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Abstract 
The purpose of this thesis has been to examine preventing child sexual abuse in four 

elementary schools in Stockholm, Sweden. The study is based on qualitative interviews with 

school counselors. The aim of this thesis was to find out how and if elementary schools in 

Sweden work with preventing child sexual abuse. The aim was also to examine how the 

school counselors reason about the schools efforts to prevent child sexual abuse. Their 

statements was analysed with Foucault’s theory about sexual history to get a deeper 

understanding for why people reason the way they do when it comes to issues like this. It was 

interesting to see if there was something in our history that made us think the way we do. An 

organization theory was used to help understand why the school works the way it does, but 

also to get a better understanding for the schools discretion. The main conclusions of this 

study have been that these four schools in Sweden mostly focus on children that already have 

been sexually abused rather than trying to prevent child sexual abuse from happening in the 

first place. It was also found that most of the school counselors were feeling that there lies a 

taboo around this kind of topic. 

 

 

 

 

Nyckelord: Sexuella övergrepp, barn, förebyggande arbete, skolan, ”prata med barn om 

sexuella övergrepp” 

Key word: Sexual abuse, children, prevention work, school, ”talking to children about sexual 

abuse” 

Antal ord: 13 640 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning .................................................................................................. 1 

1.2 Förförståelse .............................................................................................2 

1.3 Syfte........................................................................................................3 

1.4 Frågeställningar .........................................................................................3 

1.5 Sökprocess ...............................................................................................3 

2. Tidigare forskning.................................................................................... 4 

2.1 Kapitlets disposition....................................................................................4 

2.2 Sexuella övergrepp mot barn .......................................................................4 

2.3 Skolans arbete i Sverige ..............................................................................5 

2.4 Skolans arbete internationellt  .......................................................................8 

2.4.1 Positiva resultat.................................................................................. 10 

2.4.2 Negativa resultat ................................................................................ 11 

2.5 Myndigheters arbete i Sverige  .................................................................... 11 

3. Teori ....................................................................................................... 13 

3.1 Kapitlets disposition.................................................................................. 13 

3.2 Sexualitetens historia................................................................................ 13 

3.3 Nyinstitutionell organisationsteori ............................................................... 14 

4. Forskningsmetod ................................................................................... 17 

4.1 Kapitlets disposition.................................................................................. 17 

4.2 Metodval ................................................................................................ 17 

4.3 Urval och tillvägagångssätt ........................................................................ 17 

4.3.1 Avgränsning ...................................................................................... 18 

4.3.2 Material – insamling & bearbetning ........................................................ 18 

4.4 Validitet.................................................................................................. 20 

4.5 Reliabilitet .............................................................................................. 20 

4.6 Generalisering ......................................................................................... 21 

4.7 Forskningsetiska överväganden .................................................................. 22 

5. Resultat & analys ................................................................................... 23 

5.1 Kapitlets disposition.................................................................................. 23 

5.2 Intervjupersoner ...................................................................................... 23 

5.3 Skolans arbete ........................................................................................ 23 

5.4 Skolkuratorernas resonemang .................................................................... 26 

5.5 Analys.................................................................................................... 31 

5.5.1 Förebyggande arbete .......................................................................... 31 

5.5.2 Nyinstitutionell organisationsteorin ........................................................ 32 

5.5.3 Skolans arbete ................................................................................... 33 



 

 

5.5.4 Att tala om sexuella övergrepp.............................................................. 34 

6. Diskussion .............................................................................................. 36 

6.1 Metoddiskussion ...................................................................................... 37 

6.2 Förslag på vidare forskning ........................................................................ 38 

7. Referenser.............................................................................................. 39 

Bilaga 1. ..................................................................................................... 43 



1 

 

1. Inledning 

Varje år utsätts många barn i Sverige för sexuella övergrepp (Socialstyrelsen 2000). Enligt 

Socialstyrelsens uppgifter görs 1-2 polisanmälningar per 1000 barn under 15 år varje år 

angående misstanke om sexuella övergrepp.  

I de flesta övergreppsfall känner förövaren sitt offer (Sjöblom 1993). Sjöblom skriver att 

följderna av ett sexuellt övergrepp på barn blir att barnet förlorar sitt självförtroende, blir 

aggressivt, upplever känslor av skam och skuld, blir rädda, och utvecklar svårigheter med sex 

och intimitet i framtida relationer. Vidare förklarar hon att de barn som utsatts för sexuella 

övergrepp i vuxenlivet kan komma att utsätta andra barn för det de själva blivit utsatta för. 

Det blir som ett tvångsmässigt beteende, som vuxen förgriper man sig på barn för att 

omedvetet återuppleva det man själv gått igenom som barn.   

 

I socialtjänstlagen, kapitel 5 § 1 är särskilda grupper nämnda, i synnerhet barn och unga. 

 

Socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 

förhållanden. 

    (Socialtjänstlagen 5:1) 

 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2003) finns det ett stort antal sexuellt utnyttjade barn 

som aldrig får någon hjälp. Enligt denna rapport finns det bland dessa, utnyttjade barn som 

både är kända och okända för myndigheterna. Vidare i rapporten står det att detta delvis beror 

på att barn har svårt att tala om övergrepp, men det beror också på att vuxna utvecklar 

försvarsreaktioner mot ångestgivande tankar. Socialstyrelsen skriver att följden av detta 

psykiska försvar är att vuxna blundar för barns signaler om att de är utsatta och i behov av 

hjälp. Med hjälp av ökad kunskap hos vuxna kan man enligt Socialstyrelsen bättre hantera 

dessa försvarsreaktioner och istället våga se och höra barn som är utsatta.  

 

I sexualitetens historia beskriver Foucault (1980) hur människor förr satte upp regler kring 

hur och vem man talade om könet med. Han förklarar att människor utvecklade så kallade 

zoner för att skapa en finkänslighet och tystlåtenhet kring ämnet, exempelvis mellan barn och 

föräldrar, elever och lärare.  Historiskt sett visar sig ämnet sexualitet varit ett laddat ämne, än 

idag kan man se svårigheter med att prata om det (se Socialstyrelsen, 2003). 
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1.2 Förförståelse 

Min förförståelse bygger på min livserfarenhet. När jag tänker tillbaka på min egen 

grundskoletid kan jag inte minnas att någon i skolan någonsin talade om detta fenomen. Min 

uppfattning är att de flesta barn inte vet vad ett sexuellt övergrepp är och att detta främst beror 

på den okunskap som finns hos vuxna människor. Jag tror att föreställningar om sexualitet 

och barn från historien lever kvar än idag och ligger till grund för den rädsla jag upplever 

människor har kring ämnet. Jag upplever att det är tabustämplat att prata om övergrepp mot 

barn, speciellt att prata om det med barn. Vi vuxna tror att vi skyddar barn genom att placera 

dem i en bubbla där de är ”trygga” och slipper bekymra sig över jobbiga saker. Men jag tror 

att vi istället skadar dem genom okunskap inför viktiga saker som faktiskt sker i vårt 

samhälle.   

Jag menar inte att man ska lära barn att det finns något som heter sexuella övergrepp eller att 

man i detalj ska beskriva vad det är. Det jag menar är att man ska sträva efter att stärka barn i 

att våga berätta, våga säga nej, veta gränser för kroppskontakt, att det aldrig är deras fel, att de 

ska berätta för en vuxen de litar på, och så vidare. På så sätt kan något som börjat som 

exempelvis ”tafs” stoppas där och inte fortsätta till övergrepp under en längre tid. Vad tänker 

ett barn när denne utsätts inom hemmets ”trygga” väggar eller hos pojkvännen? Hur ska man 

kunna veta vart man drar gränsen när man aldrig fått veta något om det innan det hänt? 

 

Sedan 1989 har Mary-Ann Oshaug i Norge undervisat 14000 lågstadieelever i ett 

självstärkande program hon utvecklat. I ett metodhäfte redovisar hon detta program. Oshaug 

(1994) menar att det är viktigt att våga tala med barn om sexuella övergrepp. Barn har rätt att 

få kunskap om vad sexuella övergrepp är enligt Oshaug. Hon förklarar att det dock inte enbart 

är barn som har för lite kunskap om sexuella övergrepp, även vuxna behöver lära sig att 

kommunicera med barn om övergrepp. Med hjälp av information och ökad kunskap om 

övergrepp blir det enligt Oshaug enklare för vuxna att tala öppet med barn om fenomenet, 

samtidigt som det för barn blir lättare att berätta. Vidare skriver hon att barn behöver kunskap 

om gränser för kroppskontakt, rättigheter, kunna säga nej vid obehag, vilka hemligheter som 

är dåliga eller farliga. Hon menar att med hjälp av utbildning i form av olika rollspel och 

diskussioner i skolundervisningen kan man komma långt i det förbyggande arbetet mot 

sexuella övergrepp på barn.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om grundskolan arbetar preventivt och i sådana fall 

hur det preventiva arbetet ser ut när det gäller att förhindra sexuella övergrepp mot barn. 

Studien bygger på intervjuer med skolkuratorer i fyra grundskolor i Stockholms stad. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur kan det preventiva arbetet med att förhindra sexuella övergrepp mot barn se ut i 

de fyra undersökta grundskolorna i Stockholms stad? 

 Hur resonerar intervjupersonerna kring skolans arbete med att förhindra sexuella 

övergrepp mot barn?  

1.5 Sökprocess 

Jag har genomfört en heltäckande sökning i svensk samt internationell databas som jag fått 

tillgång till via Stockholms Universitet bibliotek, Socarb. Därefter sorterade jag samtliga 

databaser efter ämnen, som exempelvis socialt arbete och så vidare. De databaser jag sökt 

igenom är, Socarb, Academic Search Premier, EBSCO, Regeringen Socialstyrelsen, 

Brottsförebyggande rådet, Skolverket, Skolinspektionen och Google Scholar. Sökorden på 

svenska i olika kombinationer har varit, sexualitet, sexual, övergrepp, barn, preventivt, 

förebyggande arbete, skolan, tala, undervisning, historia. På engelska har sökorden varit, 

prevention, abuse, school, sexuality, sexual, child, history. Efter all sökning filtrerade jag det 

material jag funnit genom att välja ut den kunskap som var mest relevant för studien.  
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2. Tidigare forskning 

Forskningsfältet i både Sverige och internationellt kring sexuella övergrepp på barn är relativt 

omfattande, dock har jag funnit att forskning med fokus på att förebygga just sexuella 

övergrepp genom kunskap till barn och vuxna är relativt begränsat i Sverige. Internationellt 

har jag funnit flera olika metoder och program riktade till just skolans arbete med att förbygga 

sexuella övergrepp mot barn (se Kenny et al., 2008; Sloane & Porter, 1984). 

2.1 Kapitlets disposition  

Det här kapitlet är uppdelat i fem större delar varav fjärde delen är indelad med två 

underrubriker. I den första delen redogör jag för definitionen av sexuella övergrepp mot barn, 

därefter presenterar jag skolans arbete i Sverige samt skolans arbete internationellt. Kapitlet 

avslutas med en kort beskrivning av myndigheternas arbete i Sverige. Rubrikerna följer 

samma ordning som ovan.  

2.2 Sexuella övergrepp mot barn 

I FN:s konvention om barns rättigheter artikel 34 står det att barn har rätt att skyddas mot alla 

former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Konventionsstaterna skall särskilt vidta 

alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra  

(a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling. 

(b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet. 

(c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material. 

Vidare i konventionen står det i artikel 39 att konventionsstaterna skall vidta åtgärder för barn 

som utsatts för övergrepp, att fysiskt, psykiskt och socialt återanpassas till samhället.  

 

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en 

annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. 

                        (Brottsbalken 6:4) 

 

Socialstyrelsens (2000) definition av sexuella övergrepp mot barn är gärningar eller 

omständigheter med sexuell innebörd där en vuxen eller ung person utnyttjar en underårig 
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med syfte att behaga egna sexuella eller andra behov. Sexuella övergrepp kan enligt 

Socialstyrelsen definition innebära med eller utan fysisk kontakt, det kan också innebära 

sexuell exploatering av barn och unga i kommersiella eller liknande kontext. Övergrepp med 

fysisk kontakt innebär att förövaren utövar olika sexuella handlingar på barnet, det kan också 

innebära att förövaren tvingar barnet att utöva sexuella handlingar på förövaren.  

 

Svedin (1999) definierar i sin expertrapport till Socialstyrelsen begreppet sexuella övergrepp 

mot barn som något som är integritetskränkande. Han understryker att barn i en sådan 

situation är i en beroendeställning och att barn inte är mogna nog för att kunna förstå eller ge 

informerat samtycke till en sådan handling. Svedin nämner också att ett sexualbrott mot barn 

förutsätter enbart den vuxnes behov. Vidare förklarar han att det vid ett sexuellt utnyttjande av 

barn alltid är den vuxnes fulla ansvar och att det är barnet som av lagen behöver skyddas. I sin 

rapport tar Svedin upp flera definitioner av begreppet. Dessa definitioner har förenande 

element med de ovan nämnda förklaringarna (a.a). Dock finns det små skillnader i de andra 

definitionerna, som exempelvis att man utesluter sexuella handlingar som inte har för avsikt 

att tillfredsställa den vuxnes sexuella behov samt påtvingad sexuell kontakt mellan jämnåriga 

barn. Vidare förklarar Svedin att Saertre säger att en definition av sexuella övergrepp inte går 

att beskriva för brett eller för smalt, utan han menar att det endast går att definiera fenomenet i 

förhållande till annat.  

2.3 Skolans arbete i Sverige 

 

Skolan har sedan tidigare i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. 

 

(DO, BEO och Skolinspektionen) 

 

I skolans likabehandlingsarbete lägger man tyngd på att långsiktigt förebygga diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling inom grund-, gymnasie- och vuxenutbildning (a.a). 

Skolans likabehandlingsplan innefattar elevernas mänskliga rättigheter, och handlar om att 

sätta FN:s barnkonvention i verket. Det är en självklarhet att elever ska ha ett likvärdigt 

rättsskydd som skolans personal har. Likabehandlingsarbetets mål är att vi ska ha en skola 

som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För att eleverna ska få 

den optimala skolmiljön krävs en trygg skolvardag. Vi kan idag se att forskning visar att 
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konsekvent arbete mot kränkningar ger resultat. Arbetet måste ske långsiktigt och av lärare 

som är hängivna till planen och dess syfte.  

 

Syftet med planarbetet ska vara att gynna elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och 

förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan ska varje år upprätta 

två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § 

diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 14 a kap. 8 § skollagen). 

Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. 

 

(DO, BEO och Skolinspektionen) 

 

Fördelarna är många med detta då det finns många gemensamma nämnare med arbetet mot 

diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling (a.a). Båda riktar sig 

mot att arbeta med elevers lika värde.  

 

I skolverkets läroplan (2011) för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet kapitel 2.8 

står det att rektorn har det övergripande ansvaret för att undervisningen integrerar 

ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, 

konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger. 

Vidare står det att undervisningen skall innefatta: 

 

 Sexualitet, könsroller och jämställdhet. 

 Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället. 

 Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. 

 Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, 

jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. 

 Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller 

jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. 

 

I Skolverkets läroplan (2011) står det om skolans värdegrund och uppdrag. Enligt skollagen 

kapitel 1 § 4 slås det fast att den utbildning eleverna får inom skolan syftar till att ”inhämta 

samt utveckla kunskaper och värden”.  
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[…]utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.[…] 

 

 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:7) 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund antog tillsammans 2001 yrkesetiska principer som 

innebär att lärare alltid ska ”bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt 

skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier”. 

I Socialstyrelsens undersökning, om brister i arbetet med barn som har utsatts för övergrepp, 

till regeringen förklarade de intervjuade att personal som arbetar direkt med barn, som 

exempelvis skolan, inte är uppmärksamma nog på signaler från barn som kan tyda på att de 

far illa (Socialstyrelsen 2003). En annan problematik enligt Socialstyrelsen är att man i 

skolan, trots oro över att ett barn är utsatt, drar sig för att göra en anmälan till socialtjänsten.  

Enligt skollagen kapitel 2 § 25 ska det för samtliga skolelever finnas en elevhälsa tillgänglig.  

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

         (Skollagen 2:25) 

Regeringen ger skolverket i uppdrag att utföra insatser för att stärka elevhälsan 

(Utbildningsdepartementet 2011). Skolverket ska i samarbete med Socialstyrelsen erbjuda 

konferenser om skolans ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

 

Konferenserna ska bl.a. innehålla information om skolans ansvar för att uppmärksamma och ge 

stöd till dessa barn, betydelsen av tidiga insatser[…]att identifiera och vid behov framställa olika 

stödmaterial om regelverk och evidensbaserad praktik för[…]elevhälsans inriktning, barn som 

far illa eller riskerar att fara illa och flickors och pojkars psykiska ohälsa och skolans ansvar. 

 

(Regeringens utbildningsdepartement, prop. 2011/12:1 utg.område 16) 

 

Vidare ska Skolverket som en del i uppdraget: 

 

[…]föreslå en modell för att följa upp kvaliteten på och tillgången till elevhälsa. 

  

(Regeringens utbildningsdepartement, prop. 2011/12:1 utg.område 16) 
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2.4 Skolans arbete internationellt 

En amerikansk forskningsöversikt visar att det idag finns flera program och metoder 

internationellt i förebyggande syfte mot sexuella övergrepp mot barn (Kenny et al. 2008). 

Dessa undervisas av lärare inom skolsystemet. I USA och Kanada har det utvecklats flera 

olika metoder och program för att genom till exempel, olika lekar, rollspel och samtal med 

barn, förebygga svåra problemområden som sexuella övergrepp (Sjöblom 1993, Kenny et al. 

2008). Genom att göra det lekfullt och odramatiskt lär sig barn hur de ska göra för att skydda 

sig mot övergrepp. Sjöblom (1993) menar att tack vare dessa metoder och program lär sig 

barn mer än att skydda sig mot sexuella övergrepp. Vidare menar hon att forskning har visat 

att denna sortens förebyggande arbete stärker barnen i allmänhet och gör att de utvecklar 

större självkänsla och ett ökat känslomässigt välbefinnande. Ytterligare resultat som varit 

betydande för det förebyggande arbetet är att forskning visar att treåringar på ett effektivt sätt 

kan lära sig och få kunskap i självförsvar, forskningen har funnit det vara av stor vikt att 

involvera föräldrar och familj i övningarna, upprepning hjälper barnen att bibehålla kunskap 

(Kenny et al. 2008). Det barn får lära sig, i dessa program, är främst att kunna identifiera och 

stå emot opassande beröring, barn blir försäkrade om att det aldrig är deras fel och de får 

också lära sig korrekta benämningar på egna könsdelar. Kenny et al. (2008) har funnit att 

forskning om förövare visar att förövare är mindre benägna att ge sig på barn som kan 

benämningar på könsdelar, vet vad som är ”okej och inte okej beröring” än de barn som inte 

har denna kunskap. Kenny et al. (2008) menar vidare att de i sin forskningsöversikt funnit att 

barn överlag har ytters lite kunskap om sexuella övergrepp eller självförsvar, och många barn 

kan se sexuell beröring som acceptabla. I sin undersökning har de funnit att förebyggande 

program som de ovan nämnda kan minska risken för att barn utsätts för sexuella övergrepp. 

Vidare förklarar de att genom att ge barn rätt kunskap ges dem rätt verktyg för att känna 

trygghet inför att avslöja olämpliga sexuella närmanden. Kenny et al. (2008) skriver vidare i 

rapporten om hur viktigt det är att förebyggande arbete inom detta fält kommer ut som 

undervisning, både i skolan och i hemmet. Kenny et al. (2008) menar att det borde vara lika 

viktigt för föräldrar att ge sina barn kunskap i självförsvar och personlig säkerhet som att lära 

dem att inte gå över gatan när det är rött.  

 

I en annan amerikansk studie om preventivt arbete mot incest och sexuella övergrepp på barn, 

skrivs det om hur programmet går ut på att använda sig av grundskolans system samt 

skolsköterskor som går ut och undervisar i årskurs 2-5 (Sloane & Porter 1984). Programmet 

bygger på metaforiska situationer, rollspel, kortfilm, ordlekar med mera för att lära barnen om 



9 

 

hur farliga situationer kan se ut samt hur man kan ta sig ur dessa. Genom denna sortens 

undervisning ges barnen kunskap i problemlösning, särskilda säkerhetsåtgärder samt vart 

hjälp finns. 800 barn, 30 lärare och 26 personer från kommunen i Indiana deltog i 

programmet. Skolsköterskor runt om hela USA har tagit till denna metod i sina grundskolor. 

Sloane och Porter (1984) skriver att samhällets bild av förövare till sexuella övergrepp på 

barn länge varit den stereotypa ”fyllo pappan”. De menar att forskning idag visar att det inte 

enbart är pappor som ger sig på sina unga döttrar, utan förövaren kan också vara mamma, 

syskon eller andra familjemedlemmar och bekanta. Samtidigt visar forskning att offren inte 

heller bara är den stereotypa ”lilla flickan” (a.a). Barn och ungdomar av båda könen och olika 

åldrar blir sexuellt utnyttjade. Sloane och Porter (1984) menar genom att i skolan informera 

om detta fenomen får barnen fler vuxna att vända sig till vid behov av hjälp. 

 

De internationella förebyggandeprogrammen har utvecklats för barn i alla åldrar. Dessa har 

dock främst genomförts på barn mellan åldrarna 6-13 år (Kenny et al. 2008). Kenny et al. 

(2008) beskriver att arbetet skiljer sig om man jobbar med barn som tidigare utsatts för 

sexuella övergrepp och barn som inte har utsatts tidigare. De menar att barn med personlig 

erfarenhet av sexuella övergrepp hade signifikant annorlunda föreställningar om personliga 

kränkningar, kroppens säkerhet och var dessutom mer benägna att skylla på offret än om man 

jämför med barn utan känd historia av sexuella övergrepp. Kenny et al. (2008) menar att detta 

tyder på att vuxna i dessa program bör föra en diskussion med barn om anklagelser och tillåta 

barn att dela sina föreställningar och missuppfattningar om förövare och offer. Kenny et al. 

(2008) skriver att det är av stor betydelse att föräldrar och lärare blir involverade i denna sorts 

arbete genom att även undervisa dem. De flesta av dessa förebyggande program är förlagda på 

skolan, därför är det viktigt att personal på skolan får rätt utbildning i ämnet sexuella 

övergrepp.  

 

Enligt Kenny et al. (2008) finns det många olika program riktade till barn som syftar till att 

förebygga sexuella övergrepp. Trots detta finns det många faktorer som är gemensamma för 

samtliga (a.a). 

Gemensamma nämnare: 

 Ökat självförtroende 

 Säga Nej 

 Självförsvar 
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 Veta skillnaden mellan acceptabel och icke-acceptabel beröring 

 Lämna situationen 

 Våga berätta för en vuxen man litar på 

 Kunna benämna medicinska termer för det egna könet 

 

Sjöblom (1993) har i sin bok Känn själv skrivit om vikten att arbeta med barn i förebyggande 

syfte mot sexuella övergrepp. Hon har utgått från Project Charlie som är ett 

förebyggandeprogram från Minnesota, USA. Sjöblom (1993) skriver att barn kan känna 

vuxnas tabun över ämnen som exempelvis sexuella övergrepp vilket gör att de inte vågar tala 

om det. Hon menar att det är viktigt för barn att deras rädsla blir tagen på allvar, och att det är 

ett obehagligt och tufft ämne, men att det inte ska stå i vägen för att prata med barn. Sjöblom 

(1993) förklarar att det vi gör när vi inte vågar prata om sexuella övergrepp är att vi 

osynliggör sexuella övergrepp. Barn är lyhörda och snappar snabbt upp vuxnas obehag över 

ämnet. Vidare menar hon att sexuella övergrepp är ett tabustämplat ämne som människor inte 

pratar om i vårt samhälle. Sjöblom (1993) tänker att dessa hinder ligger inom individen själv, 

men också inom vår kultur. Hon säger att det är viktigt att vuxna inom skola, fritids och hem 

vågar ta ett steg i att informera barn om sexuella övergrepp och ge dem de förebyggande 

verktyg som är nödvändiga. Den kunskap barn bör få är främst att sätta gränser, lära känna 

den egna kroppen, bli medvetna om känslor och tankar. Sjöblom (1993) förklarar att det ofta 

är så att förövare väljer offer efter sårbarhet, därför är det viktigt att arbeta med barns 

självförtroende och respekt till sig själva samt sina kroppar. Hon menar att ett stärkt 

självförtroende gör barn mindre skyddslösa i en utsatt situation. De barn som har en stark 

integritet och som vet sin kropps gränser och rättigheter, drabbas mindre av sexuella 

övergrepp. Vidare skriver Sjöblom (1993) att barn känner en stor tillit gentemot vuxna, och de 

är duktiga på att tyda faror samt hur de ska undvika dem. Att lära barn om kroppskontakt och 

kroppsintegritet ger de modet att sätta stopp vid beröring de inte vill ha.  

2.4.1 Positiva resultat 

Forskning visar att barn som deltar i förebyggandeprogram mot sexuella övergrepp får 

kunskap och verktyg som kan vara hjälpsamma för att förhindra sexuella övergrepp (Kenny et 

al. 2008). Barn i alla åldrar har visat ökad förmåga att identifiera potentiellt kränkande 

situationer och skilja mellan vad som är okej och inte okej beröring. Denna kunskap visade 

sig fortfarande vara starkt även fem månader efter medverkan. Kenny et al. (2008) har funnit 

att studier visar att den vanligaste rapporterade positiva effekten hos barn som medverkat i 
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sådana program är att de har en ökad känsla av kontroll och känslor av säkerhet. Majoriteten 

av de barn som medverkat i dessa program har sagt att de känner sig tryggare. Barnen kände 

också positiva känslor kring deras egna könsorgan, bland annat att det var okej att röra sina 

egna privata delar. De hade också lärt sig att det inte är deras fel om ett övergrepp 

förekommer och att de ska berätta för någon, även om förövaren uppmanar dem att hålla det 

hemligt. För de barn som deltog i denna studie verkar det svåraste att lära sig vara avslöjande 

av ett övergrepp. Vidare skriver Kenny et al. (2008) att dessa program också förbättrade 

kommunikationen mellan föräldrar och barn om sexuella övergrepp.  

2.4.2 Negativa resultat 

Det finns inte bara positiva tankar kring dessa program, utan också kritik och argument mot 

denna sortens förebyggande arbete med barn (a.a). Dessa argument är sådana som att 

förskolebarn inte kan förstå begrepp som självförsvar, och att barn kan få ångest av sådan 

utbildning samt att de kan utveckla beteendeproblem. Ytterligare kritik som Kenny et al. 

(2008) funnit i sin forskningsöversikt är att denna sorts arbete kan skapa oro hos barn som 

sedan kan leda till negativa effekter på den sexuella utvecklingen, samt att barn kan utveckla 

överreaktioner på det som är lämplig beröring. Kenny et al. (2008) fann dock att enbart ett 

fåtal studier med ytters litet urval visade på sådana negativa bieffekter.  

2.5 Myndigheters arbete i Sverige 

I Socialstyrelsens rapport (2003) till regeringen om stöd till barn som utsatts för sexuella 

övergrepp och misshandel, står det att myndigheter har i uppgift att hjälpa och stödja de barn 

som utsätts för sexuella övergrepp och andra kränkande handlingar, trots detta får inte många 

av de utsatta barn den hjälp de är berättigade att få. Många av dessa barn kommer inte ens till 

myndigheternas kännedom, och av de som hamnar i utredningar hos polis och socialtjänst, 

kan dessa inte garanterat bli skyddade mot fortsatta övergrepp, många får inte heller den 

behandling och tillsyn de är i behov av. Avgörande orsaker i sådana fall är främst att barn har 

svårt att berätta om de övergrepp de gått igenom, ofta på grund av rädsla, skam, lojalitet mot 

förövare, ovisshet om att det finns hjälp, ser sig som ovärdiga till hjälp, men också på grund 

av att barn snappar upp vad vuxna klarar av att höra. Ytterligare orsak, enligt Socialstyrelsens 

rapport, är att vuxna ofta får en psykisk försvarsreaktion när de tänker på övergrepp på barn, 

detta medför i sin tur svårigheter att upptäcka signaler på övergrepp. Tanken på att ett barn 

utnyttjats sexuellt är väldigt plågsamt och ångestgivande, detta gör att vi människor skyddar 

oss mot denna smärta genom att blunda för de signaler vi får. Dock kan man dämpa denna 
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mänskliga instinkt med hjälp av kunskap. I Socialstyrelsens undersökning har professionella 

inom socialtjänsten, barnpsykiatrin samt polisen intervjuats. Resultaten visar att samtliga 

intervjupersoner anser kunskap vara den bekämpande kraften mot dessa försvarsreaktioner, 

vidare anser de kunskap vara ett bristande fenomen inom deras och andra verksamheter. 

Andra betydande brister, inom verksamheter som arbetar med barn som utsatts för sexuella 

övergrepp, anser de vara brist på resurser och samverkan (a.a). Med hjälp av kunskap skulle 

fler barn få hjälp och skydd. Att barn som utsatts för övergrepp inte alltid kommer till 

myndigheters kännedom är inte den enda problematiken, utan det finns utsatta barn som inte 

får något skydd eller någon hjälp trots att de kommit till myndigheters kännedom. Detta är 

enligt Socialstyrelsen en stor brist i myndigheters arbete och tyder på att man förutom ökad 

kunskap också behöver förändra synsätt och utveckla nya strategier för arbetet med utsatta 

barn. I Socialstyrelsens rapport undersöktes orsakerna till den bristande kunskap och 

kompetens som råder inom socialtjänsten när det kommer till barn som far illa. De resultat 

som presenteras i rapporten är huvudsakligen att det saknas metoder och arbetssätt för hur 

man ska ta till vara på erfarenheter och föra de vidare till kommande socialarbetare. I 

socionomutbildningen behövs mer kunskap om hur barn som utsatts för sexuella övergrepp 

och andra svårigheter skall hanteras. Vidare resultat i rapporten är att det finns ett alldeles för 

begränsat utbud för vidareutbildning på området samtidigt som socialtjänstens resurser inom 

detta är för litet. Undersökningen visar också en brist på utbildad personal då andra än 

socionomer ibland kan anställas. Dessvärre förloras mycket erfarenhet från tidigare 

övergreppsärenden. 
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3. Teori 

3.1 Kapitlets disposition  

Studiens empiriska material kommer att analyseras utifrån sexualitetens historia samt utifrån 

en nyinstitutionell organisationsteoretisk utgångspunkt. Dessa är också kapitlets två 

huvudrubriker. Rubrikerna följer samma ordning som ovan. 

3.2 Sexualitetens historia 

Bergenheim (1994) förklarar att under 1900-talets Sverige startades ett 

folkundervisningsprogram som skulle ge folket kunskap om ”det rätta”. Ett normativt 

tänkande och en övertygelse startade, det fanns en sanning om hur människor skulle leva och 

uppfostra sina barn. Nya psykologiska teorier blev uppmärksammade och den tog med sig 

teorier kring barns sexualitet. Fokus låg på att kontrollera barnets vilja och själ. Enligt 

Foucault (1980) finns det en nära koppling mellan sexualitet, makt och vetande. Relationen 

mellan makt och sexualitet har förändrats mellan 1830-talet till 1930-talet (Bergenheim 

1994). Under det tidigare århundradet ansågs sexualitet hos barn vara en abnormitet och alla 

former av sexuella beteenden som exempelvis onani var totalt förbjudet och skulle därmed 

hindras (a.a). Bergenheim (1994) menar att människor under det senare århundradet 

accepterade att barns sexuella dimension inte var en abnormitet, dock trodde man inte att 

denna visar sig genom sexuella beteenden. Samhället strävade under denna tid efter att 

avlägsna alla dolda och öppna uttryck för barnets sexualitet (a.a). Gränserna fanns alltså kvar 

menar Bergenheim (1994), men de var mindre tydliga och syftade till att utveckla inre 

discipliner. Foucault (1980) förklarar att detta är möjligt då en stark kontroll av barnets inre 

sker, vilket leder till en djup och bestående lärdom. Kroppskontroll, behärskning och 

självdisciplin ansåg man vara de faktorer som skiljer mänsklighet från djuriskhet (Bergenheim 

1994). Det var inte enbart barn som frånkändes sexualdrift, utan även kvinnor. Dessa ansågs 

under 1700- och 1800-talen inte ha någon sexualdrift, kvinnan var vid äktenskap tvungen att 

underkasta sig mannens begär. Det var först när sexologin blommade som kvinnor 

tillkännagavs en sexualdrift, även barnen gavs en sexuell dimension av psykoanalysen.   
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Foucault (1980) beskriver i sin bok om sexualitetens historia om hur människor utvecklade ny 

retorik och språk kring sexualiteten med syfte att kontrollera och begränsa det som sägs och 

görs kring sex. Regler sattes upp kring hur och vem man talade om könet med. Så kallade 

zoner utvecklades för att skapa en finkänslighet och tystlåtenhet kring ämnet, exempel på 

dessa zoner är mellan barn och föräldrar, elever och lärare.   

 

Många av de första sexualitetsforskarna såg sexualitet som en naturlig och biologiskt bestämd 

drift (Bergenheim och Lennerhed 1997). Bronislaw Malinowski antydde på kulturella 

skillnader mellan sexuella seder, men menade att sexualiteten i grunden ser lika ut i alla 

mänskliga samhällen (a.a). Bergenheim och Lennerhed (1997) skriver att Gordon Raltay 

Taylor skrev i sin bok 1953, att sexualiteten länge varit i kamp mellan naturliga, mänskliga 

drifter och system av tabu och förbjud som människan kontrollerat de biologiska drifterna 

med. Vidare förklarar de att man de senaste decennierna inom historisk forskning kraftigt har 

ifrågasatt den biologiska och essentialistiska synen på sexualitet. De gemensamma elementen 

i denna historiska forskning är att man ”anvisar sexualitet som en given naturlig drift” (a.a). 

Bergenheim och Lennerhed (1997) förklarar att det man menar är att sexualiteten är 

”mänskliga beteenden som givits en viss innebörd”. Det forskare inte enats om är till vilken 

grad sexualiteten grundas på biologi. Senare kom forskningen fram till att sociala samt 

kulturella krafter formar sexualiteten, slutsatsen av detta var att den inte ser lika ut i olika 

kulturer (a.a).  

3.3 Nyinstitutionell organisationsteori 

Backlund (2007) förklarar i sin doktorsavhandling att man inom organisationsteorin drar en 

skiljelinje mellan organisation och institution. Vidare skriver hon att gemensamma nämnare 

för organisationer är sådant som regler, kontroll, gemensamma resurser samt tillhörighet. En 

organisation kräver av sina medlemmar att rätta sig efter organisationens förväntningar och 

beslut. Backlund (2007) menar att syftet med att organisationer utövar kontroll över sina 

medlemmar är för att kunna samordna aktiviteter. Blom och Grape (2006) skriver att alla 

organisationer är ofullständiga och för att klara sig är de bundna till utbyte med andra system, 

organisationer påverkas alltså av sin omgivning. Backlund (2007) skriver om hur 

organisationer förfogar över kollektiva resurser som skapar organisationens ”maktbas”, den 

vanligaste makten inom organisationer som grundas på lönearbete är betalningsmakten. 

Vidare skriver hon om institutioner, hon menar att dessa i ett samhällsvetenskapligt 
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sammanhang utgörs av regler, normer, föreställningar och rutiner. I sin doktorsavhandling 

skriver Backlund att alla organisationer är institutionaliserade i någon form. Vidare tar hon 

upp organisatoriska fält, dessa kan ses som organisationer som delar samma kognitiva, 

normativa och regulativa ramar. Viktigt är också att dessa oftare och mer definitivt samspelar 

med varandra än andra organisationer utanför fältet. Johansson (2006) skriver om DiMaggio 

och Powell som också talar om organisatoriska fält. Med tiden blir organisationer inom 

samma fält likartade. Dessa talar om tre olika former av institutionell likformning, 

isomorfism.  

 Tvingande isomorfism  starka organisationer som exempelvis staten tvingar svagare 

organisationer att anpassa sig efter krav. 

 Mimetisk isomorfism  framgångsrika organisationer inom ett fält kopieras av andra. 

 Normativ isomorfism  professionella med samma utbildningsbakgrund påverkar de 

organisationer de arbetar på.  

Johansson (2006) skriver om att målet att efterlikna framgångsrika organisationer inom det 

egna fältet handlar inte enbart om att vara lik, utan också om en strävan att vara unik. Han 

menar att detta betyder att likar inom fälten också skiljer sig från varandra. 

Vidare skriver Backlund (2007) om två olika fält, man skiljer mellan tekniska och 

institutionella fält. Den sistnämnda innebär att organisationer ges legitimitet efter anpassning 

till institutionella krav och förväntningar. Inom tekniska fält får organisationer ”belöning” 

utifrån hur väl de genomfört sin tekniska uppgift. Hon tar upp ytterligare ett sätt att skilja 

mellan fält och omgivning, en generell och en uppgiftsrelaterad omgivning. Generell 

omgivning är sådant som har en påverkan på alla organisationer. Dessa kan vara ekonomi, 

demografi, ledande kultur- och värdesystem, politik, lagar med mera. Uppgiftsrelaterad 

omgivning innebär särskilda grupper och organisationer som människobehandlande 

organisationer samspelar och utbyter tjänster med. Dessa kan vara legitimitetsgivare, grupper 

som tillhandahåller organisationen med komplementära tjänster. 

Legitimitet utmärker organisationers och omgivningens sociala och kulturella beroende av 

varandra (Johansson 2006). Legitimitet ses som en viktig resurs inom organisationer. Den 

främsta anledningen till att organisationer anpassar sig till institutionella regler är att de får 

ökad legitimitet. Johansson understryker att till viss del handlar sådan anpassning om resurser, 

beroende och makt. Backlund (2007) skriver om Meyer och Rowans analyser av det 

amerikanska utbildningssystemet. Hon tar upp att man i den amerikanska skolan hade ytterst 
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lite kontroll över undervisningen och större kontroll över vem som var lärare, gruppering av 

elever, skolor och ämnen. De menar att omgivande rationaliserade myter om hur 

organisationer ska se ut tvingade organisationer att forma sin officiella struktur efter dessa. 

Detta var ett krav för överlevnad och nödvändig legitimitet av organisationer som exempelvis 

skolan. Backlund (2007) skriver att Meyer och Rowan menar att organisationer i sin officiella 

struktur tar sig an omgivande ideologier och föreställningar om organisationens aktivitet. Det 

talas ofta om organisationer som slutna eller öppna (Ahrne & Hedström 1999). Ahrne & 

Hedström menar att organisationer på ett eller annat sätt är slutna. Att en organisation är 

sluten menas att den har gränser mot omvärlden. Bara de som tillhör organisationen släpps in. 

Inom slutna organisationer kontrollerar man gränsöverskridningar så noga som möjligt.  

Auktoritetsrelationen mellan människorna inom en organisation är grundläggande (a.a). Inom 

en organisation samarbetar man, ställer krav och kontrollerar varandra. Ahrne & Hedström 

menar också att grundläggande inom en organisation är också tillhörigheten som leder till att 

alla inom organisationen accepterat att följa en del beslut. 
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4. Forskningsmetod 

4.1 Kapitlets disposition  

Detta kapitel är indelat i sju huvudrubriker, dessa är metodval, urval och tillvägagångssätt, 

validitet, reliabilitet, generalisering och forskningsetiska överväganden. Rubrikerna följer 

samma ordning som ovan. 

4.2 Metodval 

Den metod jag valt till denna studie är en kvalitativ intervjustudie, detta för att på bästa sätt 

uppnå studiens syfte samt besvara studiens frågeställningar. Kvalitativ metod innebär sättet 

man beskriver något på (Larsson, 1994). Det är via samtal, frågor och svar som vi skapar det 

mänskliga samspelet (Kvale, 1997). Kvale och Brinkman (2009) förklarar att den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett professionellt samtal där kunskap skapas genom interaktion mellan 

två personer. Forskaren fastställer och styr situationen i forskningsintervjun och därmed är 

inte samtalet mellan två likställda parter (a.a). Kvale (1997) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun tillhör den professionella formen av mänskligt samspel. I en 

forskningsintervju sker inte samtalet mellan två likställda parter, detta då forskaren är den 

som styr och tolkar omständigheterna (a.a). Genom denna metod får jag en kvalitativ text där 

jag i min studie får tillfälle att tolka meningsfulla relationer istället för en kvantitativ studie 

där målet skulle varit att kvantifiera objektiva data. Som tidigare nämnt är syftet med denna 

studie att undersöka om och hur fyra svenska grundskolor arbetar med att förhindra sexuella 

övergrepp mot barn. Mitt mål med denna studie är att öka förståelse och kunskap om det 

fenomen jag ämnar studera, ett kunskapstillskott till det sociala arbetet. Därför har jag till 

studiens urval valt professionella som arbetar med fenomenet inom grundskolan på en 

praktikernivå.  

4.3 Urval och tillvägagångssätt 

Till denna studie har jag för avsikt att genomföra fyra intervjuer med kuratorer på fyra olika 

grundskolor i Stockholm. För att få ett större djup i studien väljer jag att lägga fokus på en 

yrkesgrupp. Genom att intervjupersonerna är skolkuratorer kan jag enklare koppla studien till 

socialt arbete då jag håller mig på en praktikernivå istället för en beslutsfattande nivå. 
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Samtliga intervjupersoner fann jag via internet där jag hittade en lista på samtliga grundskolor 

i Stockholmstrakten. Därefter gick jag igenom listan i den ordning den var och ringde upp 

skolornas kuratorer. Jag började med att presentera mig själv och mitt arbete, sedan förklarade 

jag att jag gärna vill intervjua personen och syftet med intervjun. Med godkännande från 

intervjupersonerna kunde jag spela in samtliga intervjuer med min mobiltelefon. Detta i syfte 

att få så noggranna uppgifter som möjligt, samt för att under intervjun kunna fokusera på 

intervjupersonen och de svar jag får snarare än att skriva. Jag valde också att transkribera 

direkt efter varje intervju för att undvika eventuella missuppfattningar. Att spela in intervjun 

och sedan skriva ut hela intervjun gör att missuppfattningar undviks, det är också av stor vikt 

att intervjun skrivs ner så fort som möjligt efter intervjun (Olsson, Sörensson 2011).      

 

4.3.1 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa arbetet kring vad skolkuratorer anser om att prata med 

grundskoleelever om sexuella övergrepp i ett preventivt syfte. Vidare kommer jag i min studie 

att belysa skolans preventiva arbete mot sexuella övergrepp på barn. Studien avgränsas till 

Sverige då mitt främsta intresse ligger i det svenska samhällets arbete mot sexuella övergrepp 

på barn samtidigt, som jag kommer lyfta fram internationella förhållanden på grund av att 

forskningen inom studiens område är större internationellt än i Sverige. Anledningen till att 

jag valt att fokusera på övergrepp mot barn är att jag anser det vara en stor 

samhällsproblematik i Sverige och att det behövs mer kunskap och uppmärksamhet på 

området (se Socialstyrelsen, 2003).  

 

4.3.2 Material – insamling & bearbetning 

I en intervjustudie är det av stor vikt enligt Kvale och Brinkman (2009) att genomgå sju 

stadier; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Det 

första jag gjorde var att skriva ner relevanta områden och begrepp för min studie. Därefter 

kunde jag utveckla ett syfte genom att ta reda på vad och varför. Studiens olika teman blev 

tydliga därefter. När jag utformat mitt syfte kunde jag gå vidare till att utveckla min 

intervjuguide. Jag skrev ner mina frågeställningar och sedan fyllde jag på med frågor som 

kändes relevanta under varje fråga. Jag gick igenom frågorna flera gånger tills de var 

relevanta nog. Jag var också noga med att kontrollera frågornas öppenhet. Det var också 

viktigt för mig att inte känna mig låst vid intervjuguiden, jag ville i stunden kunna slänga ut 
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relevanta följdfrågor. Kvale och Brinkman (2009) menar att tematisering innebär att man 

innan intervjuerna utformar studiens syfte (varför) samt att utforma temat (vad) för studien. 

Det kan vara bra att skriva ett manus, en så kallad intervjuguide, detta för att ge struktur till 

intervjun. Detta gör man antingen med hjälp av ämnen som ska täckas under intervjun eller 

genom noggranna frågor som skall följas under intervjun. Kvale och Brinkman (2009) 

förklarar att en bra intervjufråga bidrar tematiskt till kunskapsproduktionen och dynamiskt till 

att generera en bra intervjuinteraktion.  

 Tematisk: relaterar frågorna till intervjuns ”vad”, till de teoretiska föreställningarna om 

forskningsämnet och till den följande analysen av intervjun.  

 Dynamiskt: hänför frågorna till intervjuns ”hur”, de bör stimulera till en positiv 

interaktion, hålla samtalet flytande och få intervjupersonen att tala om sina upplevelser 

och känslor.  

Vidare menar de att frågorna bör vara korta, lätta att förstå och befriande från akademisk 

jargong. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att en teoretiskt bra tematisk forskningsfråga 

inte behöver vara en bra dynamisk intervjufråga. Vid förberedelse av en intervju kan det vara 

lämpligt med två intervjuguider, en med projektets tematiska forskningsfrågor och en med de 

frågor som ska ställas under intervjun och som betraktar både den tematiska och den 

dynamiska dimensionen. Forskningsfrågorna formuleras vanligen i ett teoretiskt språk medan 

intervjufrågorna bör uttryckas i intervjupersonernas vardagsspråk. 

För att bearbeta det insamlade materialet har jag valt att analysera utifrån ett historiskt 

perspektiv på sexualitet samt utifrån en nyinstitutionell organisationsteori. Det historiska 

perspektivet hjälper mig i min studie med att belysa vårt samhälles historiska syn på och 

hantering av ämnet sexualitet. Med hjälp av detta har jag strävat efter att tolka mitt empiriska 

material och försöka förstå skolkuratorernas resonemang kring ämnet. Denna analytiska 

utgångspunkt har också hjälpt mig i att förstå varför vi människor tänker och handlar som vi 

gör när det kommer till ämnen som rör sexualitet. Som tidigare nämnt analyserade jag även 

det empiriska materialet utifrån en nyinstitutionell organisationsteori. Med hjälp av denna 

utgångspunkt kunde jag tolka det empiriska materialet utifrån skolan som organisation. Detta 

analytiska verktyg tydliggjorde varför skolans arbete ser ut som den gör, skolans 

begränsningar samt dess handlingsutrymme. När det kommer till intervjuutskrifterna så har 
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jag valt att transkribera intervjuerna ordagrant och även ta med alla eventuella ”eee” och 

”em”, detta för att få en så tydlig helhetsbild av intervjuerna som möjligt.   

4.4 Validitet 

Validitet innebär att metoden mäter det den har för avsikt att mäta. Detta innebär att val och 

sammanställning av intervjufrågor är en viktig grundsten för validiteten (Kvale, 1997).  

Vid utformade av intervjuguiden var jag därför noggrann med frågornas tydlighet och 

öppenhet. För att få en god validitet gick jag igenom frågorna noga så att de inte var ledande. 

Intervjuguiden använde jag som ett stöd, detta gjorde att jag kunde ställa relevanta följdfrågor 

som dök upp där och då under intervjuerna. Genom att ständigt kontrollera, ifrågasätta och 

teoretiskt tolka resultatet av studien bekräftas validiteten (a.a). Att kontrollera innebär att ha 

ett kritiskt förhållningssätt till det egna resultatet. Verifieringen ska ske under hela 

forskningsprocessen med kontinuerlig kontroll av forskningsresultatens kredibilitet, rimlighet 

och äkthet. Validiteten stärks eftersom jag under studiens gång ständigt kontrollerade genom 

att läsa igenom min text flera gånger, både själv och med hjälp av min handledare. Genom att 

teoretiskt tolka studiens resultat har validiteten stärkts, detta har jag gjort i min analys där jag 

med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt tolkat empirin. Det är också viktigt att 

reflektera kritiskt över studiens resultat, detta har jag gjort i min analys och diskussion där jag 

bland annat kopplat empirin till tidigare forskning. För att fastställa validiteten bör frågorna 

vad och varför besvaras före hur (a.a). Validiteten fastställs ytterligare då jag i förstahand 

fokuserat på vad jag vill ha svar på i studien genom syfte och frågeställningar, sedan 

motivering och problemformulering som svarar på varför och därefter fastställde jag metod 

och tillvägagångssätt som svarar på hur studien ska genomföras. Fokus har legat på 

skolkuratorernas upplevelser, varför de upplever saker och ting som de gör och därefter gått 

över till hur de arbetar, resonerar och ser på saker och ting. Ett teoretiskt förhållningssätt är 

betydande för att kunna fastställa om en metod undersöker det den har för avsikt att undersöka 

(a.a). I relation till kontext, intervjuare/observatör och intervjuad/observerad ska man 

fastställa validiteten (Svensson, 1996).  

4.5 Reliabilitet 

Undersökningens tillförlitlighet samt hur den är verkställd utgör reliabiliteten (Kvale, 1997). 

Interaktionen mellan respondent och intervjuare är betydande för reliabiliteten i en kvalitativ 

forskningsintervju. Intervjufrågornas formulering påverkar svaren och därmed studiens 
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giltighet. Som ovan nämnt har jag noggrant genomfört en intervjuguide med omsorgsfullt 

valda frågor. En studies reliabilitet kan påverkas negativt om det är flera olika personer som 

intervjuar, detta då olika intervjuare påverkar respondenterna olika (a.a). Intervjuerna i denna 

studie genomförs av mig ensam, detta innebär att samtliga intervjuer kommer att ske på ett 

likartat sätt. För att öka studiens reliabilitet kommer jag undvika ledande frågor under 

intervjuerna och fokusera på att ställa öppna frågor. Till reliabilitetens fördel är även att all 

material och resultat bearbetas av mig ensam.  Något jag ständigt var medveten om under 

samtliga intervjuer var att våga vara tyst och ge intervjupersonerna tid att tänka samt en chans 

att säga det de ville ha sagt. Reliabiliteten i denna studie påverkas negativt av bristande 

kunskap och erfarenhet hos mig som forskare. Detta gör att jag i en studie som denna, trots att 

jag gör mitt bästa kanske missar viktiga detaljer, ställer fel frågor och så vidare. Under 

transkriberingen upptäckte jag att jag missat vissa frågor som kunde varit av betydelse för 

studien, samt att jag ibland har ställt något ledande följdfrågor till intervjupersonerna, och 

detta påverkar studiens reliabilitet negativt.  

4.6 Generalisering 

Inom en kvalitativ forskning generaliserar man genom att en teori utvecklas som anses 

befogad inte bara för de personer eller omständigheter som studerats, utan också för att 

samma process i olika situationer kan leda till olika resultat (Svensson, 1996). I en kvalitativ 

studie är urvalet vanligtvis teoretisk eller styrt av studiens syfte. Fokus ligger alltså inte på att 

få en statistisk representation av studiens resultat, utan snarare att få en ökad förståelse av de 

variationer som finns. Det finns två sätt att generalisera, inre och yttre (a.a). I en kvalitativ 

studie är den inre generaliseringen mer aktuell, då den syftar till att generalisera inom det 

studerade området. Yttre generalisering syftar till att dra slutsatser utanför det direkt studerade 

området. 

 

Då urvalet i denna studie är relativt liten kommer jag inte att kunna dra slutsatser till andra 

samhällen och grupper än just den jag studerat. Detta även om jag tror att delar av studiens 

resultat kan stämma med större delar av vårt samhälle. Huvudsyftet med denna studie är inte 

att generalisera, utan att öka förståelse och kunskap om det fenomen jag direkt studerat. Man 

kan dock visa fram tendenser som kan bli aktuella för analytisk generalisering, den 

generalisering jag gör senare i uppsatsen gör jag med stöd av tidigare forskning. 
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4.7 Forskningsetiska överväganden 

Under denna studie kommer jag att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2002). 

De individsskyddande kraven består av fyra huvuddelar. Informationskravet (forskaren skall 

informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte), både vid 

första kontakten på telefon med intervjupersonerna och vid intervjutillfället förklarade jag 

tydligt studiens syfte. Samtyckeskravet (deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan), genom en första telefonkontakt med intervjupersonerna fick 

jag samtycke för att genomföra intervjuerna. Konfidentialitetskravet (uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av de) jag var 

noga med att innan intervjun förklara att intervjupersonerna kommer hållas anonyma i studien 

och att all inspelad material kommer raderas så fort intervjuutskrifterna är genomförda. Detta 

av säkerhetsskäl för att kunna garantera största konfidentialitet. Nyttjandeskravet (uppgifter 

insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål) innan 

intervjuernas start var jag noga med att intervjupersonerna är informerade om att 

intervjumaterialet enbart kommer att presenteras i denna studie och dess ändamål. Samtliga 

intervjuer var av intresse på grund av den arbetsplats och yrkesroll som intervjupersonerna 

har, det fanns alltså inget personligt intresse för intervjupersonerna. Något som jag ständigt 

påmint mig själv om under studiens gång är att individskyddet är viktigare, i en liten studie 

som denna, än det eventuella kunskapstillskottet. Det är av stor vikt att intervjupersonerna 

respekteras samt de etiska aspekterna när en studie som denna genomförs. 
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5. Resultat & analys 

5.1 Kapitlets disposition  

I detta kapitel kommer jag att redovisa studiens empiriska material som samlats in under de 

fyra kvalitativa intervjuer jag genomfört med skolkuratorer på fyra olika grundskolor i 

Stockholms stad. Kapitlet inleds med en kort presentation av intervjupersonerna. Därefter 

indelas kapitlet i skolans arbete, skolkuratorernas resonemang och analys. En 

sammankoppling till tidigare forskning samt teori sker avslutningsvis under analys. 

5.2 Intervjupersoner 

Intervjupersonerna består av fyra kvinnliga skolkuratorer på olika grundskolor i Stockholms 

stad. Samtliga kuratorer är utbildade socionomer i grunden och har arbetat med barn under 

många år. Kvinnornas ålder ligger mellan 31 och 64 år.   

5.3 Skolans arbete 

Att prata om mänskliga rättigheter och att undervisa eleverna i sina rättigheter verkar vara 

något som genomsyrar all undervisning på samtliga skolor. Detta gör man genom olika 

övningar, temadagar, föreläsningar med mera.  

 

Skolkurator 2 och 3 berättar båda att man på deras skolor utformat en ”likabehandlingsplan” 

som går ut på att eleverna får lära sig några lagar, hur man ska hantera olika svårigheter som 

kan uppstå, och vilka rättigheter man har som elev. Skolkurator 3 förklarar vidare att man i 

den största delen av skolundervisningen berör ämnet mänskliga rättigheter, man pratar om 

bland annat FN. Skolkurator 1 ser det som skolans skyldighet, hon pratar om hur skollagen 

ändrats och att det påverkar deras arbete genom att deras skyldigheter blir tydligare.  

 

Man kan alltid bli bättre, och skolan har ett jättestort ansvar. Skolans ansvar det tar aldrig slut, 

våra korridorer blir bara längre, och våra arbetsuppgifter blir bara fler och fler, och vi ska vara 

professionella i många områden. 

     (Skolkurator 1) 

 



24 

 

Skolkurator 4 pratar om att de i arbetet med mänskliga rättigheter strävar efter att koppla 

frågan till medbestämmande rätt och värdegrunden som de har på skolan, detta för att sätta det 

i sammanhang för eleverna.  

 

Ingen av skolkuratorerna beskriver att de från skolans håll bedriver något förebyggande arbete 

som är specifikt riktat mot sexuella övergrepp. Det förebyggande arbete som görs på dessa 

fyra skolor i denna fråga, beskrivs som en del av ett övergripande arbete med att stärka barns 

självförtroende och förmåga till gränssättning, vilket bland annat syftar till att förebygga att 

barnen blir utsatta för olika typer av kränkningar. Vidare beskriver kuratorerna att det arbete 

som mer konkret riktas mot sexuella övergrepp i huvudsak handlar om hur man upptäcker och 

ser signaler hos barn som är utsatta på skolan och sedan hur man ska hantera och gå till väga 

sådana situationer.  

[…]det blir ju svårt att förebygga att en vuxen utanför skolan utsätter ett barn, tänker jag 

så.[…]Vi arbetar ju aktivt kring all kränkning utav, utav barn. Och om, nu har inte vi så jätte 

mycket såna liksom specifika diskussioner kring alltså just speciella sexuella trakasserier, utan 

det handlar om kränkningar i stort, så, vad som är rätt och vad som är fel eller och sådär. 

     (Skolkurator 3) 

 

Samtliga skolkuratorer tog upp sex och samlevnadsundervisningen som ett exempel där man 

på skolan går in och pratar om sexuella övergrepp. De menar alltså att man inom ramen för 

sex och samlevnad tar upp vad som är rätt och fel, vad som är okej och vad som inte är okej. 

Skolkurator 1 säger ”hur den är utformad det vet jag inte. Jag skulle kunna tänka mig att den 

biten finns.” Vidare berättar hon om vikten av att skolan tar ansvar och att det ansvaret aldrig 

tar slut, utan ständigt växer. Skolkurator 2 förklarar att man kan hämta ut mycket information 

om sexuella övergrepp från nätet. Skolkurator 4 berättar att hon själv brukar prata med 

eleverna om vilka rättigheter de har och hur man bör tänka kring ämnet och så vidare. 

Skolkurator 3 ger en vidare förklaring: 

 

Men det är ju en ganska lång process tänker jag[…]Vi har ju vår likabehandlingsplan, i den ska 

det ingå utifrån lagstiftningen[…]vi vill barnens bästa, så att de vet, vad är okej och vad är inte 

okej. Och där finns ju dels diskrimineringsgrunderna, men också de generella kränkningarna. 

(Skolkurator 3) 
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Skolkurator 2 anser att vi lever i ett öppet samhälle där man vågar tala om sådana saker som 

exempelvis sexuella övergrepp och hon tror att det för barnen är ganska givet när något 

jobbigt händer att vända sig till skolpsykologen eller skolkuratorn. 

 

Vi har väl en ganska öppen, ett öppet samhälle på det sättet att man kan prata om sådana saker 

och man vet att barn som har det svårt brukar ju kunna hitta några vuxna utanför som de kan 

vända sig till, och då är det väl ganska naturligt att vända sig till en skolpsykolog eller 

skolkurator eller skolhälsovården, de vuxna som är lite vid sidan om som inte undervisar. 

(Skolkurator 2) 

 

Skolkurator 3 förklarar att hon brukar vara ute i skolans korridorer och småprata med 

eleverna, på så sätt känner de till henne, vidare säger hon att hon hoppas på att många elever 

känner mycket tillit till någon vuxen på skolan som de kan vända sig till och prata med om 

något skulle hända.  

 

Jag är ute och presenterar mig i klasserna och sen så vet ju de flesta eleverna vem jag är 

eftersom jag är ute så mycket i skolan, nere i uppehållsrummet och rör mig mycket omkring i 

korridorerna och småpratar med eleverna och så, och sen också att förhoppningsvis att många 

elever känner också mycket tillit till sin kanske närmaste mentor eller någon annan lärare på 

skolan, alltså att man har någon vuxen att vända sig till och prata med om det skulle hända 

någonting. För det är också beroende på[…]har det skett på skolan eller i hemmet, i närhet utav 

hemmet och törs man då berätta det för sina föräldrar eller ibland är det ju så att det kommer 

ifrån föräldrarna, att de kontaktar skolan och att vi i samarbete jobbar vidare.  

(Skolkurator 3) 

 

Skolkurator 1 pratar om att ämnet i sig många gånger kan vara ”tabubelagt” hemifrån, men 

hon tror att de flesta elever vet att det finns hjälp att få på skolan, dock kanske de inte vågar 

berätta om vad de blivit utsatta för eftersom de vet att det finns konsekvenser för om de 

berättar. Hon menar att det som kan skrämma många är att de flesta vet att skolan har en 

anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Skolkurator 4 tror att de barn som blir utsatta av en 

okänd person vet vart de ska vända sig för att få hjälp. Hon tror däremot att kunskapen om 

vart hjälp finns kan bli ”blockerad” för de barn som utsätts av någon i sin omgivning. Det hon 

menar är att gränserna blir svårare att se i och med att det blir för nära.  
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5.4 Skolkuratorernas resonemang 

Skolkurator 2 tycker att det är viktigt att prata med barn om sexuella övergrepp, men hon 

anser inte att hon själv besitter den kunskap hon tycker krävs för att kunna göra detta. 

 

Jag tror att det är väldigt bra att göra det, verkligen, det finns ju några som är väldigt duktiga på 

det.[…]Jag vet inte om jag skulle kunna vara rätt person att göra det men de som har den 

kunskapen kan man kanske bjuda in som föreläsare och så, det gäller väl att inte vara för rädd 

för samtalsämnet, att inte backa för att det är så himla känsligt. 

(Skolkurator 2) 

 

Vidare nämner hon begrepp som ”skambelagt”, ”skuldbelagt”, ”förbjudet”, ”kränkande”. Hon 

pratar om att de djupa konsekvenserna och den skam som följer med en sådan händelse gör att 

det hela blir så känsligt att prata om. ”Vi ser det ju som ett brott i vårt samhälle”, man vågar 

inte tala om det som är förbjudet.  

 

[…]barn är ju solidariska och man vet ju det här kring sexuella övergrepp att de förövarna är ju 

ofta personer som är väldigt manipulativa och som har förmågan att få det, att barn et känner att 

det är deras fel och det är så mycket involverat i själva övergrepp situationen och att man, det är 

väl omvittnat att barn tror ju till slut själv att det är deras eget fel och liksom förstår ju inte är ju 

så menar det totala beroende det är att vara barn och bli utnyttjad på det sättet som är så skadligt. 

En förklaring är också att man skyddar sina föräldrar och man skyddar förövare av olika skäl 

och man får ju, de lyckas ju få barnen att förstå att det här är så himla det här är mellan mig och 

dig. Och att förövaren också kan få för sig, är ju så skadad själv och själv varit utsatt. Det vet  

man ju i allmänhet att de intalar sig själva att de gör någonting som är bra det är så mycket 

psykologi i det hela. 

(Skolkurator 2) 

 

Skolkurator 4 berättar att hon gärna pratar med barn om sexuella övergrepp, men då under 

förutsättningarna att hon misstänker att ett barn är utsatt.  

 

Jag gör det gärna, utifrån om det är något jag misstänker och kan undersöka. Det är inga 

problem för mig, när jag gjort det i de här grupperna vi har då pratar man om ju ur ett mer 

allmänt perspektiv om vad som är rätt och riktigt. Vad ska man gå med på och inte? 

(Skolkurator 4) 

 

Generellt sett verkade kuratorer 1,3 och 4 inte riktigt se det som en naturlig del i att undervisa 

barn genom att prata med de och ge de kunskaper om fenomenet i förebyggande syfte. De 
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verkade se det som mer självklart att man pratar om detta med barn efter att de blivit utsatta. 

Skolkurator 4 tar upp i citatet ovan att man i en större del av arbetet ändå pratar allmänt med 

barn om rätt och fel och vilka saker man ska gå med på och inte.  

 

Som tidigare nämnt har ingen av dessa fyra skolor någon konkret plan kring att förebygga just 

sexuella övergrepp. Det man fokuserar på i dessa grundskolor är att beröra kränkningar i 

allmänhet.  

Att stärka eleverna i hur dem går vidare, självklart så, och det jobbar ju vi med dagligen, det 

finns ju hos barnen hela tiden och vi försöker liksom kolla av hur de mår vi har ju, arbetslagen 

träffas ju en gång i veckan och diskuterar just elevhälsa, och där försöker ju mentorerna i varje  

arbetslag skanna av, hur mår eleverna och har det varit någon svacka nu och man har ju ett 

ganska stort perspektiv när man kollar hur barnen mår, dels så hur går det i undervisningen, hur 

går det i skolan hur verkar barnet utåt sätt och hur går det med kompisar och såna saker, och där 

finns det ju också såhär, man diskuterar med sina kollegor och också att man kollar av med 

barnen hur är läget, såna vardagliga diskussioner som man hela tiden har med sin mentor och sin 

klass. Och det tror jag också öppnar upp för att barnen känner en trygghet i att vi vuxna bryr oss 

om de så och sen så har ju vi också sådär att vi samarbetar med olika organisationer, till exempel 

i årskurs 9, alla nior besöker ungdomsmottagningen till exempel och har samarbete  med de, så 

det klart att man hela tiden arbetar förebyggande och så för att stärka eleverna och det bara som i 

liksom amen på svenskan liksom att man har muntliga redovisningar och att man lär sig att tala 

för sig själv och sådana saker. Så att det är ju en pågående process hela tiden att stärka de på 

olika sätt. 

 (Skolkurator 3) 

 

Skolkurator 2 menar att den främsta anledningen till att vi i dagens Sverige inte utformat en 

konkret undervisning i förebyggande syfte mot sexuella övergrepp är att ämnet än idag är 

tabubelagt. Hon menar att det framförallt är tabubelagt för vuxna. 

 

Det är ju fortfarande så tabubelagt, både för vuxna och ja framförallt för vuxna, vi vill ju inte se. 

Det finns ju sådana här horribla historier om sådana uppenbara situationer där andra vuxna ser 

och inte gör någonting. 

(Skolkurator 2) 

 

Vidare förklarar hon vikten av att undervisa i ämnet, hon menar att man kan dämpa 

spänningarna kring fenomenet genom att öppet tala om det. 
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Då lyfter man upp ämnet, och det behöver inte bli så dramatiskt , man kan avdramatiserar det 

genom att prata om det. 

(Skolkurator 2) 

 

Det hon menar är att undervisning i förebyggande syfte kan leda till att barn som utsätts för 

sexuella övergrepp lättare vågar berätta om det de utsatts för, det blir mindre tabu och 

spänningar kring att tala om det.  

 

Samtliga kuratorer förutom skolkurator 4 anser att de på skolan har en öppen miljö och kan 

prata om det mesta. Deras berättelser tydliggör dock att man på skolan främst talar om 

sexuella övergrepp när de väl inträffat. Skolkurator 4 säger rakt ut att man inte pratar om det 

om inget inträffat ”Nej, inte om det inte är att man misstänker att det är något som försiggår.” 

Hon tror också att ämnet i sig är svårt att prata om på grund av att det är ”tabubelagt”. 

Skolkurator 3 förklarar att man inte talar direkt om sexuella övergrepp, utan man talar mer 

allmänt kring olika kränkningar. 

 

 

Om det är aktuellt att prata om, om det är så att det förekommit ett fall som tas upp i media till 

exempel så blir det ju aktuellt att vi kanske sitter och pratar om det i personalrummet, så. 

     (Skolkurator 3) 

 

Samtliga kuratorer tror att föräldrar skulle vara positiva till förebyggande undervisning inom 

detta ämne, de tror i alla fall inte att någon förälder skulle vara negativt inställd till det. Nedan 

ger skolkurator 1, 3 och 4 sin bild på det hela. 

 

Jag tror de flesta skulle uppskatta det. Alla vill ju sina barns bästa, så det tror jag inte skulle vara 

några problem.  

(Skolkurator 1) 

 

[…]skolan är ju en arena där man diskuterar alla former utav kränkningar och övergrepp och det 

ligger ju i vårt uppdrag att undervisa barn kring olika saker, det är ju som vilken om man nu ska, 

nu vill inte jag lägga olika saker in på en skala, vad som är värst, alla kränkningar på många sätt 

sätter ju sina spår liksom, men det tror inte jag skulle vara något problem för några föräldrar för 

att det är, vi pratar ju om det idag redan.  

(Skolkurator 3) 



29 

 

 

Det är ingen som har gett några negativa reaktioner. Jag tror det beror på vilken ålder det gäller, 

men jag tror de skulle reagera mer negativt om det gällde de mindre barnen, jag tror att de skulle 

tänka att man lär de något som de inte behöver veta. Jag tror det beror på att många kan tro att 

barn inte tål eller klarar av att höra sådant, att de ska vara oskyldiga så länge som möjligt. 

Exempelvis så vet jag föräldrar som hade barn i årskurs nio som inte tyckte att de skulle bli 

utsatta för att se koncentrationsläger, för man var så ung och oskyldig och man skulle inte tåla 

det. Och då tänker man ju jaha, varför inte då. Hur känslig är man egentligen? Det finns ju 

många olika åsikter om hur man ska hantera barn. Det är viktigt att visa barnen att de bestämmer 

över sina kroppar. 

(Skolkurator 4) 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2003) finns det ett stort antal sexuellt utnyttjade barn 

som aldrig får någon hjälp. Enligt denna rapport finns det bland dessa utnyttjade barn som 

både är kända och okända för myndigheterna. Nedan ger skolkuratorerna 1,3 och 4 sin bild av 

varför de tror det är så. 

 

Jag hoppas verkligen inte att det är fördomar eller att de är rädda för det, utan jag hoppas 

verkligen att det är brister i vårt rättssystem. Det är inte försvarbart, anser de att de inte får hjälp, 

ja då finns det brister. Vi måste utvärdera alla våra verksamheter och noggrant kolla  på vart det 

är det kan brista, för det får inte ske.[…]man har olika kulturer och då pratar jag inte om vilka 

länder man kommer ifrån, utan vi har ju olika kulturer när det kommer till storstadskultur, 

landsbygdskultur. Vissa områden är ju kända för att tysta ner saker mer än andra. 

(Skolkurator 1) 

 

Jag vet inte om det handlar om rädsla, okunskap hos vuxna eller att man inte lyssnar på barnen 

och vad de faktiskt blivit utsatta för och att man inte tar barnen på allvar. Man måste ju lyssna på 

barn och på deras berättelse och på vad de faktiskt säger.  Så det är ju, utifrån det blir man ju 

chockad över att barnen upplever att de inte får den hjälp som de faktiskt behöver fastän att 

myndigheter vet om det, då blir det ju jätteskrämmande.  

(Skolkurator 3) 

 

De som jobbar på socialtjänsten är inte många gånger de mest erfarna, och jag tror att det spelar 

in. Är man ung och oerfaren blir man kanske lite skräckslagen. Som jag har upplevt med 

socialsekreterare, är det så att man ofta lyssnar mer på föräldrarna än på barnen, och då blir det 

väldigt konstigt om man ska skydda barnet. Jag tror det är nedärvt, föräldrar är ju de primära 

vårdnadsgivarna och de som känner barnet bäst, det har man lärt sig och sen så stämmer ju det i 

de flesta fall, men inte i de fall då övergrepp sker. Men då tänker man fortfarande så och det 
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skapar osäkerhet. Jag tänker att det är en stressig situation och att det kan hände både erfarna och 

oerfarna. 

(Skolkurator 4) 

Samtliga kuratorer pratar om rädsla som en möjlig faktor till att sexuellt utnyttjade barn inte 

får den hjälp de är berättigade till att få. Skolkurator 1 pratar om olika kulturer inom samma 

samhälle, hon menar att människor har olika kulturer som till exempel, storstadskultur, 

landsbygdskultur. Skolkurator 4 tar upp brist på erfarenhet som en faktor. Hon menar att det 

spelar en viss roll om man är ung och oerfaren, hon menar alltså att man som ung kan bli 

”skräckslagen” av föreställningen att ett barn blivit sexuellt utnyttjad.  
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5.5 Analys 

5.5.1 Förebyggande arbete 

Kuratorerna talar i intervjuerna en hel del om ett övergripande arbete mot allmänna 

kränkningar på skolan. Det finns ingen konkret plan för hur de studerade skolorna kan arbeta 

förebyggande mot att barn utsätts för sexuella övergrepp. Fokus ligger på att sätta stopp för 

kränkningar som främst sker på skolan. Intervjupersonerna talade bland annat om elevers 

rättigheter och skyldigheter. Skolkurator 3 var tydlig med att säga att skolan inte kan 

förhindra att barn utnyttjas sexuellt utanför skolan, ”det blir ju svårt att förebygga att en vuxen 

utanför skolan utsätter ett barn, tänker jag”. Enligt internationell forskning får barn som deltar 

i förebyggandeprogram mot sexuella övergrepp kunskap och verktyg som kan vara 

hjälpsamma för att förhindra sexuella övergrepp (Kenny et al. 2008). Skolan kan ses som en 

sluten organisation (Ahrne & Hedström 1999). Detta innebär att skolan har gränser mot 

omvärlden vilket också stärker att det förebyggande arbete som sker på skolan i första hand 

riktar sig till de kränkningar som sker just på skolan.  

 

I FN:s konvention om barns rättigheter artikel 34 står det att barn har rätt att skyddas mot alla 

former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Enligt DO, BEO och Skolinspektionen 

har skolan i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling. Enligt skolans likabehandlingsplan ska skolan arbeta för att långsiktigt 

förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom grund-, gymnasie- och 

vuxenutbildning (DO, BEO och Skolinspektionen 2009). Målet är att skolan ska vara fri från 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är tydligt att det inte någonstans i 

skolans skyldighet enligt lagar och förordningar står att skolan ska arbeta förebyggande mot 

sexuella övergrepp på barn. Skolans skyldighet är begränsat till skolans väggar, fokus ligger 

alltså på de kränkningar som sker på skolan, elever och lärare emellan. Skolans 

likabehandlingsplan ska innefatta elevernas mänskliga rättigheter, och handlar om att sätta 

FN:s barnkonvention i verket (a.a). Man kan se olika på FN’s artikel 34 om ”att barn har rätt 

att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp”, som det ser ut på 

de studerade skolorna så strävar man efter att skydda barn mot denna sortens kränkning inom 

skolans väggar, men man kan också se det som att barn har rätt att bli skyddade oavsett vart 

och av vem det sker. Då är det också skolans skyldighet att arbeta förebyggande mot sexuella 
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övergrepp inom sin likabehandlingsplan då det tydligt står att den ska utgå från FN’s 

konvention för barns rättigheter.  

 

5.5.2 Nyinstitutionell organisationsteorin 

Inom nyinstitutionell organisationsteorin talar man om organisatoriska fält och hur dessa 

påverkar och efterliknar varandra med tiden (Johansson 2006 och Backlund 2007). I det här 

fallet är skolan det organisatoriska fältet. Skolan ligger under institutionella krav som måste 

uppfyllas för att öka sin legitimitet. Legitimitet är en viktig resurs inom skolan, detta ses som 

det institutionella fältet. Skolan måste ständigt rätta sig efter skollagen, skolverket, 

skolinspektionen m.fl. Dessa ses som en tvingande isomorfism, genom lagar och regler sätter 

staten och samhället krav på den svenska skolan. Som tidigare nämnt måste skolan följa dessa 

krav för att få legitimitet och erkännas som en seriös och pålitlig organisation. När det 

kommer till skolan som organisation kan vi också se en normativ isomorfism, det finns olika 

grupper professionella med samma utbildningsbakgrund på skolor som påverkar skolan och 

dess arbetssätt (a.a). Inom nyinstitutionell organisationsteori talar man också om tekniska fält, 

med detta menar man att skolan får ”belöning” utifrån hur väl de genomfört sin tekniska 

uppgift, som då är att undervisa och utbilda samhällets barn och ungdomar. Skolans tekniska 

uppgift prioriteras framför exempelvis elevhälsan som är en liten del av skolans uppdrag, då 

skolans främsta uppdrag är undervisning. Förebyggande arbete inom olika områden är i sin 

tur än ännu mindre del av elevhälsan, i det här faller sexuella övergrepp. 

  

Man kan också se på fält och omgivning som en generell omgivning (a.a). Skolans generella 

omgivning är sådant som ekonomiska resurser, samhällskulturen, politik och lagar. Under 

intervjun med skolkurator 1 tog hon upp att man på skolan har stora ambitioner och en ständig 

önskan om att göra mer, men eftersom skolan har begränsade resurser måste man prioritera 

det som kommer i första hand inom skolans ramar. Hon förklarar att ”man kan alltid bli 

bättre, och skolan har ett jättestort ansvar. Skolans ansvar det tar aldrig slut, våra korridorer 

blir bara längre, och våra arbetsuppgifter blir bara fler och fler, och vi ska vara professionella 

i många områden”. Här kan vi alltså se att det generella fältet begränsar skolans möjligheter. 

Skolan har begränsat med ekonomiska resurser, lagar styr handlingsutrymmet o.s.v. Den 

generella omgivningen kan ses som anledningen till att de studerade skolorna inte har en 

specifikt utformad undervisning för att förhindra sexuella övergrepp på barn. Som tidigare 

nämnt är detta väldigt liten del i skolans huvuduppdrag. I det generella fältet ligger också 
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ledande kultur- och värdesystem, vår historia har lett oss fram till den kultur och de 

värdesystem vi har i dagens Sverige (Backlund 2007).  

5.5.3 Skolans arbete 

Den svenska historien berättar om hur folket skulle undervisades i ”det rätta” (Bergenheim 

1994). Ett normativt tänkande och en övertygelse spreds bland folket om barnuppfostran och 

sätt att leva. I samband med detta startade teorier kring barns sexualitet. Foucault (1980) 

talade om att det finns det en nära koppling mellan sexualitet, makt och vetande. Barnets vilja 

och själ skulle kontrolleras (Bergenheim 1994). Foucault (1980) talade också om zoner och 

gränsdragningar som gjordes mellan bland annat elever och lärare om vad och hur man talade. 

Han menar att syftet med dessa gränser var att skapa en finkänslighet och tystlåtenhet kring 

ämnet. I sexualitetens historia är det tydligt att man strävade efter att dölja och tysta 

sexualiteten, speciellt hos barn. Intervjupersonerna i min studie talade bland annat mycket om 

att man i skolan arbetar med hur man upptäcker och ser signaler hos barn som är utsatta, och 

hur man ska hantera en sådan situation. I Foucault (1980) och Bergenheims (1994) 

beskrivningar av sexualitetens historia verkar det som att man förr levde efter mottot ”syns 

det inte, så finns det inte”. Att kuratorerna främst var fokuserade på hur man upptäcker utsatta 

barn och vad man bör göra därefter påminner om detta motto. Det är som att man inte ser 

problematiken förrän den inträffat och sticker en i ögat. Det går att se spår från sexualitetens 

historia i hur skolan arbetar. Att man i dagens svenska grundskolor inte har ett specifikt arbete 

för att förebygga sexuella övergrepp kan härstamma från historien. Enligt Socialstyrelsens 

(2003) undersökningar är inte skolan uppmärksam nog på signaler från barn som kan tyda på 

att de far illa. En annan problematik enligt Socialstyrelsen är att man i skolan, trots oro över 

att barn är utsatta, drar sig för att göra en anmälan till socialtjänsten. Ett stort antal sexuellt 

utnyttjade barn får aldrig någon hjälp, många av dem har till och med kommit till 

myndigheternas kännedom (a.a).  

Skolkurator 4 pratade om anmälningsskyldighet, och hur det kan skrämma elever som blivit 

utsatta att berätta. Vidare pratade hon om hur kunskapen om vart hjälp finns kan bli 

”blockerad” för de barn som utsätts av någon i sin omgivning. Det hon menar är att gränserna 

blir svårare att se i och med att det blir för nära. Enligt Socialstyrelsen beror det delvis på att 

barn har svårt att tala om övergrepp, men de menar att det inte bara handlar om det (a.a). 

Socialstyrelsen menar att det även beror på att vuxna utvecklar försvarsreaktioner mot 

ångestgivande tankar. Följden av detta psykiska försvar är att man blundar för barns signaler 

om att de är utsatta och i behov av hjälp. Enligt denna studies intervjupersoner är rädsla och 
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brist på erfarenhet möjliga faktorer till att sexuellt utnyttjade barn inte får den hjälp de är 

berättigade till att få. Som tidigare nämnt tar en av skolkuratorerna upp de olika kulturerna 

som finns inom samhället, hon menar att det finns en skillnad mellan storstadskultur och 

landsbygdskultur. En annan av skolkuratorerna menar att det spelar en viss roll om man är 

ung och oerfaren, hon menar alltså att man som ung kan bli ”skräckslagen” av föreställningen 

att ett barn blivit sexuellt utnyttjad.  

 

Skolkuratorerna berättar om att det generella arbetet som utförs på skolorna, i exempelvis 

likabehandlingsplanen och sex- och samlevnadsundervisningen tar upp vad som är rätt och 

fel, vad som är okej och vad som inte är okej. Man har alltså ett övergripande arbete med att 

stärka barns självförtroende och förmåga till gränssättning, vilket bland annat syftar till att 

förebygga att barnen blir utsatta för olika typer av kränkningar. Detta arbete kan ses som en 

del av det förebyggande arbete som sker internationellt (se Kenny et al., 2008; Sloane & 

Porter, 1984). Skillnaden är att pedagogerna inte medvetet tänker på att förebygga just 

sexuella övergrepp, utan man tänker mer allmänt på alla kränkningar. Just eftersom arbetet på 

dessa skolor syftar till alla kränkningar, uttalas inte könsorgan, beröring och kroppskontakt 

när man talar om rätt och fel, okej och inte okej.  

5.5.4 Att tala om sexuella övergrepp 

Vidare pratade intervjupersonerna om att tala med barn om sexuella övergrepp i ett preventivt 

syfte att. Skolkurator 2 berättade att det är viktigt att man pratar med barn om det, men också 

att det är viktigt att rätt personer med rätt kunskap gör detta. Hon säger att det är viktigt att 

man vågar prata om det och inte blir rädd eftersom ämnet i sig är så ”skamligt, skuldbelagt, 

förbjudet och tabu”. Även skolkurator 4 nämner begrepp som tabu, vidare nämner hon att hon 

gärna pratar med barn om sexuella övergrepp om det är så att hon misstänker att ett barn är 

utsatt. Skolkurator 1 pratade om att det är viktigt att man ”lyfter” upp olika frågor och pratar 

om det mesta, som hon sa det så finns det inga ”tabubelagda områden”. Skolkurator 3 svarade 

inte direkt på frågan, utan hon upprepade vikten av att prata med barn om andra saker än bara 

sexuell utsatthet. Utifrån dessa svar blir det tydligt att det råder en viss känslighet över ämnet 

sexuella övergrepp. Foucault (1980) pratar i Sexualitetens historia om en stark kontroll av 

barnets inre, vilket leder till en djup och bestående lärdom. Bergenheim (1994) menar att man 

ville skilja mellan mänsklighet från djuriskhet, detta gjorde man genom kroppskontroll, 

behärskning och självdisciplin. Oshaug (1994) anser att det är viktigt att våga tala med barn 
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om sexuella övergrepp. Hon menar att barn har rätt att få kunskap om vad sexuella övergrepp 

är enligt. Hon förklarar att dock att även vuxna behöver lära sig att kommunicera med barn 

om övergrepp. Fortsättningsvis pratar kuratorerna om hur det här ämnet i dagens Sverige är 

tabubelagt, skolkurator 2 pratar om att det framförallt är så bland vuxna. Hon anser att man 

bör undervisa i ämnet för att ”avdramatisera” de spänningar som finns omkring det. Det hon 

menar är att barn på så sätt vågar berätta om de blivit utsatta på grund av att det känns mindre 

förbjudet om man i skolan pratat om det. Gemensamma element bland de studerade skolornas 

arbete är att dessa i dagens läge främst jobbar med sexuella övergrepp först då de inträffat 

eller då det finns misstanke kring att ett barn på skolan är utsatt. Detta även om flera av 

skolkuratorerna kan tycka att det vore bra om man i skolan pratar om sådana ämnen med barn 

i förebyggande syfte. Auktoritetsrelationen inom en organisation som skolan är en av 

byggstenarna inom skolans verksamhet (se Ahrne & Hedström, 1999). Det innebär att man 

som personal på skolan måste anpassa sig till organisationens arbetssätt och krav, man måste 

samarbeta. Som anställd på skolan har man inget annat val än att acceptera och följa de beslut 

som tas om skolans verksamhet och arbetssätt.  
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6. Diskussion 

Kuratorerna pratar mer om situationer där barn redan blivit utsatta, då skadan redan skett. 

Frågan väcks hos mig om varför man inte är mer fokuserad på att försöka hindra att barn 

utsatts från början. Man pratar mycket om olika kränkningar och rätt och fel, men jag tror att 

skolans arbete i dagens läge inte räcker. Genom att enbart snudda vid olika ämnen blir det 

ganska otydligt för barnen vad som egentligen är vad. I dessa mönster saknar jag det 

förebyggande arbetet. 

 

Oshaug (1994) anser utifrån sin erfarenhet av förebyggande arbete att med hjälp av 

information och ökad kunskap om övergrepp blir det lättare för vuxna att tala öppet med barn 

om fenomenet, samtidigt som det för barn blir lättare att berätta. Internationell forskning har 

funnit att genom att ge barn rätt kunskap ger man dem rätt verktyg för att känna trygghet inför 

att avslöja olämpliga sexuella närmanden (Kenny et al. 2008). Inom den internationella 

forskningen har man funnit att forskning om förövare visar att förövare är mindre benägna att 

ge sig på barn som kan benämningar på könsdelar, vet vad som är ”okej och inte okej 

beröring” än de barn som inte har denna kunskap (a.a). 

 

Utifrån vad kuratorerna berättar kan jag inte se att de riktigt talar öppet om fenomenet, utan de 

talar mest om ämnet främst om det finns en ”anledning” för att kunna prata om det. Alltså om 

det kommer ut något i media eller att man på skolan får kännedom av att en elev på skolan 

utsatts. I vidare mening betyder detta att man oftast ser det som ett aktuellt ämne att prata om 

då man fått kännedom om det, inte annars. Jag upplever det som att man behöver ha en ursäkt 

för att kunna prata om det, annars ses det som olämpligt. Sexuella övergrepp är en av 

samhällets verkligheter, det borde ständigt ses som ett aktuellt ämne att tala om och att 

förebygga. 

 

Vi ser gärna vårt samhälle som ett öppet samhälle. Att säga att vi lever i ett öppet samhälle är 

egentligen en fråga om definition. Om vi sätter vårt samhälle i relation till många andra 

samhällen så verkar vårt samhälle mer öppet, men frågan är om det är öppet nog? Kan det 

vara så att sexualitetens historia lever kvar än idag och påverkar våra val?  



37 

 

Frågan är hur vår historia påverkat oss idag och om delar av den lever kvar. Utifrån 

intervjupersonernas beskrivningar om hur skolan jobbar kring ämnet sexuella övergrepp kan 

jag se kopplingar till Foucaults förklaringar om sexualitetens historia (Foucault 1980). Som 

tidigare nämnt har ingen av intervjupersonernas skolor någon specifik undervisning som 

syftar till att förebygga just sexuella övergrepp. Det vi kan se är att de talar om fenomenet 

som en del av något större. Detta kan ses som ett arbete mot rätt riktning, men man kan även 

känna doften av historien i detta. Med det menar jag att jag under intervjuerna och även vid 

bearbetningen av dessa såg tendenser till att skolkuratorerna inte väljer att lyfta upp frågan. 

Man talade kring fenomenet sexuella övergrepp och nämnde det i ett större sammanhang. Kan 

det vara så att ämnet än idag är finkänsligt? Att zonerna som Foucault (1980) talade om 

mellan elever och lärare än idag existerar? När jag specifikt frågade om förebyggande arbete 

mot sexuella övergrepp på barn, syftade mycket av svaren på arbetet efter att ett barn utsatts. 

Intervjupersonerna talade mycket om att ”upptäcka signaler”, ”lyssna in barnen” och mycket 

kring hur man ska hantera en situation där ett barn på skolan utsatts. Jag kan inte hjälpa att 

undra hur det kommer sig att man främst ingriper när ett övergrepp väl inträffat. Det känns 

som att man väntar med att prata om saker som sexuella övergrepp tills man får en anledning 

som rättfärdigar att samtala om det.  

6.1 Metoddiskussion 

För insamling av material till denna studie har jag använt mig av en kvalitativ 

forskningsintervju. Vid bearbetning av det insamlade materialet använde jag mig av 

sexualitetens historia och nyinstitutionell organisationsteori. Tanken med denna studie har 

från början varit att fördjupa kunskapen om skolans preventiva arbete när det gäller att 

förhindra sexuella övergrepp mot barn genom fyra enskilda intervjuer med skolkuratorer inom 

grundskolan. Som tidigare nämnt kan en av svårigheterna med en kvalitativ forskningsmetod 

vara att studiens resultat inte direkt kan användas för att generalisera och dra slutsatser om 

större grupper och samhällen än just den direkt studerade gruppen (se Kvale & Brinkman, 

2009; Kvale, 1997). Det positiva med kvalitativa studier är att man har möjlighet att få 

djupare resultat inom ett smalare område, det är svårare att få bredd i resultatet med en 

kvalitativ studie. Under kvalitativa intervjuer upplever jag att intervjupersonerna får en chans 

att motivera sina svar, vilket ger mer djup i resultatet. Ytterligare fördelar med enskilda 

kvalitativa intervjuer som jag ser det är att intervjusituationen blir mer intim och privat, vilket 

kan leda till att intervjupersonerna kan känna sig trygga och bekväma med att öppna upp sig 
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och berätta om det de egentligen tänker och tycker. Vid bearbetningen av studiens insamlade 

material upptäckte jag svårigheten med enskilda intervjuer. När jag lyssnade igenom det 

inspelade materialet kom jag på flera bra och givande följdfrågor som jag i stunden missat. 

Hade jag haft mer erfarenhet eller samarbetat med någon under studien så tror jag att mina 

intervjuer kunde blivit djupare och fylligare. Det som blev tydligt vid transkriberingen av 

mina intervjuer var också att jag inte riktigt anpassat mig till att intervjupersonerna var olika 

och hade olika mycket att säga. Det jag menar är att vissa var mer pratglada än andra, och det 

innebär att man bör använda sig av olika tekniker när man intervjuar olika personer. Vid mina 

intervjuer höll jag mig till i princip ett och samma sätt att ställa frågor på, vilket kan ha 

påverkat resultatet negativt. Trots dessa brister tycker jag att jag lyckats med det jag syftade 

från början. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Sexuella övergrepp mot barn är en stor problematik och något som kanske alltid kommer att 

finnas bland mänskliga samhällen. En ständig strävan till att förebygga sådana händelser är 

därför viktigt att ha. Skolan är en väldigt stor del av barns liv, och ses också som en av de 

viktigaste verksamheterna i samhället. Därför ansåg jag att skolan var intressant att studera i 

denna studie. Jag tycker att skolan är en bra plats att arbeta med att förhindra att barn utnyttjas 

sexuellt, oavsett vart övergreppen sker. Skolan har en stor möjlighet till att påverka barns liv. 

I dagens skola gör man redan mycket för att ge barn de rätta kunskaperna och de rätta 

verktygen för framtiden. Men det tar inte slut där, skolan kan göra mycket mer än det de redan 

gör. Internationellt kan vi se att man gör mycket mer arbete med att förhindra att barn 

utnyttjas sexuellt än vi gör i Sverige (se Kenny et al., 2008; Sloane & Porter, 1984). Det 

skulle vara intressant att forska vidare på de redan existerande förebyggandeprogrammen som 

finns utomlands och undersöka hur dessa skulle kunna appliceras på svenska skolor. Det 

skulle även vara intressant att titta djupare på varför det i dagens svenska skolor inte finns 

sådana metoder. Kanske kan man gå längre än skolan och titta på beslutfattarnivå, vad säger 

myndigheterna. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide: 

 

 Hur ser det preventiva arbetet mot sexuella övergrepp på barn ut i den svenska 

grundskolan?  

1.  Får grundskoleelever på er skola lära sig om sina mänskliga rättigheter? 

2. Vilka tankar har skolan kring ämnet sexuella övergrepp på barn? 

3. Hur upplever ni på skolan att tala med barn om sexuella övergrepp? 

4. Får eleverna någon undervisning i sexuella övergrepp? 

5. Vet eleverna att det finns hjälp att få om de skulle utsättas för sexuella 

övergrepp? 

6.  Vet eleverna vart de ska vända sig om de skulle utsättas för sexuella 

övergrepp? 

 

 Vilka föreställningar ger intervjupersonerna intryck för kring detta ämne?  

 

7. Vad anser du om att prata med barn om sexuella övergrepp? 

8.  Tycker du att skolan i preventivt syfte borde undervisa grundskoleelever i 

sexuella övergrepp? 

9.  Vad har du för tankar/känslor kring detta ämne? 

10.  Hur upplever du att föräldrar skulle reagera/reagerar på detta ämne? 

11.  Hur upplever du i ditt arbete att det är att tala om detta ämne? 

12.  Varför tror du att det finns så många utsatta barn som inte får den hjälp och 

stöd de är berättigade till att få? 
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