involverade vid 

att hitta en specifik fråga som kan ställas till samtliga på barn- och ungdomshabiliteringen. 

Deltagarna uttryckte en stark önskan om att hitta det bästa sättet att göra det på. Veronica 

beskrev det så här: 

 

Så jag vet faktiskt inte riktigt hur man skulle kunna formulera frågan på bästa sätt. 

Och det kanske är det som hindrar mig också från att ställa den, att jag inte har 

funderat över det jättemycket. Det kanske är det vi behöver göra, hitta en fråga som vi 

tycker kan fungera och börja ställa den rutinmässigt.  

 

Fråga på rutin eller misstanke 

Ingen av deltagarna hade någon erfarenhet av att fråga om sexuella övergrepp 

som en form av rutin vid en inledande kontakt på barn- och ungdomshabiliteringen. Vissa 

deltagare hade erfarenhet av att fråga om sexuella övergrepp när det uppkommit misstanke i 

ett specifikt möte med barnet. I flera intervjuer framkom att beteendeförändringar, misstanke 

om trauma eller annan form av psykisk ohälsa hos barnet underlättade att ställa frågan, då de 

“har mer indikationer på att någonting inte står rätt till och då är det mer motiverat att 

undersöka möjliga orsaker till det” (Veronica). Flera deltagare redogjorde för att de trots att 

de inte frågar på rutin, har erfarenhet av att frågan om sexuella övergrepp finns med dem i 

tanken i ett första möte med familjen och barnet. Olivia berättade att det handlar om att 

“lyssna efter sådant som inte blir sagt”. Flera deltagare berättade att deras erfarenheter av att 

fråga om sexuella övergrepp har inneburit att de har varit uppmärksamma på signaler och 

varningsflaggor från barnet, och Olivia beskrev det som “att gå in som en katt i mörker, med 

morrhåren rakt fram”. Dock uttryckte flera deltagare att nackdelen med att fråga först vid 

misstanke är risken att eventuella övergrepp kan missas. Veronica förklarade det så här: 

 

Fast man försöker komma in på ämnet och fånga upp varningsflaggor, att just inom 

det här området så kanske inte de varningsflaggorna dyker upp för man kanske inte är 

lika benägen att berätta om dem. Det är nog det som skapar liksom en osäkerhet hos 

mig. Just när det gäller detta området. Att jag litar inte lika mycket på att jag ska få ta 

del av de varningsflaggorna.  
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Flera deltagare uttryckte att ställa frågan i en tidig kontakt skulle kunna leda till att fler 

sexuella övergrepp fångas upp, något som påverkade deras vilja att ställa frågan som en rutin. 

Flera deltagare lyfte att fråga på rutin skulle innebära att det inte glöms bort eller undviks av 

någon anledning. Olivia belyste det faktum att ett nybesök är enda tillfället som de med 

säkerhet vet att de kommer att träffa familjen och att om frågan inte ställs då är “risken ju 

annars att man tappar bort familjer”. Klara förklarade det som att: 

 

 Jag skulle också kunna tänka mig att om man har ett screeninginstrument, att man 

faktiskt har en lapp som man alltid tar fram eller så där så tror jag att det hade varit 

lättare att få in det liksom i ryggraden på något sätt. 

 

Flera deltagare betonade att om de skulle fråga om sexuella övergrepp på rutin skulle 

det minska deras upplevelse av att misstänkliggöra familjen. Billie förklarade det som att 

“man kommer ifrån det att, ‘det här frågar vi för att vi misstänker något’, utan mer ‘det är så 

här vi gör’, frågan ska ställas”. Dock lyfte Veronica att upplevelsen av att misstänkliggöra 

familjen inte helt försvinner genom att frågan ställs på rutin, utan att familjen också kan känna 

sig anklagade just eftersom frågan ställs på rutin. Flera deltagare menade även en motvilja till 

att fråga utan misstanke, då de inte vill anta att deras patientgrupp skulle vara utsatta enbart 

för att de har en funktionsnedsättning.  

I flera intervjuer framkom att deltagarna upplevde det positivt att frågan om sexuella 

övergrepp som en rutin skulle kunna signalera till barnet att sexuella övergrepp är något de får 

lov att prata om på barn- och ungdomshabiliteringen. De hoppades att det i sin tur skulle göra 

att fler vågar berätta. Olivia berättade att “ställa frågan ‘har du varit utsatt?’ handlar om att 

öppna upp för att ‘om du blivit utsatt kan du prata om det här och det är inte ovanligt’”. Vissa 

deltagare lyfte att fråga om sexuella övergrepp som en rutin även kan göra vårdnadshavare 

mer uppmärksamma på om deras barn skulle vara utsatta eller befinner sig i risksituationer.  

I några intervjuer framkom risken av att en rutinfråga enbart är till för att dämpa 

personalens oro genom att de tänker att de åtminstone ställt frågan och därmed gjort sitt. 

Veronica beskrev att “ibland kanske ett rutinmässigt frågande också bara blir att man 

undviker ångesten av att inte ha frågat”. Vissa deltagare lyfte att det inte räcker att enbart 

ställa frågan som en rutin vid ett tillfälle, utan den måste följas upp och ställas vid flera 

tillfällen. Billie beskrev att ett rutindokument kan underlätta för att frågan inte bara ställs en 

gång: 
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Så man en gång vartannat år har ett sådant samtal där man går igenom det, inte bara 

gör det en gång. Att man får in det som en rutin att göra det regelbundet. Eftersom vi 

har också en lång kontakt så blir det ibland att vi frågar en gång, så tänker vi, att nu 

har vi frågat.  

 

Flera deltagare betonade även upplevelsen av att de riskerar att inte få ett 

sanningsenligt svar på en rutinmässig fråga, utan att ett rutinmässigt frågande enbart skulle 

leda till ett rutinmässigt svar. Något som också framkom i flera intervjuer var upplevelsen av 

att en rutin kring att fråga om sexuella övergrepp skulle skapa en trygghet kring hur 

personalen skulle kunna ställa frågan. Det uttrycktes en önskan om att en sådan rutin ska 

innefatta hur de på bästa sätt ska fråga sina patienter om sexuella övergrepp, och att det tar 

bort upplevelsen av att det är ens eget ansvar att både fånga upp signaler från barnet och att 

själv hitta det bästa sättet att ställa frågan. Veronica berättade: 

 

Det skulle nog skapa mer trygghet i alla fall om vi hade liksom ett mer rutinmässigt 

sätt som vi ska fråga om detta på. Att det inte alltid blir upp till en själv och 

situationen. Sen finns det säkert nackdelar med det för det är ju väldigt beroende av 

kontexten och situationen hur man ska kunna ta upp det på ett bra sätt. Men en fördel 

skulle nog vara att det kanske skulle kännas mindre läskigt och mindre som mitt 

beslut om det är en rutin att det här ska jag göra 

 

En önskan om att frågan ska upplevas naturlig 

Hos majoriteten av deltagarna uttrycktes en önskan om att frågan om sexuella 

övergrepp ska upplevas naturlig för dem att ställa. Flera deltagare upplevde en svårighet att i 

en tidig kontakt få in frågan om sexuella övergrepp just eftersom den inte upplevs som 

naturlig i samtalet. Några deltagare uttryckte en oro för att barnet inte skulle förstå skiftet av 

fokus om de skulle ställa en fråga om sexuella övergrepp. Flera av deltagarnas erfarenheter av 

att fråga om sexuella övergrepp innebar att de på olika sätt lett in samtalet på ämnet. Klara 

berättade att “jag har nog fört in samtalet på det, det har inte kommit så där att vi har pratat 

om någonting och jag har ställt frågan, utan då har jag fört in samtalet på det”. Exempel på 

lämpliga ämnen som flera deltagare nämnde var att fråga hur hemsituationen ser ut och att 

ställa frågan i samband med frågor om våld i nära relationer. Veronica beskrev: “kanske man 
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kan använda en ingång liksom, och komma in, ja men på relationer till vuxna och hemma och 

så, och sen ställa mer specifika frågor om man snappar upp att det behövs”. 

Majoriteten av deltagarna upplevde att det i samband med samtal om kroppen, 

sexualitet och samlevnad, också vore lämpligt att fråga om övergrepp. Ett antal deltagare 

föreslog att om de för en diskussion kring sexualitet och samlevnad kan de också prata om 

samtycke, att säga “ja” och “nej”, samt vad ett sexuellt övergrepp är.  

Flera deltagare nämnde att frågan skulle upplevas mer naturlig att ställa om den fanns 

med inom deras etablerade arbetssätt på barn- och ungdomshabiliteringen. Deltagarna kom 

med förslag kring vilket material som frågan skulle kunna ingå i eller på vilket sätt det skulle 

kunna ske. Ett flertal deltagare nämnde i samband med detta deras kartläggningsmaterial. 

Klara berättade: 

  

Vi har till exempel olika kartläggningsmaterial och så där ni vet, ungdomar får välja 

kort och lägga och vad man tycker hit och dit. Det har jag försökt trycka på att i sånt 

material så borde det finnas liksom frågor som “har någon varit dum mot dig?” eller 

“har någon tagit dig på kroppen där du inte har velat?” eller att det skulle kunna 

komma liksom i de naturliga stegen som man ändå har inom barn- och 

ungdomshabiliteringen. 

 

Flera deltagare sa att frågan skulle upplevas lättare att ställa om de hade förklarat för 

barnet och familjen varför de ställer den. Några deltagare berättade att det även skulle minska 

upplevelsen av att misstänkliggöra familjen. Genom att förklara att de ställer frågan eftersom 

de vet att deras patientgrupp är extra utsatta för sexuella övergrepp upplevdes frågan mer 

motiverad att ställa. Olivia berättade: 

 

Man skulle nog vara tvungen att paketera in den tror jag lite grann i så fall, på något 

sätt. Till exempel att ge bakgrund och säga att “vi vet att många barn med 

funktionsnedsättning i högre grad än andra barn är utsatta för olika typer av 

övergrepp, är det någonting som ni har hört talas om?”. 

 

Frågan måste anpassas efter patientgruppen 

Samtliga deltagare berättade hur deras upplevelse av att ställa frågan om sexuella 

övergrepp påverkas av patientgruppen de möter på barn- och ungdomshabiliteringen. Alla 
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deltagare gav uttryck för att frågan behöver anpassas för att bli förstådd av barnen, ge 

personalen möjlighet att förstå det svar de får och ge barnen möjlighet att berätta. Deltagarna 

resonerade kring olika sätt som frågan behöver anpassas. Flera drog slutsatsen att det inte går 

att hitta en specifik fråga som kommer lämpa sig att ställa till samtliga barn de möter. Åsa 

beskrev det så här: 

 

En del barn behöver verkligen få tydligt vad det är man frågar efter. Det behöver vara 

exakt formulerat. Exakt så man undrar. Och det blir skillnad, en del är hjälpta av 

visuellt stöd och andra vill ha det presenterat på annat sätt så jag tänker att det skiljer 

sig verkligen från barn till barn.  

 

Likt Åsa diskuterade flera deltagare hur frågan måste anpassas efter vilken typ av 

funktionsnedsättning barnet har. Majoriteten av deltagarna lyfte att flera av barnen de möter 

inte förstår begreppet eller innebörden av vad ett sexuellt övergrepp är. Louise berättade:  

 

Det beror ju också om ett barn inte vet vad ett sexuellt övergrepp är, då kanske jag 

inte hade använt just det ordet då. Så det är, här är liksom inga rätt eller fel. Här är 

många olika faktorer som man måste ta hänsyn till. 

 

Carmen lyfte hur de skulle behöva ge flera exempel på vad ett sexuellt övergrepp är. 

Hon berättade vidare att det kan innebära att de i vissa fall måste förklara för ett barn att hen 

varit utsatt för ett sexuellt övergrepp utan att barnet själv förstått det. Flera deltagare upplevde 

ett behov av att informera och samtala med barnen om vad sexuella övergrepp är, vad 

samtycke innebär och vad som är deras rättigheter. Deltagarna berättade att vissa barn kan 

vara hjälpta av att frågan upprepas och förklaras, medan andra kan behöva få frågan ställd 

mer rak och konkret. Åsa berättade hur det påverkar hennes upplevelse av att ställa frågan 

”om jag behöver vara mer specifik, för då vet jag inte riktigt hur jag skulle fråga, om jag bara 

skulle ställa en enda fråga”.  

Flera deltagare lyfte deras erfarenheter av att möta barn som inte kommunicerar med 

talat språk och hur det påverkar hur de skulle ställa frågan om sexuella övergrepp till dem. 

Deltagarna var eniga i att det är en grupp som har ännu svårare att uttrycka om de varit utsatta 

för övergrepp och att personalen måste ge dem kommunikationsverktyg för att kunna göra 
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det. En del deltagare lyfte att de inte har tillräckliga verktyg för att göra det. Olivia resonerade 

så här: 

 

Det gäller ju också att de har ord för det. Att kunna beskriva att man utsatts för saker. 

Jag tänker att om man har en sån här karta där man pekar, så kanske det inte ens finns 

en bild på en snippa och snopp. Och vad säger man? Vad säger vi när vi ger ett språk 

men vi ger inte ord för att kunna beskriva liksom delar av kroppen där man kan bli 

utsatt? Jag tänker att vi styr ju också väldigt många barn och ungdomars 

kommunikation.  

 

Vissa deltagare gav förslag på olika material som kunde underlätta för personalen att 

ställa frågan om sexuella övergrepp, samt ge barnet verktyg att svara. Visuellt stöd var ett 

förslag som ofta dök upp, och Louise funderade vidare: “jag tänker att om man skulle fråga 

om lite det här med sexuella övergrepp, då kan man ju använda en teckning till exempel, att 

personen i fråga får rita och så”. Andra exempel som framkom i intervjuerna var att anpassa 

deras redan etablerade kartläggningsmaterial, KMK (kartläggning med kort) och materialet 

“Stopp min kropp” för att även inkludera frågor om sexuella övergrepp.  

Barnets ålder är också något som påverkade flera deltagares upplevelse av att fråga 

om sexuella övergrepp. En majoritet uttryckte att frågan är svårare att ställa till yngre barn. En 

del förklarade anledningen som en oro att barnen inte ska förstå vad ett sexuellt övergrepp är. 

Åsa gav uttryck för det när hon sa “hur ställer man frågan ‘har du blivit utsatt för sexuella 

övergrepp?’ på ett sätt så att en 6-åring förstår det, går det ens att ställa frågan så enkelt?”. 

Vissa deltagare uttryckte en upplevelse av att äldre barn är lättare att fråga eftersom sexuella 

aktiviteter upplevs mer närvarande i deras vardag. Veronica uttryckte att det upplevs svårare 

att fråga yngre barn jämfört med äldre barn då det i större utsträckning kan uppfattas som att 

hon misstänker föräldrarna. 

Trots att samtliga deltagare lyfte behovet av att anpassa frågan till det specifika barnet 

de har framför sig, gav flera deltagare uttryck för en önskan om att hitta ett rätt sätt att ställa 

frågan på. Åsa ville “hitta något sätt så att denna frågan ställer vi till alla barn, oavsett 

svårighet […]. Så lika för alla som vi kan göra det”. Samtidigt uttryckte ett flertal av 

deltagarna svårigheten i att identifiera enbart ett sätt att fråga på, här uttryckt av Veronica:  
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Nej, jag tycker det är lite knepigt. För jag tror att för att det ska kunna bli bra så måste 

jag ju kunna anpassa hur jag frågar utifrån situationen och vad jag hör och hur det ser 

ut. Men det gör ju också att det blir så lätt att undvika det för det blir upp till mig.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka möjligheter och hinder som personal upplever 

gällande att fråga sina patienter om sexuella övergrepp. För att undersöka detta utgick vi ifrån 

frågeställningen: Vilka erfarenheter och upplevelser har personal inom barn- och 

ungdomshabiliteringen av att fråga om sexuella övergrepp? Metoden som användes var 

semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare. Vår studie resulterade i totalt fyra teman, 

vilka var följande: “Uppdraget och arbetssättet gör det svårt att ställa frågan”, “Vikten av att 

skapa en god relation till barnet och familjen”, “Ett svårt samtal” och “Osäkerhet gällande hur 

frågan ska ställas”. I detta avsnitt diskuteras studiens resultat mot bakgrund av tidigare 

forskning som presenterats i introduktionen. För att få en djupare förståelse för upplevelser av 

möjligheter och hinder diskuterar vi temana och kopplingar mellan dem under tre olika 

rubriker. Vilket eller vilka teman som diskuteras förtydligas i texten. Därefter presenteras 

styrkor och begränsningar med vår studie, praktiska implikationer som vår studie för med sig, 

förslag till framtida forskning samt slutligen studiens slutsatser.     

Upplevelse av motvilja mot att ställa frågan 

Av resultaten framkommer att personalens upplevelser och erfarenheter av att ställa 

frågan om sexuella övergrepp till viss del genomsyras av en motvilja. Denna motvilja 

framkommer främst under följande teman: ”Uppdraget och arbetssättet gör det svårt att ställa 

frågan”, ”Vikten av att skapa en god relation till barnet och familjen” och ”Ett svårt samtal”. 

Motviljan kan förstås utifrån en upplevelse av att det är ett för svårt samtal att föra, att det inte 

är en del av barn- och ungdomshabiliteringens huvudsakliga uppdrag, samt bristande 

kompetens och erfarenhet gällande att ställa frågan.  

En majoritet av deltagarna beskriver att fokus under en inledande kontakt med barn- 

och ungdomshabiliteringen är relationsskapandet, vilket framkommer under temat ”Ett 

följsamt nybesök”. Flera deltagare ger uttryck för att relationsskapande inte är förenligt med 

att ställa frågan om sexuella övergrepp vilket leder till en upplevelse av motvilja mot att ställa 

frågan i en inledande kontakt. Frågan upplevs inte som en naturlig del av en inledande kontakt 

med barnen, utan istället som att ”springa före” barnet i relationen. Detta resonemang 

stämmer överens med tidigare forskning som har visat att professionella lägger stor vikt vid 
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att först etablera en kontakt med patienterna innan de ställer frågor om sexuella övergrepp 

(Chernomas & Mordoch, 2013; McGregor et al., 2013; Sekhar et al., 2018). Utifrån temat 

“Frågan riskerar att skada relationen” går det att förstå att personal lägger stor vikt vid att 

värna om relationen och om barnet. Det går därmed att dra slutsatsen att barn- och 

ungdomshabiliteringens fokus på omsorg om barnet upplevs som oförenligt med frågor om 

sexuella övergrepp. En av deltagarna exemplifierade detta genom att säga att barn- och 

ungdomshabiliteringen ska vara ett kul ställe att komma till. Det är möjligt att detta synsätt 

bidrar till en motvilja mot att ställa frågor om sexuella övergrepp då personal vill undvika att i 

onödan väcka obehag eller negativa känslor hos barnet.  

Av resultaten framkommer ingen tydlig upplevelse av när det är rätt läge att ställa 

känsliga frågor, utan att det beror på relationen och känslan i rummet. Det väcker frågan om 

när det egentligen är läge att ställa frågor om utsatthet för sexuella övergrepp och om det går 

att avgöra det. Många av deltagarna har en erfarenhet av att invänta signaler från barnet på att 

hen potentiellt skulle ha kunnat blivit utsatt för övergrepp. Detta kan vara problematiskt med 

hänvisning till forskning som visat att barn själva sällan berättar om sexuella övergrepp 

(McElvaney, 2015). Under temat “Frågan riskerar att skada relationen” lyfter deltagarna 

risken med och oron för att signaler från barn riskerar att missas, vilket då kan leda till att 

frågan aldrig blir ställd. Resultaten belyser även att personal upplever att det i vissa fall kan 

stärka relationen att ställa frågan om sexuella övergrepp samt att det kan vara ett alliansbrott 

att inte ställa känsliga frågor. Tankesättet stämmer överens med Jones et al. (2017) som har 

beskrivit att vuxna som varit utsatta för övergrepp under barndomen kan känna en sorg och 

frustration över att vuxna inte uppmärksammade det. En möjlig förklaring till att en etablerad 

relation minskar motviljan till att fråga om sexuella övergrepp är att en relation kan minska 

den osäkerhet för vad frågan kan väcka som några deltagare ger uttryck för. I resultaten 

framkommer att frågan inte upplevs som en naturlig del av det inledande mötet och att den 

därmed antingen kan uppfattas som ett anklagande av familjen eller som en chock för barnet. 

När en kontakt är etablerad upplevs frågan mer befogad och dess konsekvenser mer 

förutsägbara, och således till och med alliansskapande. 

Utöver motvilja mot att fråga om sexuella övergrepp i en tidig kontakt på grund 

av en upplevelse av att relationen inte är tillräckligt utvecklad, framkommer också andra 

orsaker till motvilja. Under temat ”Familjen i centrum” blir barn- och ungdomshabiliteringens 

familjefokus uppenbart som en försvårande omständighet för att ställa frågan utan misstanke. 

Resultatet är förenligt med Mallén (2011) som har beskrivit att barn- och 



 39 

ungdomshabiliteringens fokus på familjen gör det svårare att anmäla misstanke om övergrepp 

till socialtjänsten. Motviljan kan tänkas påverkas av att det finns en omsorg om hela familjen, 

därav en stark ovilja att misstänkliggöra dem samt en rädsla för att frågan i förlängningen ska 

påverka hela familjesystemet negativt. Det kan förstås av Malléns (2011) beskrivning av 

habiliteringens syn på idealfamiljen och en ovilja att se något annat än deras kärlek till sitt 

barn. Trots att omsorgen om familjen sker med goda avsikter, riskerar omsorgen att leda till 

att det blir svårare att upptäcka om ett pågående övergrepp sker inom familjen. Detta visar på 

att hos vissa deltagare finns det en stark motvilja mot att se familjen som en potentiell 

förövare. I andra deltagares berättelser framkommer dock en medvetenhet om att barn med 

funktionsnedsättning i högre grad än andra är utsatta för sexuella övergrepp av personer i 

deras närhet, såsom av någon inom familjen (Hershkowitz et al., 2007). En försvårande 

omständighet för att ställa frågan om sexuella övergrepp beskrivs av vissa deltagare vara just 

att familjen under en inledande kontakt ofta är med i rummet tillsammans med barnen. 

Motviljan mot att ställa frågan om sexuella övergrepp kan även tänkas kopplas till 

personalens upplevelse av vad som är habiliteringens uppdrag. Under temat “Signaler från 

verksamheten” framkommer att personalen upplever att verksamheten i viss mån signalerar 

att det inte är en del av deras uppdrag att fråga om sexuella övergrepp. Flera deltagare menar 

att frågan därav inte upplevs naturlig utan som ett sidospår till det som är deras huvudsakliga 

fokus, nämligen barnets funktionsnedsättning. Denna upplevelse förstärks ytterligare av att 

personalen under ”En önskan om att frågan ska upplevas naturlig” uttrycker ett behov av att 

frågan ska vara en mer naturlig del av deras arbetssätt eller det aktuella samtalet. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning som har kopplat samman vårdpersonals svårigheter i 

att fråga barn om utsatthet för sexuella övergrepp med att annat upplevs högre prioriterat 

(McLindon & Harms, 2011; Young et al., 2001).  

Under “Signaler från verksamheten” framkommer en upplevelse av motvilja till att 

generellt införa nya rutiner och arbetssätt inom barn- och ungdomshabiliteringen. Deltagarna 

har erfarenheter av dels en motvilja från verksamhetens håll mot att införa nya rutiner, dels en 

upplevelse av motvilja hos personalen över att få ytterligare ett område att ansvara för. Det 

kan förstås som en övermäktig känsla inför vad ansvaret skulle innebära och vilka krav som 

då skulle finnas på personalen för att veta när och hur frågan ska ställas samt hur den ska tas 

emot. Det framkommer en upplevelse av osäkerhet hos personalen kring var gränsen ska gå 

för vilka frågor de ska ställa och att det även måste finnas utrymme och tid att fånga upp 

svaren. Under temat ”Vikten av att ha stöd från arbetsplatsen” framkommer hur stöd från 
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kollegor, både emotionellt och praktiskt, ökar tryggheten och minskar känslan av att stå 

ensam i frågan, vilket därmed kan tänkas öka viljan till att ta sig an ytterligare ansvar. 

Motvilja kan även tänkas förklaras av en upplevelse av att sexuella övergrepp är ett 

svårt ämne att samtala om. Under temat ”Ett svårt samtal” framkommer upplevelser av att 

samtal om sexuella övergrepp skiljer sig från andra svåra samtal. Det framkommer en rädsla 

för vad samtalet kan väcka och en osäkerhet kring om personalen kan hantera det, vilket 

stämmer överens med tidigare forskning (Chernomas & Mordoch, 2013; Mansfield et al., 

2017; McGregor et al., 2013; McLindon & Harms, 2011). Rädslan kan förstås av forskning 

som har betonat vikten av att bemöta svaret på rätt sätt för att på så vis minska risken för att 

det ska leda till psykisk ohälsa hos barnet (Swingle et al., 2016). Den kan även förstås av 

forskning som visat på en osäkerhet hos personal för vilka egna känslor som frågan skulle 

kunna väcka (Chernomas & Mordoch, 2013); något som framkommer också i våra resultat. 

Erfarenhet och upplevelse av kompetens lyfts som faktorer som gör det lättare att 

ställa frågan. Det kan kopplas till tanken om att psykologer och kuratorer skulle vara mer 

lämpade för att ställa frågan, då de vanligtvis fått mer utbildning i att föra olika typer av svåra 

samtal. Detta är något som framkommer under temat “Vikten av kompetens och erfarenhet”. 

Det kan vidare kopplas till tidigare forskning som har visat på behovet hos personal som 

arbetar med barn av att få mer kunskap och utbildning kring sexuella övergrepp mot barn 

(Cooke & Standen, 2002; Franklin & Smeaton, 2017; Stalker et al., 2015), samt en önskan om 

mer kunskap kring hur de ska samtala med barn om dessa frågor (Young et al., 2001). Önskan 

om mer kunskap är något som även framgår i våra resultat, både under temat “Vikten av 

kompetens och erfarenhet” och “Frågan måste anpassas efter patientgruppen”. I våra resultat 

framkommer en jämförelse mellan att fråga om sexuella övergrepp och att fråga om suicid, 

där det överlag finns en större trygghet kring att prata om suicid jämfört med sexuella 

övergrepp. Detta tänker vi kan förstås utifrån att personal upplever att de har erfarenhet och 

kunskap kring hur och när frågan om suicid ska ställas. När det gäller frågan om sexuella 

övergrepp är det inte något som diskuteras inom teamet i samma utsträckning och få har 

erfarenhet av att ställa frågan utan misstanke. Det tyder på att för att öka personalens trygghet 

att ställa frågan om sexuella övergrepp, samt föra svåra samtal överlag, krävs upplevelser av 

erfarenhet och kompetens.  

Upplevelse av att rutiner inte löser allt 

Av resultaten framkommer en medvetenhet hos personalen om att barn- och 
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ungdomshabiliteringens patientgrupp är överrepresenterade gällande utsatthet för sexuella 

övergrepp, samt en önskan om att hitta sätt att upptäcka fler utsatta barn. Detta får personalen 

att fundera på om de borde fråga alla barn om sexuella övergrepp i en inledande kontakt som 

en form av rutin. Under temat “Osäkerhet gällande hur frågan ska ställas” framkommer en 

diskussion om en rutin är ett lämpligt sätt att upptäcka fler fall av övergrepp, där flera ger 

uttryck för en upplevelse av att det är viktigt att väga fördelarna mot nackdelarna.  

Något som framkommer under temat “Osäkerhet gällande hur frågan ska ställas” 

är att det finns en önskan hos personal att hitta det rätta sättet att ställa frågan på. Denna 

önskan kan förstås utifrån de upplevelser av bristande kunskap och erfarenhet kring hur och 

när frågan ska ställas, samt den oro som finns kring att kunna hantera samtalet, som ges 

uttryck för under temat “Ett svårt samtal”. Resultaten stämmer även överens med Young et al. 

(2001) som fann att det finns en osäkerhet hos personal gällande hur och när de ska ställa 

frågan om sexuella övergrepp. Det är även likställt med forskning som visat att en 

försvårande omständighet för att ställa frågan är oron hos personal för de känslor samtalet kan 

tänkas väcka hos patienten (McLindon & Harms, 2011; Young et al., 2001). Exempelvis är 

det flera som är osäkra på hur de skulle formulera frågan till yngre barn och barn med 

kommunikationssvårigheter. Detta går i linje med vad som framkommit i tidigare forskning, 

då kommunikationssvårigheter som medföljer vissa funktionsnedsättningar är en av orsakerna 

till att övergrepp mot barn med funktionsnedsättning riskerar att missas (Hershkowitz et al., 

2007; Oosterhoorn & Kendrick, 2001). Forskning angående hur frågan om sexuella övergrepp 

bör ställas är generellt begränsad, och när det gäller hur frågan ska ställas till barn med olika 

typer av funktionsnedsättningar saknas enligt vår kännedom forskning helt. Deltagarnas 

osäkerhet angående hur de skulle kunna formulera frågor om sexuella övergrepp till barn 

inom barn- och ungdomshabiliteringen kan därför förstås av det knappa forskningsunderlag 

de har att luta sig mot.  

Att frågan finns formulerad som en rutin som inledningsvis ska ställas till alla kan 

därmed tänkas fungera som ett tydligt ställningstagande från verksamheten om hur personalen 

ska fråga om sexuella övergrepp. En önskan om att hitta ett rätt sätt att ställa frågan på kan 

även förstås utifrån att det skulle minska upplevelsen av det individuella ansvaret. Under 

temat “Vikten av att ha stöd från arbetsplatsen” framkommer att flera deltagare upplever att 

ansvaret för att fånga upp signaler från barnen samt hitta rätt sätt att ställa frågan om sexuella 

övergrepp vilar på deras egna axlar. Det ger i sin tur ett intryck av att det är ett betungande 

ansvar att behöva ta. Ett rutindokument skulle i motsats till det representera hela 
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verksamhetens arbetssätt och därmed agera som en trygghet för enskilda medarbetare som då 

kan känna att de har tagit sitt professionella ansvar och har ryggen fri. Framställande av ett 

rutindokument kan även tänkas bidra med signaler från verksamheten om att frågan ska 

hanteras enhetligt och gemensamt för alla på barn- och ungdomshabiliteringen och bidra med 

det stöd som flera deltagare efterfrågar. Vissa deltagare upplever därmed att ett 

rutindokument kan minska den oro som finns för att bland annat ställa frågan på fel sätt, 

misstänkliggöra familjen och förstöra relationen som frågan om sexuella övergrepp väcker 

hos samtliga deltagare.  

I resultaten lyfts att fråga när det uppstår misstanke om övergrepp som alternativet till 

att fråga alla barn inledningsvis som en form av rutin. Hos de flesta deltagare framkommer 

dock en osäkerhet över personalens möjligheter att uppmärksamma signaler på att barn inom 

barn- och ungdomshabiliteringen skulle vara utsatta för sexuella övergrepp. Detta styrks av 

studien av Jones et al. (2017) som beskrev hur personer med funktionsnedsättning som utsatts 

för sexuella övergrepp under barndomen, inte upplevt att vuxna i deras omgivning 

uppmärksammat eller frågat om utsatthet för övergrepp då barnen uppvisat symtom såsom 

ilska eller ångest. Som tidigare forskning också påvisat (McElvaney, 2015; Swingle, 2016), är 

flera av deltagarna medvetna om att många barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp inte 

berättar för någon om det. Ett flertal argumenterar därmed för en upplevelse av att frågan om 

sexuella övergrepp bör ställas i en inledande kontakt som en form av rutin, eftersom det 

säkerställer att frågan åtminstone blir ställd. Det förhindrar därmed frågan från att glömmas 

bort eller av andra anledningar undvikas. Deltagarna är osäkra på exakt hur många barn som 

egentligen hade gynnats av detta, men flera menar att det är värt att ta den risken om följden 

blir att de åtminstone upptäcker ytterligare något barn. Detta går i sin tur i linje med forskning 

som har belyst vikten av att tidigt upptäcka barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp så 

att rätt insatser kan sättas in (Sequeira, 2006). 

Trots att det i resultaten framkommer en tydlig önskan om att hitta ett rätt sätt som 

frågan om sexuella övergrepp kan ställas på och en upplevelse av att fråga på rutin skulle 

kunna bidra till det, uttrycks flera tvivel kring hur stor nytta en rutin verkligen kan göra. 

Under temat “Frågan måste anpassas efter patientgruppen” uttrycker flera deltagare en 

upplevelse av att det personliga ansvaret fortfarande kvarstår, trots en formulerad rutinfråga. 

De betonar att personalen fortfarande måste vara uppmärksam på att barnet förstår frågan, om 

de borde ställa en följdfråga samt hur de ska tolka svaret. Det gör att den förhoppning som 

finns om att en rutin skulle minska det personliga ansvaret möjligtvis inte infrias. I resultatet 
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framkommer upplevelser av svårigheter med att formulera en specifik fråga som kan ställas 

till alla barn inom barn- och ungdomshabiliteringen. Samtliga deltagare betonar att frågan 

måste anpassas efter det specifika barnet, vilket kan innebära att ställa flera olika frågor eller 

ge specifika exempel. Det framkommer därmed tvivel om att det ens är möjligt att formulera 

en specifik rutinfråga utan att hänsyn tas till faktorer som diagnos och ålder. Detta förstärks 

ytterligare av att det till vår kännedom inte finns någon forskning på hur personal ska 

formulera frågan specifikt till barn i olika åldrar och med olika typer av funktionsnedsättning. 

Under temat ”Osäkerhet gällande hur frågan ska formuleras” framkommer en upplevelse hos 

de anställda om att ett rutinmässigt frågande om sexuella övergrepp till och med kan vara till 

nackdel. Detta då personalen genom att ha ställt frågan på ett sådant sätt riskerar att inte vara 

lika uppmärksamma på signaler från barnet i framtiden. Resonemang förs även gällande att 

frågan inte enbart kan ställas vid ett tillfälle, utan måste följas upp vid flera tillfällen under 

kontaktens gång. Detta kan också styrkas av forskning som har betonat att upptäckt av 

sexuella övergrepp är en interaktiv process och inte något som enbart sker vid ett enskilt 

tillfälle (Alaggia et al., 2019).   

Flera av deltagarna tenderar att landa i att behöva ta ställning till vad som upplevs som 

värst; att exempelvis skada relationen med familjen, jämfört med att missa chansen att 

upptäcka fler fall av sexuella övergrepp bland de barn de möter på barn- och 

ungdomshabiliteringen. Detta leder vissa av deltagarna till att snarast se införandet av en rutin 

för att fråga om sexuella övergrepp tidigt i en kontakt som ett nödvändigt ont, vilket är något 

som belyses under temat “Fråga på rutin eller misstanke”.  

Upplevelse av att barn- och ungdomshabiliteringen har en unik position 

Samtliga deltagare beskriver en erfarenhet av att frågan om sexualitet och sexuella 

övergrepp på olika sätt är osynlig inom barn- och ungdomshabiliteringen som verksamhet. 

Samtidigt betonas en upplevelse av att verksamheten har en unik position genom dess 

möjligheter att ta ett större ansvar för att belysa frågan. Trots att flera av deltagarna upplever 

en viss motvilja mot att ställa frågan utan misstanke, verkar det inte överskugga tron på barn- 

och ungdomshabiliteringens unika position och viljan till förändring. I relation till detta 

framhäver flertalet av deltagarna upplevelsen av att själva besitta värdefull erfarenhet och 

kompetens kopplat till att kunna ställa frågan om sexuella övergrepp till patienter. Dessa 

resonemang presenteras främst under följande teman: “Uppdraget och arbetssättet gör det 

svårt att ställa frågan”, “Ett svårt samtal” och “Osäkerhet gällande hur frågan ska ställas”.  

Hos flera av deltagarna manifesteras en stark personlig känsla av ansvarstagande. 
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Denna upplevelse är för samtliga sammankopplad med en medvetenhet om utsattheten för 

sexuella övergrepp bland barn med funktionsnedsättning. Vi kan alltså inte se en bristande 

kunskap om att barn med funktionsnedsättning är extra utsatta, vilket tidigare forskning har 

påvisat (Cooke & Standen, 2002; Franklin & Smeaton, 2017; Stalker et al., 2015). Denna 

medvetenhet kan ses som en styrka hos barn- och ungdomshabiliteringen då forskning tyder 

på att en ökad medvetenhet hos professionella om dessa barns utsatthet för sexuella 

övergrepp, underlättar för dem att fånga upp fler fall av övergrepp (Cooke & Standen, 2002). 

När det kommer till upplevelsen av ansvarstagande, framkommer det under temat “Barn- och 

ungdomshabiliteringens möjligheter” att många av deltagarna anser att barn- och 

ungdomshabiliteringen borde ställa fler frågor om utsatthet för sexuella övergrepp, samt göra 

det oftare, för att på så vis upptäcka och kunna hjälpa fler barn. Framför allt uttrycker en 

majoritet en önskan om att barn- och ungdomshabiliteringen borde vara mer delaktiga och 

intressera sig för fler delar av barnens liv och vardag, och inte enbart det som direkt berör 

funktionsnedsättningen. Under temat “Snävt fokus på funktionsnedsättningen” framgår en 

upplevelse av att barn- och ungdomshabiliteringen har ett alltför snävt fokus på 

funktionsnedsättning, där andra viktiga delar av barnens liv bortses ifrån. 

I resultaten finner vi att många har en erfarenhet av att sexualitet är något som 

generellt belyses för sällan inom barn- och ungdomshabiliteringen. Det snäva fokus på 

funktionsnedsättningen som vissa deltagare ger uttryck för kan tänkas vara en försvårande 

omständighet för att göra sexualitet mer närvarande inom barn- och ungdomshabiliteringen. I 

de fall där sexualitet lyfts inom barn- och ungdomshabiliteringen, är det ofta utifrån ett 

riskperspektiv eller med en frågeställning om övergrepp. Det är något som kritiseras, och hos 

vissa leder det till en upplevelse av ambivalens inför att utan misstanke ställa frågan om 

sexuella övergrepp. En majoritet av deltagarna uttrycker en önskan om förändring genom att 

uppmärksamma sexualitet i stort, och då även synliggöra och tala om positiva aspekter av 

sexualitet. Tidigare forskning angående syn på sexualitet hos personer med 

funktionsnedsättning styrker deltagarnas erfarenheter (Lukkerz, 2014). Forskning har 

nämligen visat att attityder och föreställningar angående sexualitet hos personer med 

funktionsnedsättning till stor del förknippas med ett fokus på potentiella risker (Lukkerz, 

2014). Att detta perspektiv präglar barn- och ungdomshabiliteringens arbete kan tänkas 

förklaras av att forskning visar på att sexualitet hos funktionsnedsatta under lång tid har 

åsidosatts och att de bland annat länge sågs som asexuella (Kempton & Kahn, 1991). Det 

faktum att sexualitet ofta förknippas med övergrepp inom barn- och ungdomshabiliteringen 
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kan även tänkas förstås av personalens medvetenhet om barnens extra utsatthet för sexuella 

övergrepp. Deltagarnas vilja att göra sexualitet i stort mer närvarande i barn- och 

ungdomshabiliteringens arbete kan belysa en vilja att arbeta mot de negativa attityder som 

fortfarande råder i samhället i förhållande till sexualitet hos personer med 

funktionsnedsättning (Lukkerz, 2014).  

Genom att uppmärksamma sexualitet i stort, är det flera av deltagarna som hoppas på 

att även frågan om sexuella övergrepp ska bli mer närvarande inom barn- och 

ungdomshabiliteringen. I resultaten framkommer en förhoppning om att de genom att fråga 

om sexualitet, ska kunna skapa ett forum där tröskeln för barn att berätta om potentiella 

övergrepp ska bli lägre. Detta överensstämmer med forskning som visat på värdet av att skapa 

samtalsforum där barn kan informeras och få möjlighet att prata om sexuella övergrepp, för 

att på så vis få fler barn att berätta om övergrepp (Alaggia et al., 2019).  

Förutom att signalera till barnen att det är något som de kan prata om, framkommer 

det även under temat “Vikten av att ha stöd från arbetsplatsen” en upplevelse av att det finns 

vinster också för personalens egen trygghet med att göra frågan om sexualitet och sexuella 

övergrepp mer närvarande inom barn- och ungdomshabiliteringen. Det kan möjligtvis förstås 

av att frågan om sexuella övergrepp då kan upplevas mindre främmande och att det inom 

personalgruppen skapas kollektiva erfarenheter av att fråga. Flera uttrycker ett behov av fler 

samtal och diskussioner inom teamet för att på så vis öka den egna tryggheten. Tidigare 

forskning har på liknande vis illustrerat hur personal uppskattar att få tillfällen att prata om 

egna känslor och farhågor kring att fråga om sexuella övergrepp (McElvaney, 2019; 

McGregor et al., 2013). McElvaney (2019) menade att det är betydelsefullt för personer som 

arbetar med barn att fundera över de egna känslor som väcks av att samtala om sexuella 

övergrepp, då det påverkar personalens benägenhet att ställa frågan liksom barnets villighet 

att berätta om övergrepp. Under temat “Ett svårt samtal” blir det tydligt att flera av våra 

deltagare uttrycker en erfarenhet av att sexuella övergrepp är ett laddat och skamfyllt ämne. 

Det framkommer ett behov av att prata om sätt som personalen skulle kunna formulera frågor 

på som skulle kännas mer bekvämt för dem att ställa till barn, och på så sätt utnyttja deras 

möjligheter att fånga upp fler fall av övergrepp.  

Under “Barn- och ungdomshabiliteringens möjligheter” blir det tydligt att många av 

deltagarna har en upplevelse av att de själva och kollegor har möjlighet att fråga patienter om 

sexuella övergrepp just på grund av den kompetens som de besitter om olika 

funktionsnedsättningar. Några av deltagarna uttrycker att det inte går att kräva den 
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detaljkunskap om funktionsnedsättningar som personal inom barn- och 

ungdomshabiliteringen besitter av någon annan verksamhet. Dessa personer uttrycker en 

upplevelse av att det därmed är underligt att frågor om sexualitet trots det ofta hänvisas vidare 

från barn- och ungdomshabiliteringen till ungdomsmottagningen. Deltagarna betonar därmed 

barn- och ungdomshabiliteringens särställning för att hantera frågor rörande sexualitet och 

sexuella övergrepp.  

Under temat “Frågan måste anpassas efter patientgruppen” framkommer det 

erfarenheter av att frågor behöver anpassas utifrån ålder och den typ av svårighet barnet har. 

Flera tar som exempel att många av de barn som de träffar inte skulle kunna förstå begreppet 

“sexuellt övergrepp”, vilket därmed kräver en förklaring på en nivå som är lämplig utifrån det 

enskilda barnet. Forskning understryker också vikten av att kunna kommunicera med barn 

med funktionsnedsättningar om övergrepp och att ha rätt verktyg för att göra det (Oosterhoorn 

& Kendrick, 2001). Exempelvis framgår det av en studie att barn med intellektuell 

funktionsnedsättning hade mindre kunskap om sexuella övergrepp jämfört med barn utan 

funktionsnedsättning (Murphy & O’Callaghan, 2004). Flera av deltagarna uttrycker också att 

de har just den grundläggande kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna anpassa 

frågan om sexuella övergrepp utifrån barnet som de sitter med. Detta tänker vi kan ses som ett 

uttryck för den vilja att ta mer ansvar för att fånga upp fler fall av sexuella övergrepp som 

personalen på barn- och ungdomshabiliteringen förmedlar.  

Förutom kompetens för att anpassa frågan, upplever många av deltagarna också att 

barn- och ungdomshabiliteringen besitter en unik position i form av de många långvariga 

kontakter med barn och familjer de har. Det beskrivs i sin tur som en fördel för att kunna 

upptäcka sexuella övergrepp. Resultaten går att hänföras till studier som har visat på vikten av 

att skapa en miljö där en god relationell kontakt kan skapas med barn, då tillgång till någon 

barnen kan lita på och anförtro sig åt har visat sig vara starkt sammankopplat med att barn 

berättar om övergrepp de varit utsatta för (Alaggia et al., 2019; Brennan & McElvaney, 2020). 

Av resultaten framkommer även att fördelar med den långvariga relationen är att det 

underlättar för att uppmärksamma beteendeförändringar hos barnen, och för personal att veta 

hur de bäst ska ställa frågan om sexuella övergrepp eftersom de lärt känna och bättre förstår 

barnet. 

Styrkor och begränsningar  

I detta avsnitt gör vi en bedömning av vår studies styrkor och begränsningar utifrån 

kvalitetskriterier för kvalitativ forskning. Val av bedömningskriterier för kvalitativa studier 
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bör enligt Willig (2013) göras utifrån studiens epistemologiska utgångspunkt. Utifrån denna 

studies kritisk realistiska epistemologi kunde inga specifika kvalitetskriterier finnas. I de fall 

då studiens epistemologiska utgångspunkt befinner sig mellan realism och relativism kan 

författaren själv välja de kriterier som kan vara lämpliga (Langemar, 2008). Vi har valt att 

utgå ifrån Finlays (2006) fem kvalitetskriterier för bedömning av kvalitativa studier. Finlay 

(2006) betonar vikten av att inte enbart bedöma studier baserat på strikt vetenskapligt 

objektiva kriterier, utan också tillämpa etiska, litterära och kreativa dimensioner i 

kvalitetsbedömningen. Tanken är att bedöma hur väl studiens resultat kan begripliggöras av 

andra och hur väl studien lyckas förmedla ett djup och en komplexitet (Finlay, 2006). 

Det första kriteriet som beskrivs handlar om hur väl studien presenteras med tydlighet 

och om studien kan anses vara sammanhängande (Finlay, 2006). Enligt vår mening följer 

studien en röd tråd där olika delar bygger på varandra i en logisk följd. Syftet och 

frågeställningen har guidat oss genom arbetet för att säkerställa att vi studerar det vi avsett att 

göra. Resultaten presenteras i form av fyra tema och undertema med en inledande beskrivning 

av varje tema och dess koppling till respektive undertema. I diskussionsdelen görs 

hänvisningar tillbaka till aktuellt tema för att tydliggöra kopplingen mellan resultat och 

diskussion. En styrka är att vi genomgående är konsekventa i användning av begrepp. Detta 

gäller både i insamling och redovisning av data. Begrepp finns tydligt definierade i bilaga 1.  

Finlays (2006) andra kriterium handlar om hur väl studiens resultat och tolkningar 

underbyggs och kan anses vara trovärdiga. Vi har i metodavsnittet beskrivit tydligt vad vi har 

gjort och varför, för att läsaren ska kunna följa med i arbetsprocessen och ha möjlighet att 

kritiskt granska de slutsatser vi drar. En styrka som vi har försökt utnyttja genom studiens 

gång är att vi är två författare. Det har gett oss en möjlighet att testa olika beslut och 

tolkningar med varandra och i sin tur ifrågasätta varför vi tänkt som vi gjort. Vi har använt 

oss av deltagarnas citat för att underbygga teman. För att säkerställa att dessa teman verkligen 

speglar innehållet i data, har vi gått fram och tillbaka mellan transkriberingarna och 

resultaten. Vi har varit noga med att även ta med motsägelser under respektive tema. En 

nackdel gällande trovärdighet kan tänkas vara att vi inte låtit deltagarna själva kommentera 

kodning och tematisering av data. Resultaten hade på så sätt kommit närmare deltagarnas 

berättelse. Utifrån ett kritisk realistiskt förhållningssätt är vårt syfte samtidigt att skapa en 

djupare förståelse för snarare än att enbart återge deltagarnas berättelser, vilket därav 

motiverar vårt ställningstagande. Eftersom forskning på området är bristfällig har det 

försvårat för oss att dra kopplingar mellan våra tolkningar och tidigare forskning. För att 
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kompensera för detta har vi strävat efter att vara noggranna med när vi gör tolkningar och 

vilka delar av resultaten vi baserar tolkningen på. Att vi presenterar direkta citat från 

deltagarna möjliggör i viss mån för läsaren att göra sina egna tolkningar och dra sina egna 

slutsatser. Då vi inte publicerar alla vår data, måste dock läsaren fortfarande utgå från våra 

bedömningar för vad som har inkluderats i teman, diskussion och slutsatser.  

Det tredje kriteriet som Finlay (2006) beskriver handlar om hur väl studiens resultat 

bidrar till forskningsfältet och huruvida studien kan anses ge en fördjupad bild av det 

studerade fenomenet. Att samtala om sexuella övergrepp är ett ämne som är relativt väl 

beforskat, medan det råder bristande forskning gällande professionellas upplevelser av att 

ställa frågan om sexuella övergrepp. Det finns till vår kännedom ingen forskning alls gällande 

upplevelsen hos personal av att ställa frågan specifikt till barn med olika 

funktionsnedsättningar. Vi hoppas därmed att denna studie bidrar till att barn med 

funktionsnedsättningar framöver får större utrymme i forskning om sexuella övergrepp. Om 

fler professionella känner sig trygga med att ställa frågan till barn hoppas vi i sin tur att det 

kan leda till att fler utsatta barn upptäcks och får den hjälp de behöver. Vi har även en 

förhoppning om att de frågor vi har ställt till personalen i sig kan ha väckt en diskussion på 

respektive arbetsplats kring ämnet. En möjlig begränsning med studien är huruvida vårt urval 

kan tänkas vara representativt för all personal inom barn- och ungdomshabiliteringen. 

Tänkbart är att den personal som valt att ställa upp också är de som har störst engagemang för 

och känner sig mest bekväma med att samtala om frågan, både med oss och med sina 

patienter. Våra deltagare representerar likaså bara tre av flera olika yrkesgrupper som arbetar 

inom barn- och ungdomshabiliteringen. Deltagarnas upplevelser stämmer dock väl överens 

med tidigare forskning.  

Finlays (2006) fjärde kriterium handlar om hur väl resultat beskrivs på ett tillräckligt 

levande sätt för att fånga läsaren, samt ge möjlighet att ifrågasätta tidigare föreställningar. 

Citaten i studien är valda med omsorg, dels för att på bästa sätt illustrera innehållet i varje 

tema, dels genom att välja de litterärt tydligaste för att underlätta för läsaren. Vi har även valt 

de citat som berört oss mest, och som vi också hoppas kan beröra läsaren. Vår förhoppning 

och tro är att citaten kan tänkas bjuda in till att ta del av samtalet som fördes för att på så vis 

skapa egna funderingar och insikter hos läsaren. 

Det sista och femte kriteriet (Finlay, 2006) handlar om till vilken grad som författaren 

visar respekt och omsorg om deltagarnas behov och säkerhet, samt uppvisar medvetenhet om 

reflexivitet och studiens etiska konsekvenser. Redan inledningsvis tog vi ställning till en rad 
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etiska och reflexiva förhållningssätt som sedan har guidat oss i mötet med deltagarna och 

vidare genom arbetets gång. Vi har varit medvetna om att sexuella övergrepp är ett ämne som 

kan väcka negativa känslor hos deltagarna och därför varit noga med att fråga efter deras 

professionella och inte personliga upplevelser. Det faktum att vi har valt att undersöka 

erfarenheter och upplevelser av att fråga barn med funktionsnedsättningar om sexuella 

övergrepp, kan tänkas spä på det riskperspektiv som finns gällande sexualitet hos personer 

med funktionsnedsättning. Vi har samtidigt varit måna om att problematisera detta och lyfta 

fler och nyanserade perspektiv på sexualitet bland personer med funktionsnedsättning. Att vi 

själva är psykologstudenter, och samtidigt intervjuat främst kuratorer och psykologer, kan 

tänkas ha påverkat vår förståelse för hela barn- och ungdomshabiliteringens verksamhet. Till 

exempel genom en bristande förståelse för att alla yrkeskategorier inte har samma vana som 

psykologer och kuratorer av att ha svåra samtal, samt hur andra typer av arbetsuppgifter kan 

tänkas försvåra att ställa frågan om sexuella övergrepp. En risk med denna studie är att skapa 

en upplevelse av skuld och ökad stress hos personalen över att inte fler fall av sexuella 

övergrepp uppmärksammas inom barn- och ungdomshabiliteringen. Detta kan ytterligare 

förstärkas av en föreställning om att vi som psykologstudenter besitter kunskap kring vad som 

är det rätta sättet att göra. För att motverka detta har vi velat belysa de försvårande 

omständigheter och dilemman som personalen ställs inför, såväl som deras möjligheter.  

Praktiska implikationer 

Under intervjuernas gång har praktiska implikationer för vad som skulle kunnat skapa 

mer trygghet hos personalen kring när och hur de bör ställa frågan om sexuella övergrepp 

uppdagats. Något som tydligt efterfrågas är en ökad kunskap kring vilket som är det bästa 

sättet och när det är mest lämpligt att ställa frågan om sexuella övergrepp specifikt till deras 

patientgrupp. Med tanke på att flera deltagare belyser hur deras expertkunskap om 

funktionsnedsättningar kan vara en tillgång för att ställa frågan om sexuella övergrepp till 

denna patientgrupp, kan det tänkas finnas möjligheter till metodutveckling inom detta 

område. Att frågan lyfts oftare på team-, arbetsplatsträffar och verksamhetsdagar kan utifrån 

vår studie tänkas bidra till att personal kan dela erfarenheter och kunskap för att på så vis öka 

tryggheten att föra samtal om sexuella övergrepp. Detta tänker vi kan göra att frågan om 

sexuella övergrepp och sexualitet i stort blir mer närvarande inom barn- och 

ungdomshabiliteringens verksamhet, vilket upplevs som positivt för upplevelsen av att fråga 

om sexuella övergrepp. Av denna studie framkommer en upplevelse av att psykologer och 

kuratorer har mer kompetens och erfarenhet av att hantera svåra samtal. Det kan därför tänkas 
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finnas ett behov att stärka även andra yrkeskategoriers trygghet kring att samtala som sexuella 

övergrepp. Flera av deltagarna ger uttryck för att frågan inte upplevs som en naturlig del av 

deras arbetssätt. Utifrån deltagarnas egna idéer skulle en lösning kunna vara att ge möjlighet 

att undersöka förekomst av sexuella övergrepp i något av de kartläggningsmaterial som de 

redan använder sig av idag. En försvårande omständighet som framkommer för att fråga om 

sexuella övergrepp är att personalen inte alltid träffar barnet enskilt. Det kan därav finnas ett 

behov av att ändra arbetssätt för att i den mån det går få till ett enskilt möte med varje barn i 

ett tidigt skede av kontakten. Några deltagare upplevde att ansvarsfördelning på arbetsplatsen 

skapar en tydlighet och trygghet hos personalen, vilket öppnar för en diskussion om det borde 

finnas ett speciellt ombud på arbetsplatsen med fokus på frågor om sexuella övergrepp. I 

studien framkommer en upplevelse av motvilja till att behöva ta ett personligt ansvar att fånga 

upp fler fall av sexuella övergrepp. Något som efterfrågas är därmed gemensamma och 

tydligare riktlinjer från barn- och ungdomshabiliteringen som verksamhet kring hur och när 

frågan om sexuella övergrepp ska lyftas med deras patienter. 

Framtida forskning 

Det behövs fler studier som liksom denna undersöker upplevelser hos personal som 

arbetar med barn med funktionsnedsättning av att fråga om sexuella övergrepp. Det behövs 

likaså studier som undersöker hur barn och vårdnadshavare inom barn upplever det att få 

frågan ställd till sig av personal inom barn- och ungdomshabiliteringen. Tidigare forskning 

har främst fokuserat på vuxna patienter och inte specifikt personer med funktionsnedsättning. 

På så vis kan vi få ännu mer kunskap om vad som underlättar och försvårar för personal att 

fråga och föra samtal om sexuella övergrepp. Genom denna studie har det blivit tydligt att det 

behövs mer forskning gällande att fråga barn med olika funktionsnedsättningar om sexuella 

övergrepp. Det gäller både när i kontakten detta bör ske, på vilket sätt frågan bör ställas och 

möjligheter att hantera svaret. Det kan till exempel innebära forskning om hur stödmaterial 

bör anpassas för att möjliggöra samtal om sexuella övergrepp inom verksamheter som arbetar 

med barn med funktionsnedsättning. Av de personer som vi intervjuat, upplevs det extra svårt 

att ställa fråga om sexuella övergrepp till yngre barn och barn med stora 

kommunikationssvårigheter, vilket kan tänkas signalera var behovet av ny kunskap är som 

störst. Då det behövs mer forskning kring hur frågan kan anpassas efter patientgruppen kan vi 

även föreställa oss att det behövs mer forskning kring hur stöd och behandling när övergrepp 

väl har uppmärksammats behöver anpassas. Detta är något för framtida forskning att se 
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närmare på. Det behövs också utvärderingar för att se om nya arbetssätt verkligen leder till att 

fler övergrepp upptäcks.  

Slutsatser 

Denna uppsats ämnar att genom intervjuer med personal på barn- och 

ungdomshabiliteringen få en ökad förståelse för deras erfarenheter och upplevelser av att 

fråga om sexuella övergrepp med deras patienter. Deltagarna uttrycker vilka möjligheter och 

vilka hinder de upplever gällande att fråga om sexuella övergrepp. Tydligt är att det inte finns 

någon gemensam syn hos personalen gällande när i kontakten med barnet och på vilket sätt 

frågan bör ställas, vilket skapar en upplevelse av motvilja till att fråga. Det gör att personalen 

upplever en hög grad av individuellt ansvar att upptäcka övergrepp. Att frågan måste anpassas 

efter det specifika barnet framkommer som ett uppenbart hinder för att hitta ett gemensamt 

sätt att ställa frågan. Trots svårigheterna uttrycks en stark vilja att utnyttja barn- och 

ungdomshabiliteringen unika kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn med 

funktionsnedsättningar. Det finns en stark tilltro till deras kompetens i att möta barn med 

funktionsnedsättningar samtidigt som det uttrycks en önskan om att få mer kunskap, stöd och 

erfarenhet för att fråga om sexuella övergrepp.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Begrepp 

Funktionsnedsättning. I denna studie har vi genomgående valt att använda oss av 

termen “funktionsnedsättning”. I den engelskspråkiga litteratur som använts i den här 

uppsatsen förekommer vanligtvis begreppet “disability”. Vid hänvisning till denna litteratur 

har vi valt att använda det svenska ordet “funktionsnedsättning”. Val av term motiveras 

utifrån att den används i både Socialstyrelsens termbank (Socialstyrelsen, u.å.) och FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsvariation (SÖ 2008:26). Vi kommer att 

utgå ifrån FN:s definition av personer med funktionsnedsättning, vilken är: “personer med 

varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i 

samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika 

villkor som andra” (SÖ 2008:26). Kritiska röster har höjts angående den valda termen, då den 

av vissa anses vara nedsättande (Institutet för språk och folkminnen, 2015) på grund av att 

termen implicerar en normativ uppdelning mellan “nedsatta” och “icke nedsatta” människor 

(Funktek, u.å.). Ett alternativ till termen “funktionsnedsättning” (dock inte synonymt med) är 

det vidare begreppet “funktionsvariation”, vilket är en värdeneutral beskrivning av den 

variation gällande psykisk, fysisk eller kognitiv funktion som finns i befolkningen i stort 

(Lenard, 2020). Det finns dock de som menar att termen “funktionsvariation” riskerar att 

förminska de behov som personer med funktionsnedsättning har (FDUV, u.å.). Vi är 

medvetna om att olika termer används och gör i denna uppsats inte anspråk på att avgöra hur 

enskilda individer eller grupper vill definiera sig själva.  

Sexuella övergrepp mot barn. Vi har valt att använda oss av FN:s 

barnrättskommittés (2011) definition av vad som är sexuella övergrepp mot barn. Enligt 

denna definition innebär sexuella övergrepp mot barn: “a) att förmå eller tvinga ett barn att 

delta i någon olaglig eller psykiskt skadlig sexuell aktivitet, b) att använda sig av barn för 

kommersiellt sexuellt utnyttjande, c) att använda sig av barn för framställning av 

ljudinspelningar eller bilder av sexuella övergrepp på barn, och d) barnprostitution, sexuellt 

slaveri, sexuellt utnyttjande i samband med resor och turism, trafficking (inom och mellan 

länder) och handel med barn för sexuella ändamål och tvångsäktenskap”. Barnrättskommittén 

understryker att många barn utsätts för sexuella handlingar som inte är förenat med fysiskt 

tvång men som ändå är exploaterande, psykiskt påträngande och traumatiska 

(Barnombudsmannen, 2011). När vi skriver om att ställa frågan om sexuella övergrepp syftar 

vi både på tidigare och pågående övergrepp.  
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Barn- och ungdomshabiliteringen. I Sverige har alla barn med medfödda eller tidigt 

förvärvade funktionsnedsättningar rätt till behandling, träning och stöd inom barn- och 

ungdomshabiliteringen (Bohlin, 2009). Barn- och ungdomshabiliteringens insatser riktas både 

till barnet själv liksom till andra i barnets nätverk (1177, u.å.), och ska bidra till att personer 

med funktionsnedsättning “utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 

skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet” 

(Socialstyrelsen, u.å.). Målgruppen inbegriper barn mellan 0-18 år med bland annat 

rörelsehinder, kognitiva funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

syn- och hörselskador. Vanliga diagnoser som förekommer på barn- och 

ungdomshabiliteringen är till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autism, cerebral 

pares och ryggmärgsbråck. Inom målgruppen är multipla funktionshinder vanligt 

förekommande. Personal utgörs av tvärprofessionella team – ofta bestående av arbetsterapeut, 

läkare, psykolog, logoped, kurator, fysioterapeut, sjuksköterska och specialpedagog (Bohlin, 

2009).  

Barn. För enkelhetens skull har vi valt att använda oss av begreppet “barn” även när 

vi syftar på barn och ungdomar. Enligt FN:s barnkonvention gäller begreppet “barn” alla 

människor under 18 år (Unicef Sverige, 2018). När vi använder oss av begreppet “barn” syftar 

vi alltså på barn och unga personer mellan 0-18 år.  

Ungdomar. I det fall när vi använder oss av termen “ungdomar” syftar vi på åldrarna 

mellan 15-18 år.  
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Bilaga 2. Informationsblad  

 

 
 

 

 

Att fråga barn och ungdomar inom barn- och 

ungdomshabiliteringen om sexuella övergrepp 

 

Vilka är vi? 
Vi är två psykologstudenter som kommer att skriva vår masteruppsats på psykologprogrammet våren 

2021. Vår handledare är Gisela Priebe, docent och handledare vid institutionen för psykologi på Lunds 

universitet. Detta är ett första informationsblad inför rekrytering av deltagare till vår studie.  
 

Vad vill vi? 
Vi vill undersöka vilka erfarenheter och upplevelser personal inom barn- och ungdomshabiliteringen 

har av att fråga barn och ungdomar om sexuella övergrepp. Vi är intresserade av hur faktorer så som 

utbildning och rutindokument kan spela roll för hur trygg personal upplever sig vara i att lyfta och 

bemöta ämnet vid en första kontakt på habiliteringen. Vi är inte ute efter att granska hur specifika 

mottagningar gör, utan snarare av personalens professionella upplevelse av att lyfta ämnet.  
 

Hur kommer vi att gå tillväga? 
Vi är därför intresserade av att intervjua er som arbetar inom barn- och ungdomshabiliteringen som 

har en första kontakt med barn och ungdomar vid inskrivning. Vi tänker att intervjuerna kommer att 

genomföras i februari-mars 2021 och kommer att ske via zoom. Intervjuerna kommer att pågå i cirka 

30-60 minuter och vi kommer båda att medverka under intervjuerna. 
Mer information kommer att delges längre fram.  
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Vad vet vi? 
Forskning visar att barn med funktionsvariation är mer utsatta än andra. Forskning betonar även 

betydelsen av att frågan om sexuella övergrepp ställs på rutin. Vi vet också att barn och ungdomar 

med funktionsvariation löper dubbelt så stor risk för att utsättas för sexuella övergrepp. Med viss 

funktionsvariation tillkommer svårigheter att berätta och redogöra för sin upplevelse. Det är därför 

angeläget att finna former för att upptäcka och fånga upp övergrepp bland dessa barn och ungdomar.  
 

Kontakt 
Vid intresse eller vidare frågor angående deltagande i studien, mejla gärna:  
psp15ean@student.lu.se eller psp15fhe@student.lu.se 
 

Fanni Hellemarck och Elsa Björk Andersdóttir  
Psykologstudenter vid Lunds universitet 
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Bilaga 3. Informerat samtycke  

 
Information till dig som kommer delta i studien Personal på barn- och 

ungdomshabiliteringens upplevelser och erfarenheter av att fråga om sexuella 
övergrepp vid en första kontakt  

 

Information om studien 
Denna studie genomförs inom ramen för vårt examensarbete på psykologprogrammet vid 
Lunds universitet. Syftet med studien är att se närmare på hur personal på barn- och 
ungdomshabilitering erfar och upplever det vara att i en tidig kontakt med barn och ungdomar 
inskrivna på habiliteringen lyfta frågan och samtala kring sexuella övergrepp. Därför är du, 
som yrkesverksam inom barn- och ungdomshabiliteringen, tillfrågad att delta i denna intervju. 
Intervjun kommer ske vid ett tillfälle via videolänk och ta cirka 30-60 minuter. Svaren 
kommer spelas in, transkriberas och tematiseras samt analyseras, för att sedan sammanställas i 
en skriftlig rapport.  
 
Frivilligt att delta 
Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst under intervjun och efter intervjun 
välja att avbryta utan att uppge något skäl och utan att det får några negativa konsekvenser för 
dig. 
 
Konfidentialitet 
Svaren kommer anonymiseras och analyseras på gruppnivå och enskilda svar kommer inte 
kunna härledas till specifika deltagare eller verksamheter. 
 
Hur kommer mina uppgifter att hanteras? 
De enda personuppgifter som kommer efterfrågas är dina kontaktuppgifter. Uppgifterna 
kommer hanteras med största försiktighet. Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig 
är Lunds universitet och ansvarig forskare är docent och legitimerad psykolog Gisela Priebe 
(gisela.priebe@psy.lu.se). Vid frågor är du välkommen att kontakta Lunds universitets 
dataskyddsombud: dataskyddsombud@lu.se.  
 
Dina svar kommer att spelas in med ljudupptagningsapparat eller via zoom och anteckningar 
kommer att föras. Det insamlade materialet kommer förvaras på ett krypterat USB-minne och 
anteckningar i ett krypterat word-dokument. Dina svar kommer således behandlas så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Svaren kommer sedan att avidentifieras i text. Efter avslutad 
studie i maj 2021 kommer det inspelade materialet samt anteckningar att förstöras.  
 
Vilka risker finns med mitt deltagande? 
I intervjun kommer vi inte att ställa frågor om dina privata erfarenheter, utan om dina 
erfarenheter som yrkesverksam. Trots detta kan ämnet som berörs väcka obehag. Du har rätt 
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att när som helst avsluta intervjun utan att uppge någon anledning. Om du upplever ett behov 
av att i efterhand bearbeta reaktioner som uppstått i samband med intervjun hjälper vi dig 
gärna med kontaktuppgifter till lämplig vårdgivare.   
 
Vilka fördelar finns med mitt deltagande? 
Många upplever det positivt att få dela med sig av och reflektera över sina erfarenheter kring 
ett viktigt ämne. Du kommer att få möjlighet att ta del av vårt slutgiltiga arbete som du 
förhoppningsvis kan ha användning för i ditt yrkesliv.  
 
Hur kan jag ta del av resultatet? 
Den sammanställda rapporten kommer att publiceras på LUP Student Papers och kan vid 
intresse mailas till dig. Målet är att den ska vara klar i maj 2021. Det kan även bli aktuellt att 
vi kommer ut till din verksamhet och presenterar resultatet.  
 
Om jag har fler frågor? 
Om du har fler frågor som dyker upp efterhand får du gärna kontakta någon av oss via mail 
eller telefon. Det går även bra att kontakta vår handledare.  
 
Fanni Hellemarck, psykologstudent 
psp15fhe@student.lu.se 
0702-544721 
 
Elsa Björk Andersdóttir, psykologstudent 
psp15ean@student.lu.se 
0723-811424 
 
Gisela Priebe 
Docent och handledare vid institutionen för psykologi på Lunds universitet 
gisela.priebe@psy.lu.se    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

Samtycke till att delta i studien 
 
 

•   Jag har fått muntlig och skriftlig information om denna studie och har haft 
möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

 
 

•   Jag har förstått att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som kan dra 
mig ur intervjun utan att behöva uppge något skäl.  

 
Jag samtycker till att…. 

☐ delta i studien Personal på barn- och ungdomshabiliteringens upplevelser 
och erfarenheter av att fråga om sexuella övergrepp vid en första kontakt  

☐ mina uppgifter hanteras på det sätt som beskrivs i informationsbladet  
 
 

_______________________  _______________________ 
Ort     Datum  
     
      
    
     
      

_____________________________________________________________  

Namnteckning 

     

_____________________________________________________________  

Namnförtydligande      
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Bilaga 4. Intervjuguide  

 

Intervjuguide  
  
Grundläggande frågor: 
  
Vad är din yrkeskategori? 
När tog du din examen? 
Hur länge har du arbetat inom barn- och ungdomshabiliteringen?  
Hur länge har du arbetat på den här mottagningen?  
  
Någon fråga att börja med:  
  
Vill du kort berätta hur ett första möte på er mottagning går till? 
 
 
Erfarenhet: 
 
1. Vad är dina erfarenheter av att fråga om sexuella övergrepp vid ett första möte med barnet? 
 
 
2. Utifrån den tiden som du har arbetat på HAB, hur vanligt förekommande upplever du att 
det är med utsatthet för sexuella övergrepp? 
 
 
3. Har ni fått någon utbildning  inom denna eller eventuellt dina tidigare verksamheter kring 
sexuella övergrepp? 
 
  
4. Tycker du att du lärde dig något från din universitetsutbildning om att samtala med och 
fråga efter sexuella övergrepp med framtida patientkontakter?  
 
 
Rutiner: 
  
1. Har ni några rutiner för att fråga om sexuella sexuella övergrepp vid ett första möte med 
barnet?  

•   Brukar du ställa du frågan om sexuella övergrepp på rutin?  
 
 
2. På vilket sätt brukar du fråga om patienten har varit utsatt för sexuella övergrepp? 
 



 68 

 

3. Tycker du att man borde fråga om barnet varit utsatt för sexuella övergrepp på rutin första 

gången man träffar barnet?  

 

Upplevelse: 
 
1. Hur upplever du att det är att fråga om sexuella övergrepp vid en första kontakt med 
barnet? 

•   Vad påverkar den upplevelsen? 
•   Vad tror du hade kunnat underlätta att ställa frågan vid ett första möte?  

 
 
2. Hur upplever du att det är att bemöta svaret?  
  
 
3. Hur påverkas din upplevelse av vilken patient du möter? 
 
 
4. Upplever du att du får tillräckligt stöd från verksamheten och kollegor för att fråga om 
sexuella övergrepp? 
  
 
Intervjun: 
 
Är det något du hade velat tillägga med tanke på det vi har pratat om? 
 
 

 

 


