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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka professionellas erfarenheter av att identifiera ungdomar i 

åldern 16 - 19 år som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. Dessa erfarenheter 

diskuteras i dialog med den aktuella vetenskapen om hur sexuella övergrepp kan 

identifieras. För att få ett djupare perspektiv kring ämnet valdes kvalitativ metod. Vid 

insamlandet av data användes semistrukturerade intervjuer med sju professionella med olika 

yrkeskategorier som dagligen arbetar med ungdomar. Det insamlade materialet analyserades 

med hjälp av tematisk analys vilket gav sex huvudteman med tillhörande underteman. I 

resultatet presenteras vilka effekter som professionella kan upptäcka hos sexuellt utsatta 

ungdomar samt hur de arbetar med ungdomarna. Resultatet presenteras i relation till 

diskussion med tidigare forskning samt teoretiska perspektiv i diskussionsavsnittet.  
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Abstract 

The purpose of the study is to examine the experiences of professionals to identify 

adolescents aged 16 - 19 who are or have been subjected to sexual abuse. These experiences 

are discussed in dialogue with the current science on how sexual abuse can be identified. To 

gain a deeper perspective on the subject, qualitative method was chosen. When collecting 

data, semi-structured interviews were used with seven professionals with different 

occupational categories who work with young people daily. The collected material was 

analysed using thematic analysis which gave six main themes and associated sub-themes. The 

results show what effects professionals can detect in sexually vulnerable adolescents and how 

they work with the adolescents. The results are presented in relation to discussion with 

previous research as well as theoretical perspectives in the discussion section.  
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1.Inledning  

I detta avsnitt kommer bakgrund och problemformulering att belysas. Avsnittet behandlar 

förekomsten och frekvensen av sexuella övergrepp. Studien har valt att presentera olika 

faktorer och konsekvenser som kan uppstå efter att någon har varit utsatt eller är utsatt för 

sexuella övergrepp. Murray, Nguyen & Choen (2015) beskriver att sexuella övergrepp är 

vanligare än vad många tror och det förekommer runt om i världen. Den socioekonomiska 

positionen har ingen påverkan utan sexuella övergrepp sker oberoende om personen är rik 

eller fattig. 

1.1 Studiens upplägg 

I enlighet med studiens syfte kommer studien att presentera hur olika professionellas 

erfarenheter ser ut kring identifiering av ungdomar i åldern 16 – 19 år som är eller har varit 

utsatta för sexuella övergrepp. Studiens frågeställningar handlar om vilka reaktionsmönster 

som kan uppstå och hur de olika professionella arbetar med de utsatta ungdomarna när 

reaktionsmönster har identifierats. Vidare kommer studien att presentera tidigare forskning. 

Denna kommer visa att reaktionsmönstren som uppstår hos utsatta ser ungefär lika ut hos alla 

individer som har blivit eller är utsatta för sexuella övergrepp. 

Studien kommer att presentera den valda teoretiska tolkningsramen där studien kommer 

att avgränsa sig på individnivån samt relationsnivån. Efter den teoretiska tolkningsramen 

kommer studien gå vidare med att presentera metodvalet. Under metodavsnittet kommer 

studien beskriva hur genomförandet av intervjuer gått till samt valet av analysmetod för den 

insamlade datan.  

Ett etikavsnitt kommer att presenteras där studien presenterar forskningsetik samt en 

etisk egengranskning av studien. Vidare kommer resultatavsnittet där studien kommer 

använda sig av flera citat från studiens. Slutligen kommer studien till diskussionsavsnittet där 

tidigare forskning och teoretiska tolkningsram kommer att kopplas och diskuteras till 

resultatet. En slutsats av studien kommer att avsluta uppsatsen där förslag kommer ges till 

vidare forskning.  

1.2 Bakgrund och problemformulering  

Enligt Brottsförebyggande rådet (2019) anmäldes det omkring 22 500 sexualbrott under år 

2018, varav 7 960 rubriceras som våldtäkt. Brottsförebyggande rådet (2020) har även 

publicerat statistik från 2019 som visar att antalet anmälda våldtäkter har ökat med 6 % sedan 

2018. Antalet våldtäkter var således 8350 år 2019.  
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Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2011) är sexuella övergrepp under uppväxten 

ett hälsoproblem i hela världen. Sexuellt våld har visat sig leda till allvarliga konsekvenser 

som dålig hälsa, självmord, oönskade graviditeter, kroppsliga komplikationer samt 

inflammationer. WHO (2013) har kommit fram till att en tredjedel av världens kvinnor utsätts 

för sexuellt eller fysiskt våld vilket är ett stort folkhälsoproblem. Moore, Romaniuk, Olsson, 

Jayasinghe, Carlin och Patton (2010) uppger att det förekommer sexuella övergrepp i stor 

utsträckning hos pojkar och flickor samt att det sker oavsett socioekonomiskstatus.  

Den svenska organisationen Kvinnofridslinjen (2020a) beskriver utsattas reaktioner som 

kan uppstå efter sexuella övergrepp. Reaktionerna kan uppstå direkt efter att övergreppet har 

skett eller efter flera år. Kvinnofridslinjen (2020b) menar att reaktionseffekterna ofta liknar 

varandra efter att någon har utsatts. De psykiska och sociala effekterna kan utmynnas i någon 

form av sorg, ilska, skam och skuld medan de fysiska reaktionerna bland annat kan bestå av 

ätstörningar, sömnsvårigheter, magbesvär och utmattning. 

De som utsätts för sexuella övergrepp känner ofta skuld och skam. Dessa känslor kan 

bland annat bero på att den utsatta tror att övergreppet är dennes fel och ansvar. Det är därför 

viktigt att de professionella som möter de utsatta är tydliga med att upplysa om att det alltid är 

utövarens fel och att det är utövaren som ska känna skuld och skam (Socialstyrelsen, 2018). 

WHO (2020a) använder sig av ett frågeformulär som heter Adverse Childhood 

Experiences (ACE) där de har en speciell dimension för hur bland annat sexuella övergrepp 

går att relateras till olika effekter som kan uppstå efter någon har blivit utsatt för våld. 

Mätningar görs för att se samband mellan våld och senare riskbeteenden i livet som kan 

uppstå. Frågorna handlar då om bland annat sexuella och emotionella övergrepp.   

WHO (2020b) har tagit fram statistik från hela världen om att 35 % av alla kvinnor är 

med om intimt sexuellt och/eller fysiskt våld. De som drabbas av sexuellt våld löper dubbelt 

så stor risk att drabbas av depression än de kvinnor som inte har blivit utsatta för intimt våld. 

Statistik från WHO (2020b) visar även på att 50 % av kvinnorna uppger att de aldrig har 

rapporterat att de har tagit hjälp av myndighetspersoner vid fysik misshandel. Det sexuella 

våldet kan leda till hälsoproblem och därför har WHO (2020b) tagit fram exempel på 

förebyggande insatser för att försöka minska att våld förekommer. Det förebyggande arbetet 

handlar om att minska barns exponeringar för våld, utbilda i säkra och hälsosamma relationer, 

stärka det ekonomiska stödet till familjer, utmana sociala normer som främjar manlig 

myndighet över kvinnor, erbjuda åskådarsmakt och utbildning, eliminera ojämlikheter mellan 

könen i sysselsättning och utbildning samt skapa skyddsmiljöer.  
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Studien vill tillföra en ökad förståelse kring identifiering av sexuella övergrepp då det 

upplevs vara ett tabubelagt ämne som måste upplysas mer. 

1.3 Syfte   

Syftet med studien är att undersöka professionellas erfarenheter av att identifiera ungdomar i 

åldern 16 - 19 år som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. 

 1.4 Frågeställningar 

-Hur identifierar olika yrkesgrupper av professionella ungdomar som har varit eller är utsatta 

för sexuella övergrepp? 

-Vilka eventuella skillnader finns i att identifiera ungdomarnas utsatthet för sexuella 

övergrepp hos olika professionella grupper? 

- Vilka eventuella områden skulle de professionella vilja ha mer kunskap inom för att 

identifiera ungdomarna? 
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2. Centrala begrepp 

2.1 Definition av sexuella övergrepp  

För att definiera begreppet sexuella övergrepp har studien valt att använda nedanstående 

definition:  

Sexuella övergrepp är när någon oönskad sexuell aktivitet sker. Sexuella övergrepp är när 

någon utövar våld, hot eller utnyttjar någon utan att den utsatte har givit sitt samtycke 

(American Psychological Association, 2020).  
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3.Tidigare forskning  

I detta stycke presenteras avgränsning och urval av tidigare forskning om sexuella övergrepp 

och de effekter som är vanligt förekommande hos ungdomar som har varit utsatta.  

3.1 Forskningens avgränsning  

Inledningsvis började litteratursökningen med att välja nyckelord som går att koppla till det 

valda ämnet. Nyckelorden som användes var: Sexual abuse, adolescent, teenagers, child 

abuse, adverse childhood, experiences och sex crimes. Databaserna Summon och Sociological 

Abstracts användes.  

För att hitta tillräckligt med material inkluderades artiklar som berör ungdomar i ett 

bredare åldersspann än studiens valda urval i åldern 16–19 år, som då är utanför studiens 

valda urvalsgrupp. I enlighet med studiens syfte och frågeställningar lades fokus på att läggas 

på de forskningsartiklar som omfattar hur olika professionella identifierar ungdomar som har 

varit eller är utsatta för sexuella övergrepp. Forskning som lades fokus på varför somliga blir 

förövare sållades bort då denna inte är relevant för vår frågeställning.  

3.2 Aktuellt forskningsläge 

3.2.1 Sexuella övergrepp 

Murray et al. (2015) belyser att det är många som tror att sexuella övergrepp inte förekommer 

i en stor utsträckning runt om i hela världen, vilket de anser är en missuppfattning. Murray et 

al. (2015) beskriver att världens befolkning tror att sexuella övergrepp sker i områden som är 

fattiga och att övergreppen utförs av män som inte är bekanta med offret. Miljontals barn är 

med om sexuella övergrepp och det sker oberoende var man bor, är fattig eller rik, är flicka 

eller pojke. Murray et al. (2015) anser även att det är en stor utmaning att ta tag i detta 

eftersom sexuella övergrepp kan ske på så många olika sätt.  

Även Olafson (2011) förklarar att sexuella övergrepp inträffar i hela världen oberoende 

av kultur. Resultatet i Olafsons longitudinella studie visade att nästan en tredjedel av 

kvinnorna och 9,1 % av männen av en kohort anmälde att de har varit med om sexuella 

övergrepp som unga. Olafson (2011) har dragit en slutsats om att högriskbeteenden av 

sexuella övergrepp hos kvinnor är som mest i tidig vuxenålder eftersom det då rapporterades 

mer övergrepp, oönskade graviditeter, aborter och sexuella överförbara sjukdomar. 

Moore et al. (2010) har forskat kring hur vanligt förekommande det är med sexuella 

övergrepp. Forskarna genomförde en kohortstudie under 10 år för att se hur vanligt det är med 
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sexuella övergrepp under uppväxten. Deras resultat visade att flickor i högre grad drabbades 

av sexuella övergrepp men att det fanns en hög förekomst av sexuella övergrepp i tidig ålder 

även hos pojkar. Studien kom fram till att en av tjugo pojkar har en bakgrund med sexuella 

övergrepp. 

3.2.2 Effekter av sexuella övergrepp 

Resultaten i Murrays et al. (2015) forskning visar att beroende på vilket sexuellt övergrepp en 

person varit utsatt för så resulterar det i många olika reaktioner. Vissa utsatta visar inga 

identifikationer alls medan andra utsatta lider av allvarliga psykologiska problem. 

Posttraumatisk stress, ångest, skuld, ilska och skam är vanliga reaktioner. Övergreppen kan 

även sätta sina spår senare i det vuxna livet. Murray et al. (2015) visar vidare i sin forskning 

att det är vanligt att personer som har varit utsatta kan få det svårt både socialt och 

hälsomässigt i vuxen ålder. Det är ofta som droger, alkohol, självmordsförsök och 

familjeproblem uppstår. Deras forskning tar upp att det är vanligt att samband hittas med 

sexuella risker och högriskbeteenden samt att detta kan leda till senare missbruk. 

Olafson (2011) berättar om olika effekter som kan uppstå efter att sexuella övergrepp 

har inträffat. Det är vanligt att offret känner sig stigmatiserat och skamfyllt. I vissa kulturer 

blir även offren stigmatiserade av andra personer som familj och vänner för att de ser den 

utsatte som ”smutsig och oren”. Det är vanligt att det är offret som känner både skuld och 

skam snarare än förövaren. Vidare uppger han att posttraumatiskt stressyndrom är det 

vanligaste symtomet hos ett stort antal personer som har varit med om sexuella övergrepp. 

Symtom som depression och ångest är vanligt när någon har varit utsatt för sexuella 

övergrepp under uppväxten. Studien beskriver även att tonåringar som har blivit utsatta för 

sexuella övergrepp har en ökad risk för oönskade graviditeter och överförbara sjukdomar som 

HIV. 

Guerra & Pereda (2015) beskriver att unga måste få berätta när de har varit med om 

sexuella övergrepp. De beskriver att huvudområdet i deras forskning är att undersöka och 

jämföra vilka emotionella effekter det finns hos ungdomar som går i psykoterapi och som i 

nuläget utsätts för sexuella övergrepp. Ungdomarna tillfrågades om hur det kändes att svara 

på känsliga frågor om sexuella övergrepp. Resultatet visar att flera av ungdomarna kände att 

det kändes bra för dem att berätta om deras tidigare historier. En ungdom på 15 år uttryckte 

att hon mådde bra och att det kändes bra att någon mer vet om hennes historia. Det ledde till 

att den personen som fick reda på hur hon mådde kunde hjälpa henne att bearbeta det som har 

hänt. Det fanns även ungdomar som tyckte att det var jobbigt att svara på frågorna om 
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sexuella övergrepp då de upplevde att frågorna rev upp gamla minnen som väckte obehagliga 

känslor hos dem.  

3.2.3 Förbättringar för de utsatta 

Murray et al. (2015) belyser att sexuella övergrepp mot unga är ett globalt problem som inte 

ser ut att minska över tid. Moore et al. (2010) menar då på att det är viktigt att förbättra de 

professionellas förståelse inom det här området och att det är positivt om fler standardiserade 

metoder skapas för att ge de professionella den bästa möjliga hjälp de kan få för att förbättra 

de utsattas hälsa och välmående.  

Murray et al. (2015) vill belysa att ifall någon har varit utsatt för sexuella övergrepp 

finns det hopp om att det finns en utväg ifrån de negativa effekterna som kan uppstå efter att 

sexuella övergrepp har skett. Det är inte heller alla personer som enbart får negativa effekter 

och hamnar i en ond spiral. Murray et al. (2015) menar på att det finns faktorer som påverkar 

hälsan åt rätt håll så som exempelvis bra självkänsla samt socialt stöd från familj och vänner. 

Vid goda familjeförhållanden och god sammanhållning med andra finns det goda chanser att 

skapa en bättre hälsa trots upplevelser av sexuella övergrepp.  

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Mot bakgrund av den tidigare forskningen har centrala aspekter identifierats inom studiens 

forskningsområde gällande sexuella övergrepp hos ungdomar. Flera forskningsstudier visar på 

att konsekvenserna som uppstår hos individer som har varit utsatta för sexuella övergrepp kan 

variera beroende på hur allvarligt övergreppet har varit. Posttraumatisk stress är det vanligaste 

symptomet vid ett trauma som bland annat våldtäkt. Forskarna Murray et al. (2015) samt 

Olafson (2011) tar upp flera psykiska, fysiska och sociala symptom som är vanligt 

förekommande hos utsatta. Symptomen är bland annat depression, ångest, 

självskadebeteende, skam, skuld och stigmatisering. Det sexualiserade beteendet hos utsatta 

kan förändras eftersom unga tar efter händelser de har varit med om. Murray et al. (2015) 

uppger att miljontals barn och unga utsätts för sexuella övergrepp runt om i världen vilket då 

kan leda till flera negativa konsekvenser som Olafson (2011) belyser i sin forskningsstudie. 

Negativa konsekvenser och skador sätter långvariga spår senare i livet hos utsatta individer.   
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4.Teori och tolkningsram 

Detta avsnitt omfattas av två olika teorier. Teorierna studien belyser utgår från Lori L. Heise 

ekologiska modell och teorin om sexuella script som William Simon och John H. Gagnon har 

myntat. Denna studie har valt en metodologisk tolkningsram och avgränsning av den 

ekologiska modellen genom att fokusera på individ- och relationsnivån.  

4.1 Ekologiska modellen  

Heise (2012) har myntat begreppet som innefattar olika nivåer av våld mot kvinnor och barn. 

En helhetssyn på hur våld mot kvinnor ges genom att utgå från den ekologiska modellen då 

modellen innefattar olika nivåer som individ-, relations-, närmiljö- och samhällsnivå. Vissa 

forskare betraktar den ekologiska modellen som en metodologisk tolkningsram, andra som en 

teoribildning omkring samverkan mellan faktorer på olika nivåer. I studiens arbete används 

modellen som hjälp för att förstå samverkan mellan faktorer på två av modellens fyra nivåer, 

relations- och individnivån. 

Faktorer som påverkar individens beteenden handlar om vilka biologiska och personliga 

förhållanden individen har. De olika faktorerna som ingår i modellen är: ålder, kön, 

utbildning, inkomst, psykiska problem, personlighetsstörningar, aggressiva tendenser samt 

drogmissbruk. Relationsnivån handlar om vilka relationer individer har till andra och hur 

dessa relationer kan bidra till eventuellt våld. Relationerna kan vara exempelvis familj, vänner 

och kollegor på arbetet. Närmiljönivån handlar om hur individer samspelar med varandra och 

undersöker hur sammanhållningen ser ut mellan vänner, skolkamrater och arbetskamrater. 

Närmiljön studerar även hur sårbarheten för våld ser ut mellan dessa individer som samspelar 

med varandra. Samhällsnivån handlar om det politiska systemet, kulturen och hur 

samhällsnormer, ekonomiska och sociala strukturer har en inverkan på individers liv (Heise, 

2012). 

De olika nivåerna är ständigt i en utvecklingsprocess i och med att samhället ständigt 

utvecklas. Denna studie har valt att lägga huvudfokus på individnivån och relationsnivån 

eftersom bedömningen görs att dessa två nivåer är mest relevanta för studien och valda ämne. 

I relationsnivån kommer studien belysa hur ungdomarnas relationer ser ut till vänner och 

familj. I individnivån kommer studien belysa hur professionella arbetar med ungdomar i 

åldrarna 16–19 år.  

Studien undersöker om det finns tydliga mönster hos ungdomar som har varit eller är utsatta 

för sexuella övergrepp, till exempel om ungdomar helt plötsligt byter vänner eller distanserar 
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sig från sina vänner i skolan på grund av sexuella övergrepp. I studien valdes närmiljönsnivån 

samt samhällsnivån bort för att denna studie skulle få en smalare avgränsning. 

4.2 Sexuella script   

I studien har även teorin om sexuella script använts, som är en metodologi för att visa att 

omgivningen har en stor inverkan på hur sexuella handlingar påverkas av olika faktorer.  

Teorin om sexuella script skapades av Simon och Gagnon (2003) och deras sexuella 

script handlar om hur människors sexuella beteende kan påverkas av sociala, kulturella och 

socialt konstruerade script. De anser att detta är ett bevis på att det inte bara är den biologiska 

delen av oss människor som har en inverkan på människors sexuella beteende. Simon och 

Gagnon (2003) har delat in det sexuella scriptet i tre olika nivåer: det kulturella, 

interpersonella och intrapsykiska. Det kulturella scriptet omfattar gemensamma regler, 

normer, moraler och förväntningar där individen befinner sig. Det interpersonella scriptet 

omfattar alla relationer med andra individer medan det intrapsykiska scriptet handlar om 

individens schema och dennes sexuella lust, preferenser, tändningsmönster, sexuella läggning 

samt identitet. 

Simon och Gagnon (2003) beskriver scripten som att det sexuella beteendemönstret hos 

människor uppstår och formas i samband med inlärningsprocessen i relation till ett socialt och 

kulturellt script. Genom interaktioner med någon annan människa lär sig individer hur det 

sexuella beteendet ska vara. Scripten är som ett manus som blir en vägledning om när, hur, 

var, med vem och varför någon har sex.  

Studien har valt att använda sig av sexuella script på grund av att den går att applicera 

på sociala effekter som studien undersöker. Det sexuella scriptet handlar om hur människors 

sexuella beteende påverkas av sociala, kulturella och sociala faktorer vilket visar på att 

människor påverkas av andra faktorer runtomkring om hur människan förväntas bete sig kring 

sexuella handlingar.  
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer den valda forskningsdesignen att presenteras. Vidare presenteras urval 

och datainsamlingsmetod. Förklaring kommer att ges kring genomförandet av intervjuer och 

valet av analysmetod för den insamlande datan. Därefter sker en beskrivning av metodens 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Studien har 

valt att vända sig till olika professionella yrkesgrupper som arbetar med ungdomar i åldern 

16–19 år. För att få ett brett perspektiv till olika professionella yrkesgrupper har olika 

yrkesprofessioner valts som dagligen arbetar med ungdomar.  

5.1 Typ av design och strategi 

Den valda designen är en kvalitativ design då studien kommer att fokusera på att få förståelse 

för hur professionella identifierar ungdomar som har varit eller är utsatta för sexuella 

övergrepp. 

Bryman (2018) förklarar att den induktiva ansatsen kan grunda sina frågor genom att 

utgå från tidigare teorier.   

Studien har då valt att utgå från tidigare teorier som påverkar valen av teman i 

intervjustudien. Tolkning av tidigare forskning har gjorts om vilka begrepp som förekommer 

mest efter att någon har varit eller är utsatt för sexuella övergrepp.  

5.2 Population och urval  

Studiens målpopulation är professionella som har kontakt med ungdomar och har kunskap 

kring sexuella övergrepp. Urvalet av nyckelinformanter består därmed av informanter som 

ansågs ha denna kunskap: en skolkurator, en skolsjuksköterska och två lärare på olika 

gymnasieskolor i Sverige samt professionella från större myndigheter som Socialtjänsten och 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). De inom skolan saknar erfarenhet kring de som inte 

studerar och därför är de andra organisationerna viktiga och kan eventuellt se andra mönster 

än vad de professionella inom skolverksamheten gör.  

Studiens konkreta urvalsprocess är ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval där 

nyckelinformanter används. Inkluderingskriteriet var att informanterna har kontakt med 

ungdomar dagligen i sin yrkesprofession. Bryman (2018) beskriver att ett snöbollsurval 

omfattar att forskaren tar kontakt med en mindre grupp människor som ses som lämpliga för 

studiens syfte och forskningsfrågor. Ur den valda gruppen människor kan de i sin tur föreslå 

andra personer som har erfarenhet och kunskap kring studiens ämne. Snöbollsurval är 

lämpligt att använda vid undersökningar där det är svårt att få tag i intervjupersoner som ses 
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som relevanta för studien. Flera professionella som kontaktades tipsade om andra 

professionella som har erfarenhet och kunskap kring sexuella övergrepp, vilket ledde till att 

lämpliga professionella kontaktades. Genom detta fick studien ett snöbollsurval.  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att beroende på vilket syfte man har i sin studie 

och hur fördjupade intervjuerna är så kommer det styra antalet intervjupersoner som behövs 

för studien. I de fall där intervjuerna blir för många kan det leda till att intervjuerna inte blir så 

djupgående och kan resultera i att viktig information uteblir. 

Då studien kommer utgå från professionella på gymnasieskolor samt några utomstående 

organisationer är resultatet inte representativt för alla som har erfarenheter av sexuella 

övergrepp.  

5.3 Presentation av intervjupersonerna  

Här presenteras de personer som har deltagit i studien och som bidragit med att studien har 

kunnat genomföras. Intervjupersonerna kommer att presenteras med avseende på utbildning, 

yrkesroll samt hur länge de har arbetat på den nuvarande arbetsplatsen. Denna bakgrundsfakta 

har studien valt att belysa då yrkesrollerna hos informanterna är olika och är av betydelse för 

studiens resultat. Studien kommer inte benämna någon intervjuperson vid namn med hänsyn 

till informanternas integritet. Studien analyseras inte utifrån ett genusperspektiv eller ett 

generationsperspektiv. Denna avgränsning är gjord på grund av att studiens tidsåtgång är 

begränsad.  

Intervjuperson BUP 1. Utbildad socionom som i dagsläget läser sista terminen på 

psykoterapeutprogrammet med inriktning KBT barn och ungdom. Har även en 

traumafokuserad KBT-utbildning. Arbetar som behandlare inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin sedan år 2015.  

Intervjuperson skolsjuksköterska. Utbildad sjuksköterska med vidareutbildning som 

distriktssköterska. Arbetar som skolsjuksköterska och sedan sex år.   

Intervjuperson skolkurator. Utbildad socionom samt vidareutbildad med masterexamen. Har 

läst kurser om våld i nära relationer, MI-terapeut samt systemteoretiskt nätverksarbete med 

familjer. Arbetar som skolkurator sedan fem år tillbaka. Har tidigare arbetat som kurator på 

BUP.  

Intervjuperson BUP 2. Utbildad socionom. Arbetar som kurator på Barn- och 

ungdomspsykiatrin sedan tre år tillbaka. 
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Intervjuperson Socialtjänsten. Utbildad beteendevetare med inriktning på sociologi. Arbetade 

tidigare med utredning med barn och unga men arbetar som projektledare med våldsutsatta 

kvinnor och deras eventuella barn sedan januari 2019. 

Intervjuperson gymnasielärare 1. Utbildad gymnasielärare i svenska och samhällsvetenskap. 

Arbetar som gymnasielärare sedan 2008.  

Intervjuperson gymnasielärare 2. Utbildad gymnasielärare i fysik. Arbetar som 

gymnasielärare sedan tre år tillbaka. 

5.4 Datainsamlingsmetod  

Data samlades in genom semistrukturerade frågor med samma frågor till alla informanter för 

att sedan kunna jämföra de olika svaren. Bryman (2018) förklarar att i semistrukturerade 

intervjuer utgår den person som intervjuar från ett fråge- eller intervjuschema där allmänna 

frågor ställs till en respondent men att frågorna kan ställas i olika ordningsföljd. Den som 

intervjuar har även möjlighet att ställa ytterligare frågor utöver det fråge- och intervjuschema 

som finns. 

Studiens intervjuer genomfördes enligt Brymans modell för semistrukturerade 

intervjuer. Ett intervjuschema med tre olika områden med tillhörande frågor användes och 

utöver de frågorna fanns det utrymme för informanterna att tillägga information i de fall de 

ville. Frågorna i intervjuschemat berörde områden såsom sociala effekter, fysiska effekter 

samt psykologiska effekter. Även frågor om identifiering, arbetssätt samt upplevelser 

berördes.  

För att komma i kontakt med informanterna skickades mejl med en kort introduktion 

om studiens syfte samt förfrågan om de ville delta. I de fall de återkopplade och ville delta 

skickades ett informationsbrev ut samt en tid för intervju bokades. Under intervjun användes 

studiens intervjuschema till samtliga informanter. Det innehöll tre kategorier med olika 

effekter som kan uppstå efter att någon har varit med om sexuella övergrepp. Kategorierna var 

sociala, fysiska och psykologiska effekter och utöver de fanns ytterligare några frågor kring 

identifiering av sexuella övergrepp vilket resulterade i sammanlagt sju teman (se bilaga 1.) 

Båda författarna till denna uppsats har deltagit vid samtliga intervjuer för att minimera 

risken att missa viktig information. En utav oss kunde då fokusera på att ställa frågor medan 

den andra kunde kontrollera att ingen fråga missades samt att relevanta följdfrågor ställdes. 
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Följdfrågor uppstod vid varje intervju vilket bidrog till djupgående diskussioner kring de olika 

effekterna. Intervjuerna spelades även in för att sedan transkriberas.  

5.5 Databearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas till lösenordskyddad dator. Detta för att 

ingen obehörig skulle ha möjlighet att komma åt materialet. Det insamlade materialet 

avidentifierades och granskades noggrant och dokumenterades ord för ord. Det inspelade 

materialet raderades omedelbart efter att transkriberingen till den lösenordskyddade datorn 

var genomförd. 

Vid transkriberingen av materialet kunde nyckelbegrepp identifieras. Dessa begrepp 

kategoriserades till olika teman, vilket Bryman (2018) också belyser i litteraturen. 

Transkriberingen genomfördes enskilt från varsitt håll för att minska risken att viktig 

information uteslöts. När transkriberingen var genomförd och intervjuerna nedskriva i 

dokument markerades texten med olika färger för att lättare se svaren på frågorna, även detta 

gjordes enskilt. Därefter analyserades materialet tillsammans för att gemensamt göra en 

tematisk analys för att se om lika information hade hittats.  

När transkriberingen hade analyserats tillämpades en tematisk analys för att koda 

dataupptagningen. 

Genom att studera tidigare kunskap innan studiens början skapades en förförståelse 

kring sexuella övergrepp vilket gav oss kunskap till vilka identifieringar hos sexuellt utsatta 

ungdomar kunde göras.  

Bryman (2018) beskriver att det finns forskare som vill se samband mellan forskning 

och teori, vilket ses som något som är induktivt. En induktiv ansats handlar om att 

observationer görs för att samla in empiriska data som sedan leder till att generaliseringar kan 

göras av slutsatserna som framkommit. Observationerna leder då till att en teori kan skapas. 

Bryman (2018) skriver att den induktiva forskningen i allmänhet är förknippad med en 

kvalitativ forskning och samlar in information genom exempelvis semistrukturerade intervjuer 

eller observationer. Då informanterna ger djupa svar på frågorna som ställs i den 

semistrukturerade intervjun och data samlas in kan en koppling göras till en induktiv ansats 

och kvalitativ forskning. Bryman (2018) förklarar att den induktiva ansatsen kan grunda sina 

frågor genom att utgå från tidigare teorier. Ibland är skillnaden inte så stor mellan induktiva 

och deduktiva ansatser då båda ansatserna kan grunda sina frågor i tidigare teori. De 

deduktiva och induktiva insatserna kan ses som strategier.   
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De olika intervjuerna analyserades enskilt genom en varsin tematisk analys där 

materialet kodades helt oberoende av varandra och efter det jämfördes analyserna. För att 

fastställa de olika temana användes post-it lappar för att identifiera och kategorisera det som 

framkom ur analysen. Analysen utgick från de ovannämnda sju temana varav fysiska effekter 

exkluderades i resultatavsnittet då inga fysiska effekter kunde identifieras. Subtemana 

framarbetades induktivt och blev självstigmatisering samt skam analyserades fram under 

temat sociala effekter, subtemana självskadebeteende samt depression och ångest 

analyserades fram under temat psykologiska effekter och subtemana handlingsplan samt 

tillvägagångssätt analyserades fram under temat arbetssätt. Datan analyserades på ett 

tematiskt sätt för att se om det fanns några skillnader kring vad de professionella har för 

erfarenheter. För att se den röda tråden tillämpades en tematisk analys samt att vissa citat 

lyftes fram för att stärka trovärdigheten, vilket Bryman (2018) menar är viktigt. 

5.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2018) beskriver att när det handlar om reliabilitet och validitet gällande kvalitativ 

forskning ska hänsyn tas till tillförlitligheten där fyra aspekter tas upp om trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman tar även upp 

att innehållet i all forskning som görs ska ha en äkthet vilket handlar om att forskningen ska 

ha en rättvis bild, ontologisk, pedagogisk, katalytisk samt taktisk äkthet. 

Den rättvisa bilden handlar om att studien ska se till att alla åsikter och uppfattningar 

uppmärksammas. Ontologisk äkthet handlar om hur forskaren kan ge intervjupersonen en 

större förståelse av den sociala situationen och även andra personer i omgivningen. 

Pedagogisk äkthet handlar om ifall informanterna får en bättre bild av andra personers 

upplevelser. Katalytisk äkthet handlar om ifall undersökningen kan bidra till att förändra 

intervjupersonens situation. Den sista kategorin om taktisk äkthet handlar om ifall 

informanterna har fått bättre förutsättningar för att arbeta och identifiera ämnet (Bryman, 

2018). 

I studien tillgodoses alla informanters åsikter och uppfattningar genom att alla intervjuer 

analyseras och arbetas med i lika stor utsträckning. Resultatet leder till att de olika aspekterna 

av äkthet tillgodoses då de kan ta del av hur olika organisationer arbetar för att identifiera och 

arbeta med de som har varit med om sexuella övergrepp. Studien använder sig av flera citat 

samt tidigare forskning vilket stärker trovärdigheten och tillförlitligheten i studien. Äktheten i 

studien följer de kriterier som äkthet innebär vilket leder till att studien är äkta.  
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5.7 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att få aspektrikedom och få 

en så djup förståelse som möjligt. I och med att intervjuerna var semistrukturerade fanns 

möjligheten att ställa följdfrågor till informanterna samt att förklaringar kunde ges kring 

frågor som upplevdes som otydliga för informanterna. När intervjuerna var genomförda 

kändes val av datainsamlingsmetod rätt då svaren medförde mycket information och djup till 

studien.  

En tematisk analys användes då studien ville få fram informanternas upplevda effekter 

kring ungdomar som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Informanternas upplevda 

effekter togs fram genom att analysera materialet och göra olika subteman av det insamlade 

materialet.  
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6. Etik  

I detta avsnitt kommer de etiska aspekterna av denna studie diskuteras och reflekteras över. 

Här nedan reflekteras det över informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Avsnittet innehåller även en etisk egengranskning.   

6.1 Forskningsetik 

Studien har förhållit sig till Vetenskapsrådets (u.å.) fyra grundprinciper som en grund för att 

studien ska vara etiskt korrekt: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (u.å.) beskriver att informationskravet handlar om att 

de som utför studien ska informera de berörda i studien om syftet med studien samt att studien 

är frivillig och att den insamlade datan enbart används till den specifika studien. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen själva bestämmer över sin 

medverkan i studien och i undersökningar som innebär en aktiv insats från deltagarna ska 

samtycke inhämtas. Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter kring personerna i en 

studie ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Frågorna som berör 

konfidentialitet har nära samband med frågor om offentlighet och sekretess. Nyttjandekravet 

handlar om att uppgifter som samlas in om enskilda personer enbart får användas till 

forskningens ändamål. 

För att säkerställa att informationskravet uppfylldes skickades ett informationsbrev (se 

bilaga 2) ut i samband med förfrågan om deltagandet vid studien. Informationsbrevet 

beskriver studiens syfte och tillvägagångssätt samt informanternas rättigheter och att de har 

rätt att avbryta intervjun om de inte längre vill delta. Informationsbrevet gav en tydlig 

beskrivning om studiens innehåll och varför studien riktade sig till just de professionella som 

tillfrågats att delta. I informationsbrevet framgick det även att det insamlade materialet enbart 

används till just denna studie, vilket stärker nyttjandekravet. Vid intervjutillfället skrevs även 

en samtyckesblankett under av informanterna där det återigen framgick vilken studie det 

handlade om, vilket stärker uppfyllelsen av samtyckeskravet. Genom underskriften gav de 

även sitt samtycke till studiens genomförande. Även i samtyckesblanketten framgick det att 

studien kan avbrytas när som helst för att säkerställa att studien enbart genomförs med 

informanternas samtycke. 

Med konfidentialitetskravet som grund vidtogs försiktighet och noggrannhet gällande 

att intervjuerna inte kommer ut någonstans och att det inte är några obehöriga som får tillgång 

till dem. Informationen som samlades in användes enbart till studien och behandlades med 
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konfidentialitet. Under studiens gång var alla utskrifter som berör intervjuerna inlåsta i ett 

utrymme som bara forskarna haft tillgång till. När arbetet examinerats makuleras alla 

utskrifter i en dokumentförstörare.  

Med hänsyn till de etiska aspekterna riktar sig studien till olika professionella 

yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar dagligen som har varit eller är utsatta för 

sexuella övergrepp. De etiska skälen till att studien inte vänder sig direkt till ungdomar som 

har varit utsatta för sexuella övergrepp handlar om att det skulle innebära enorma risker för 

ungdomarna. Det kan bland annat innebära risker som att återuppliva traumatiska minnen om 

de sexuella övergreppen samt riskera att det inte finns tillräckligt med resurser i samhället för 

att ge de utsatta stöd, i det fall studien skulle ha vänt sig direkt till de sexuellt utsatta 

ungdomarna och återupplivat minnen. Att intervjua professionella innebär då att hänsyn tas 

till de etiska aspekterna och att de etiska grundprinciperna följs.  

6.2 Etisk egengranskning 

Blanketten för etisk egengranskning (se bilaga 3) har granskats för att komma fram till bästa 

forskningsetiska förhållningssätt i samråd med handledare beslutades att ingen ansökan till 

forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna behövdes. Detta på grund av att studien 

vände sig till professionella om vilka deras erfarenheter kring ungdomar har varit med om 

sexuella övergrepp. Inga personliga frågor kommer att ställas till intervjupersonerna utan 

frågorna kommer handla om deras yrkeserfarenheter. Frågorna som ställdes till de 

professionella handlade om en generell bild vilket minskar risken att någon specifik individ 

kommer att ta skada eller bli berörd.  
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7. Resultat 

Studiens resultat är framtaget utifrån intervjuschemats frågor som berör hur informanterna 

identifierar ungdomar som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. Temana 

identifiering, sociala effekter, fysiska effekter, psykologiska effekter, arbetssätt, upplevelser 

kring att bemöta sexuellt utsatta ungdomar samt avsaknad av verktyg rubriceras nedan då 

studien är induktiv men med ett inslag av teori vid utformandet av intervjufrågor. Temat 

fysiska effekter har dock exkluderats i resultatavsnittet då inga subteman kunde identifierats. 

Under dessa teman har studiens induktivt framarbetade subteman presenterats.    

7.1 Identifiering 

Intervjuerna inleddes med frågor om hur de professionella identifierar ungdomar som far illa 

samt ungdomar som har varit eller är utsatta för sexuella övergrepp. Nedan presenteras 

resultatet på de frågorna.  

Majoriteten av informanterna uppgav att de identifierar ungdomar som far illa, är utsatta 

eller har varit utsatta av sexuella övergrepp genom att prata med dem och ställa raka frågor. 

De har även standardiserade frågor att arbeta utifrån i sina frågeformulär när de ställer frågor 

om sexuella övergrepp. Detta framgår av citatet nedan. 

Ja, vi har ju, alltså Socialstyrelsen har ju en rekommendation om att alla frågar om våld i 

bedömningssamtal och i regionen där jag arbetar nu, där har vi en bestämmelse att vi SKA fråga alla barn 

och ungdomar om våld vid bedömningssamtal (Intervjuperson BUP 1). 

Några informanter uppgav även att det kan vara svårt att identifiera de utsatta ungdomarna, 

vilket framgår av citatet nedan: 

Vi har ett system att vi skriver upp det och tar upp det på elevhälsoteamet som har möte varannan 

måndag, för att få det vidare.  Men att upptäcka någon som far illa är ju svårt. För att det finns, tror jag, en 

vilja att inte se sådant, för att det är jobbigt (Intervjuperson gymnasielärare 1). 

7.2 Sociala effekter 

På temat om sociala effekter där studien frågade om informanterna kunde identifiera 

ungdomar som har varit eller är utsatta för sexuella övergrepp på grund av att de skolkar, är 

utanför eller stigmatiserar sig själva, byter umgängeskretsar plötsligt eller känner skam 

uppgav informanterna att de kunde identifiera ungdomarna genom självstigmatisering samt 

skam. 
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7.2.1 Självstigmatisering 

Det som framgick i samtliga intervjuer är att de professionella ofta ser tydliga sociala effekter 

som stigmatisering hos de ungdomar som har varit utsatta. Det är vanligt att ungdomar 

stigmatiserar sig själva från vänner i skolan eller på fritiden, att de slutar gå till skolan eller 

slutar att gå på sina fritidsaktiviteter eller träningar.  

Är det något som handlar om att man har varit utsatt i någon situation av någon jämnårig och sedan har 

det spridits ett rykte eller sådär så kan det ju absolut leda till att man blir utfryst eller själv väljer att frysa 

ut sig. Är det så att man är utsatt av någon familjemedlem så kan ju det jag tänker att då kanske man 

reagerar med att dra sig undan på grund av dåligt mående (Intervjuperson socialtjänsten). 

Informanterna var även noga med att belysa att ungdomarna kan byta umgängeskretsar utan 

att det finns någon bakomliggande problematik.  

Att man byter kompisgäng kan ju bero på så enkla saker som att man har nya intressen och det beror väl 

lite på hur man vill leva sitt liv just nu. Men sen kan det ju vara så att man byter till ett gäng med mer 

destruktiva beteenden och då kan det ju vara något man måste hålla mer koll på så, men då som att skolan 

kanske får göra det, eller föräldrar i första hand (Intervjuperson socialtjänsten).  

Citatet ovan visar att ungdomar kan byta umgängeskrets eller stigmatisera sig själv från andra 

personer men det behöver inte betyda att de är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp. 

Det behöver heller inte betyda att ungdomarna har någon annan problematik utan det kan bero 

på ändrat intresse.  

7.2.2 Skam 

Informanterna är eniga om att skam och skuld är oerhört vanliga känslor hos ungdomar som 

är utsatta för sexuella övergrepp. Informanterna berättar att ungdomar ofta anklagar och 

skuldbelägger sig själva genom att tänka att de inte gjort tillräckligt eller att det är ungdomen 

själv som gjort fel. Negativa känslor om sig själv är vanligt förekommande och dyker ofta upp 

i samband med skamkänslor.  

”Det är vanligt att känna skam. De allra flesta gör ju det, i någon mån. Alltså att man känner att man 

borde ha vetat bättre eller man borde ha förstått tidigare eller man borde ha gjort på något annat sätt” 

(Intervjuperson BUP 2). 

Citatet ovan är representativt för alla informanternas erfarenheter kring skam och skuld hos de 

som har varit med om sexuella övergrepp. Informanterna betonar även vikten av att berätta att 

skammen och skulden ska ligga hos förövarna och inte hos de utsatta. 
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7.3 Psykologiska effekter  

På temat om psykologiska effekter ställdes frågor om informanterna kunde identifiera 

ungdomar som har varit eller är utsatta för sexuella övergrepp på grund av att de har ett 

självskadebeteende, känner depression eller ångest, har sömnsvårigheter, dålig självkänsla, 

känner sig osäkra eller har en ätstörning.  

7.3.1 Självskadebeteende 

Det framkom att informanterna är eniga om att självskadebeteende i åldrarna 16 - 19 år är 

vanligt förekommande men att det kan bero på många olika faktorer. Vid självskadebeteende 

är de professionella även eniga om att se självskadebeteendet som en stark varningsklocka 

och ta beteendet på stort allvar samt att försöka finna grunden till beteendet. 

Något som är väldigt vanligt är självskadebeteende, och då tänker jag framförallt på de som skär sig. Och 

då har jag frågat, jag brukar alltid fråga om det är något, om man gör sig illa och om man mår dåligt och 

på vilket sätt. Jag brukar även fråga var de skär sig, stället man skär sig på brukar i regel vara ganska 

avslöjande om man har varit sexuellt utnyttjad eller inte (Intervjuperson skolkurator). 

Ett samtalsämne som uppkom under flera av studiens intervjuer är att professionella kan se att 

många ungdomar som har varit utnyttjade ofta får ett gränslöst eller distanslöst beteende, 

vilket betonas i citatet nedan. 

”Man kan hamna i ett ganska gränslöst beteende mot vuxna eller jämnåriga. Det kan vara sexuellt eller 

annat, men att man liksom inte riktigt förstår sina egna gränser eller andras gränser, då väcks en tydlig 

varningsklocka” (Intervjuperson BUP 2). 

Informanter berättar att det är viktigt att se varningsklockorna ringa när professionella 

upptäcker att någon skär sig själv oavsett anledning.  

Det är ju elever som har ett självskadebeteende, men jag vet inte om de har det på grund av att de har varit 

sexuellt utnyttjade utan det kan de ju ha för att de har en annan ångestproblematik så att säga. Men det är 

viktigt att se det som en tydlig varningsklocka (Intervjuperson skolsjuksköterska).  

7.3.2 Depression och ångest 

Informanterna uppgav att depression och ångest ses som ett stort problem hos ungdomar. 

Samband mellan sexuella övergrepp och depression eller ångest kan dock inte ses. Det som 

professionella kan se är att depression och ångest ofta hör ihop med andra faktorer som gör att 

misstankar väcks om vad den bakomomliggande orsaken till depression och ångest kan bero 

på.  
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”Ja, men absolut. Inte, det kan jag inte säga att det är orsaken till det, men det är ju jättemånga ungdomar 

som mår dåligt idag och man måste alltid se varningstecken och ångest och depression är ett tecken” 

(Intervjuperson skolsjuksköterska). 

7.4 Arbetssätt 

Vidare ställdes frågan om informanterna arbetar efter någon handlingsplan i de fall de har 

identifierat tecken på att ungdomarna är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp samt var 

handlingsplanen kommer ifrån. Alla informanter uppgav att arbetsplatsen har en 

handlingsplan som ska följas. 

7.4.1 Handlingsplan 

Samtliga informanter har en handlingsplan eller riktlinjer på sin arbetsplats som ska följas. 

Inom skolverksamheten uppger de professionella att egna handlingsplaner tas fram av 

enskilda skolor som alla yrkesverksamma använder sig av. Skolsjuksköterskan uppger även 

att länet har en gemensam handlingsplan för alla skolsjuksköteskor. Detta framgår i citatet 

nedan. 

”Skolsköterskorna har en egen handlingsplan, som vi jobbar för. Och då har ju vi en gemensam för hela 

länet. Sen finns det väl en gemensam för hela skolan, om man har varit utsatt. Likvärdighetsplan och allt 

sådant, kränkning” (Intervjuperson skolsjuksköterska).  

Här nedan presenteras citat från två av de större organisationerna:  

Det kommer ju riktlinjer från SFBUP (Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri) som är en 

nationell förening, men sen har varje sjukhus egna riktlinjer för hur man jobbar, som baseras på dessa 

SFBUP riktlinjerna då. Så alla BUP som tillhör till exempel Sahlgrenska universitetssjukhus har samma 

riktlinjer (Intervjuperson BUP 2).  

”Det är ju samordnaren på Barnahus som har upprättat den liksom, det finns en speciell samordnare som 

tar emot alla de här ärendena” (Intervjuperson Socialtjänsten).  

Citaten som precis har nämnts visar vilka handlingsplaner som Socialtjänsten och BUP 

kommer ifrån. Från den information som framkommit framgår det att myndigheterna arbetar 

efter handlingsplaner som är framarbetade från större myndigheter så som Barnahus och 

SFBUP.  

7.4.2 Tillvägagångssätt 

Myndigheter arbetar alltid för ungdomens bästa men hur de professionella arbetar kan skilja 

sig åt beroende på myndighet. Arbetssättet på en skola kan till exempel skilja sig en del från 

arbetet på BUP då de arbetar utifrån olika riktlinjer och handlingsplaner. Här nedan 

presenteras ett citat om hur BUP arbetar kring barnets bästa: 
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Det är lite målet och vi brukar ha som en metafor att man gör rent det här såret från var och smuts som 

gör en påmind men ett ärr har man ju kvar. Men att det ska inte störa en i vardagen på samma sätt som det 

gör om man har traumasymtom (Intervjuperson BUP 1). 

Citatet ovan är från en informant som arbetar med bland annat traumafokuserad KBT på BUP. 

Metaforen som belysts i citatet innebär att de professionella ska hjälpa utsatta ungdomar att 

hantera sina problem, även fast minnena alltid finns kvar.  

Lärare och skolsköterska uppger att vid upptäckt av utsatta ungdomar så kopplar de ärendet 

vidare till andra professionella eftersom de anser sig inte ha rätt kompetens för att arbeta med 

dessa ungdomar.  

”Får jag till mig det ser jag till så att det blir rätt som tar hand om det. Men självklart, jag släpper ju inte 

det utan jag går alltid vidare och tar hjälp av kuratorn och så går man vidare” (Intervjuperson 

skolsjuksköterska). 

Citatet ovan visar hur en skolsjuksköterska kopplar ärendet vidare till en skolkurator för att 

denne sedan ska arbeta vidare med ungdomen. Detta är ett genomgående arbetssätt för 

personalen inom skolverksamheten. Det är också vanligt att vissa ärenden även tas upp i 

elevhälsoteamen. 

7.5 Upplevelser kring att bemöta sexuellt utsatta ungdomar 

Vidare ställdes frågan om informanterna känner sig trygga med att bemöta de utsatta 

ungdomarna. Informanterna hade olika upplevelser kring att bemöta ungdomarna, vilket 

framgår nedan. 

Flera av de professionella känner trygghet vid bemötandet av ungdomar som har varit 

utsatta för sexuella övergrepp. Däremot så uppger lärarna att de inte känner sig trygga vid 

arbetet och bemötandet kring ungdomar som har varit utsatta sexuella övergrepp. Detta anser 

lärarna beror på bristande kunskap kring ämnet. Citatet nedan förklarar hur lärarna i studien 

känner kring bemötandet av utsatta personer.  

Både ja och nej, jag känner ibland att jag skulle vilja veta mer om sådana här saker om hur man bemöter 

någon på ett bra sätt och mer om vad man ska leta efter för tecken. Jag upplever inte att jag fick lära mig 

detta i min utbildning utan det var mer fokus på ämnet (Intervjuperson gymnasielärare 2).  

Utöver lärarnas upplevelser känner alla informanter sig trygga med att bemöta de som har 

varit utsatta för sexuella övergrepp.  
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Alltså det är ju klart att det är svåra ärenden som kräver att man på något vis skruvar på sin fulla 

kompetens. Ja men, jo jag har nog inte känt mig otrygg, det kan jag inte säga. Så jag känner mig absolut 

trygg med att bemöta de utsatta (Intervjuperson Socialtjänsten).  

Informanten i citatet ovan beskriver upplevelserna av att arbeta med ärenden som berör 

sexuella övergrepp. Citatet beskriver även hur de andra informanterna upplever arbetet med 

de utsatta. 

7.6 Avsaknad av verktyg  

En fråga ställdes om de känner att rätt verktyg finns för att genomföra arbetet kring ungdomar 

som är eller har varit med om sexuella övergrepp. Där framgick det att majoriteten av 

informanterna anser att de har för dåliga verktyg för att identifiera alla sexuella övergrepp 

som sker via sociala medier. 

Sociala medier uppfattas som ett stort problem som majoriteten av informanterna tar 

upp under studiens intervjuer när avsaknad av verktyg diskuteras. Informanterna anser att 

sociala medier är för omfattande och de önskar verktyg i form av till exempel kurser om 

sociala medier så de kan hålla sig uppdaterade. Sociala medier ses även vara ett ställe där 

många ungdomar far illa. Det är tydligt att det behövs mer kunskap om hur professionella ska 

arbeta med att identifiera de ungdomar som blir utsatta för sexuella övergrepp. Internet är en 

plattform där det behövs mer information om hur professionella ska arbeta med att identifiera 

ungdomar som blir utsatta för sexuella övergrepp. Informanterna anser generellt att de själva 

är för otekniska och uppfattar att de inte hänger med i utvecklingen av sociala medier jämfört 

med dagens ungdomar i åldern 16–19 år. De anser därför att de saknar verktyg inom just 

denna plattform. Nedan presenteras ett citat som tydligt belyser detta. 

Man måste ta med sådana grejer som är lite mer dagens ungdomars vardag, som kanske inte var min 

vardag när jag var tonåring. Jag tänker på sociala medier och alltså sådan utsatthet, det går väldigt snabbt 

och man måste tänka att man ska vara uppdaterad för den här utsattheten kan se ut på ett annat sätt idag 

än vad den gjorde för bara 5 år sedan kanske (Intervjuperson BUP 1). 
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8. Diskussion och analys 

I det här kapitlet kommer resultatet att diskuteras i förhållande till tidigare forskning och 

studiens valda teoretiska tolkningsramar, det vill säga den ekologiska modellen och sexuella 

scriptet. Studien kommer även att presentera vilka svagheter och styrkor som upptäckts under 

forskningsprocessen. 

Enligt Socialstyrelsen (2018) är det viktigt att ha en god kunskap kring vanliga effekter 

på sexuella övergrepp vid samtal med ungdomar som har varit med om övergrepp samt att det 

är viktigt att vara uppmärksam på effekterna för att på bästa sätt kunna hjälpa de utsatta 

ungdomarna. Kunskapen kring vilka effekterna kan vara kommer även att vara en vägledning 

till vad den professionella kan förbereda sig på inför ett kommande samtal med ungdomar 

som har varit med om sexuella övergrepp. Har den professionella god grundläggande kunskap 

kring ämnet leder det till ett bättre samtal med ungdomarna och de upplevda berättelserna kan 

besvaras på ett lämpligt sätt. 

8.1 Resultatdiskussion 

Under rubriken identifiering i resultatavsnittet framgår det att majoriteten av de professionella 

identifierar ungdomar som har varit eller är utsatta för sexuella övergrepp genom att prata 

med dem samt genom deras frågeformulär som de arbetar efter. Under rubrikerna sociala 

effekter samt psykologiska effekter framgår det att de professionella identifierar ungdomarna 

genom självstigmatisering, skam, självskadebeteende samt depression och ångest. Dessa 

effekter är svaret på första frågeställningen som lyder: Hur identifierar olika yrkesgrupper av 

professionella de ungdomar som har varit eller är utsatta för sexuella övergrepp? 

Svaret på den andra frågeställningen som handlar om eventuella skillnader i de 

professionellas sätt att identifiera ungdomarna som har varit utsatta framgår i rubriken 

”arbetssätt” i resultatavsnittet. Där framgår det att de som arbetar på större myndigheter har 

tydliga handlingsplaner som är framtagna av bland annat Barnahus för att identifiera 

ungdomarna som har varit med om sexuella övergrepp. De professionella inom 

skolverksamheten har egna handlingsplaner som den enskilda skolan har tagit fram. Detta 

resulterar i att de professionella har olika sätt att identifiera ungdomarna som har varit med 

om sexuella övergrepp. 

Som svar på den tredje frågeställningen uppgav majoriteten av de professionella att de 

saknar erfarenhet kring sociala medier och dess utveckling. Informanterna ansåg att 

utvecklingen av sociala medier går för fort och att många utsätts där utan att man kan 
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identifiera dem, vilket framgår i rubriken ”avsaknad av verktyg” i resultatavsnittet. Något 

annat specifikt område uppgavs inte.  

Ibland ställs frågor om sexuella övergrepp enbart vid misstanke om sexuella övergrepp 

när ungdomar kommer och vill prata. Det är inte säkert att ungdomarna vill berätta fritt om att 

de har varit med om sexuella övergrepp eftersom de ofta känner skam och skuld samt att de 

ser sig själva som delaktiga i varför de var med om ett sexuellt övergrepp. Vi tycker frågan 

om sexuella övergrepp alltid, då det är lämpligt, ska ställas till ungdomarna för att fånga upp 

så många ungdomar som möjligt. 

8.2 Diskussion i förhållande till tidigare forskning och teorier 

Här nedan kommer resultatet analyseras i förhållande till den teoretiska referensramen som 

valts och ha utgångspunkt från tidigare forskning om sexuella övergrepp. Diskussionen 

kommer att presenteras i kronologisk ordning. 

Denna studie har givit oss en djupare förståelse och kunskap om professionellas 

upplevelser av hur professionella identifierar ungdomar som är 16 – 19 år som är eller har 

varit utsatta för sexuella övergrepp. Varje informant har en egen beskrivning av sina 

upplevelser.   

8.2.1 Identifiering 

I resultatet framkommer det att intervjuperson skolsjuksköterska har hälsosamtal med 

eleverna där skolsjuksköterskan ställer raka frågor om någon ungdom har varit utsatt för 

sexuella övergrepp. Det framkommer bland annat även från intervjuperson BUP 1 att de ska 

följa socialstyrelsens rekommendationer om att vid alla bedömningssamtal ska frågor om våld 

ställas till alla ungdomar och barn. 

Gymnasielärarna i studien beskrev att de kan identifiera ungdomar som mår dåligt 

genom att titta på förändringar i beteendet. Lärarna kan se om någon elev kommer och är 

rödgråten eller om någon är trött på lektionerna. Om elever helt plötsligt börjar skolka från att 

ha haft hög närvaro i skolan är det också ett observandum att något inte är som det brukar 

vara. En del lärare uppmärksammar detta genom att direkt prata med eleven om läraren vet att 

det finns ett förtroende mellan eleven och läraren. Om det inte finns ett förtroende kan läraren 

meddela elevhälsoteamet om det finns misstanke om att något inte stämmer med en elev. 

Gymnasielärarna uppger dock även att det kan vara svårt att identifiera de utsatta ungdomarna 

samt att det är ett jobbigt ämne att ta tag i vilket leder till att många gör sig blinda för olika 

tecken. 
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I tidigare forskning som i Murrays et al. (2015) forskning och i föreliggande studie 

framkommer ett stort mörkertal om sexuella övergrepp.  

Informanterna i studiens intervjuer berättar att många vuxna, som exempelvis 

gymnasielärare, blundar för verkligheten. Majoriteten av informanterna tror att dessa inte vill 

se ungdomar som mår dåligt på grund av känslor som rädsla dyker upp. Rädslan om att få 

tillbaka ett svar om att någon ungdom har varit med om sexuella övergrepp och hur svaret 

hanteras vidare är ett stort hinder.  

Informanterna i studien uppger att de arbetar efter en handlingsplan. Informanterna från 

socialtjänsten samt BUP har handlingsplaner som är framarbetade från större myndigheter 

medan de som arbetar inom skolverksamheterna har handlingsplaner som är framarbetade på 

den specifika skolan. Moore et al. (2010) uppger i sin forskningsstudie att det är viktigt att 

utveckla mer standardiserade metoder och tillvägagångssätt för att förbättra professionellas 

förståelse kring sexuella övergrepp samt att öka förståelsen kring hur pass omfattande 

sexuella övergrepp är. Detta för att ge de professionella den bästa möjliga hjälp de kan få för 

att förbättra de utsattas hälsa och välmående.  

Vi håller med Moore et al. (2010) att om fler standardiserade tillvägagångssätt skulle 

finnas och vara framarbetade från exempelvis större myndigheter som är väl insatta i ämnet. 

Det skulle även vara bra om bland annat de professionella inom skolverksamheten fick bättre 

förförståelse för ämnet och därmed känner sig tryggare att arbeta med det.  

8.2.2 Sociala effekter 

Resultatet visar att det är vanligt förekommande att ungdomar som har varit med om sexuella 

övergrepp drar sig undan sin umgängeskrets. Det är vanligt att ungdomarna inte orkar ta sig 

till skolan för att de mår dåligt. Det dåliga måendet leder även till att orken inte finns till olika 

fritidsaktiviteter vilket leder till att ungdomarna blir isolerade och självstigmatiserade. 

De sociala effekterna som har framkommit i denna studie förekommer även i tidigare 

forskning. Därigenom har slutsatsen dragits att det är vanligt förekommande att de som har 

varit med om sexuella övergrepp upplever de sociala effekterna som självstigmatisering samt 

skam. 

Båda informanterna från BUP upplever att det är vanligt att känna effekt som skam efter 

att sexuella övergrepp har skett och att det är vanligt att den utsatte känner att den hade kunnat 

agera på ett annat sätt. Studien kan då dra kopplingar till Heises (2012) relationsnivå som 

studerar vilka relationer individer har till varandra och hur dessa relationer kan leda till 

eventuellt våld.  
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Olafson (2011) berättar att det är vanligt att offret blir att känna sig stigmatiserad, 

skamfylld och känner skuld efter att sexuella övergrepp har skett.  

I resultatet framgår det att ungdomar drar sig undan eller blir utfrysta om det sprids 

något rykte om den utsatte personen. Det kan även handla om att den utsatta personen drar sig 

undan på grund av sitt dåliga mående. Resultaten i Murrays et al. (2015) forskning visar att 

beroende på vilket sexuellt övergrepp du varit med om så reflekteras det i många olika 

reaktioner som bland annat skam. 

8.2.3 Fysiska effekter  

Här ställdes frågor om de professionella kunde identifiera ungdomar som blåmärken, 

infektioner, skador och stress men svaren gavs att ingen av de professionella kunde identifiera 

något av detta och koppla det till sexuella övergrepp. Kopplingen kan då göras till att inga 

identifieringar kunde hittas då effekterna som kan uppstå är mer synliga för vårdpersonal 

direkt efter att ett sexuellt övergrepp har skett. 

Studiens informanter har svårt att koppla fysiska effekter med sexuella övergrepp. Det 

framgår dock att informanterna uppger att ungdomar är stressade överlag i dagens samhälle, 

men att det kan det vara svårt att dra dessa kopplingar till sexuella övergrepp.  

I tidigare forskning nämner Olafson (2011) att posttraumatiskt stressyndrom är det 

vanligaste symtomet hos ett stort antal personer som har varit med om sexuella övergrepp.  

8.2.4 Psykologiska effekter 

I resultatet framkommer det att självskadebeteende är vanligt hos ungdomar som har varit 

utsatta för sexuella övergrepp. Skolkuratorn uppger även att beroende på var ungdomen skär 

sig någonstans så kan det vara avslöjande om någon har varit utsatt för sexuella övergrepp. 

Intervjuperson BUP 2 uppger även att det är vanligt att de som har varit utsatta för sexuella 

övergrepp kan få ett gränslöst beteende, det kan vara både ett sexuellt gränslöst beteende samt 

ett gränslöst beteende i allmänhet. 

I denna studie framgår att ett sexuellt gränslöst beteende kan förekomma och att 

ungdomar är sexuella med väldigt många under en kort tid. Gymnasielärarna i studien uppger 

att det gränslösa beteendet även kan leda till att ungdomar erbjuder sina tjänster och genom 

detta kan de bli utfrysta av sina kompisar. Det gränslösa beteendet kan även utspelas genom 

att ungdomarna blir allmänt risktagande och förändrar sitt sätt att leva, men detta är mindre 

vanligt än den sexuella gränslösheten. Det är vanligt att olika grupperingar skapas hos 

ungdomar och att de som har ett gränslöst beteende när det gäller sex blir stämplade som 

”slampiga” av andra grupper av ungdomar. Det gränslösa beteendet går att koppla till sexuella 
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script då Simon och Gagnon (2003) beskriver att det sexuella beteendemönstret hos 

människor uppstår och formas med inlärningsprocessen i relation till ett socialt och kulturellt 

script. Genom interaktioner med någon annan människa lär sig individer hur det sexuella 

beteendet förväntas vara.  

Det gränslösa beteendet kan uppstå efter att någon har blivit utsatt för sexuella 

övergrepp vilket kan kopplas till att de sexuella handlingarna blir fler och fler. Kopplingen 

kan även leda till att om ett sexuellt övergrepp skett en gång så kan den utsatte se det som att 

om det sker igen blir det mer socialt accepterat. Det kan alltså vara ett oskyldigt beteende från 

början men när efterfrågan ökar blir det som en slags upptrappning och ens gränser flyttas 

fram. Detta belyser även Olafson (2011) om att det sexualiserade beteendet hos utsatta kan 

förändras eftersom unga tar efter händelser de har varit med om. 

I denna studies resultat uppger intervjuperson skolsjuksköterska att det är många 

ungdomar som mår dåligt och att depression och ångest är ett varningstecken på exempelvis 

sexuellt övergrepp. Även intervjuperson BUP 2 och intervjuperson gymnasielärare 2 uppger 

att det är många ungdomar som har ångest, känner sig nedstämda och säger att de är 

deprimerade. 

Murrays et al. (2015) forskning visar att det är vanligt att personer som har varit utsatta 

kan få svårt med den sociala biten och även med hälsan i vuxen ålder. Det är ofta som droger, 

alkohol, självmordsförsök och att familjeproblem uppstår.  

Relationsnivån som tidigare beskrivits under rubriken sociala effekter går att koppla till 

ungdomars gränslösa beteende som kan uppstå när någon har varit med om sexuella 

övergrepp (Heise, 2012).  

Olafson (2011) tar upp i sin studie om symtom som depression och ångest är vanligt när 

någon har varit utsatt under uppväxten. 

Det framgår både i tidigare forskning och i denna studie att det är vanligt att de som har 

varit utsatta för sexuella övergrepp visar tecken av psykologiska effekter. Sammanfattningsvis 

framgår det att psykologiska effekter är vanligt förekommande efter sexuella övergrepp, 

reaktionerna och effekterna kommer dock i olika form och skeenden för olika personer.  

8.2.5 Arbetssätt 

I resultatet uppger bland annat intervjuperson skolsjuksköterska att skolpersonalen arbetar 

efter egna framarbetade handlingsplaner medan intervjuperson BUP 2 och intervjuperson 

socialtjänsten arbetar efter riktlinjer som är framarbetade för myndigheter. 
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I resultatet framgår även att arbetssättet intervjuperson BUP 1 arbetar enligt är att 

försöka tänka på att göra rent ett sår från var och smuts och försöka att leva vidare med ärret 

som finns kvar. Intervjuperson skolsjuksköterska ser alltid till att föra ärendet vidare så att den 

som har varit utsatt för sexuella övergrepp får komma och prata med exempelvis en kurator. 

Ungdomar pratar sällan med vuxna om något hemskt eller traumatiskt som har inträffat. 

Det är därför viktigt som professionell att arbeta på individnivå för att kunna identifiera 

ungdomar som har varit med som sexuella övergrepp. Vi anser att en professionell bör 

fundera över om något är fel vid bland annat tecken som skolk, självstigmatisering, 

depression, ångest, sömnsvårigheter, dålig självkänsla, ätstörning, stress, förändringar i 

beteende samt gränslöst beteende. Det viktigaste av allt är att våga ställa öppna och raka 

frågor om sexuella övergrepp. Heise (2012) beskriver individnivån som handlar om olika 

faktorer som kan påverka individens beteende. Faktorer som bland annat ålder har visat sig 

vara en stor avgörande faktor för sexuell utsatthet. Fysiskt eller sexuell utsatthet har 

kopplingar till ung ålder.  

Om en lärare skulle identifiera någon som har varit utnyttjad ser handlingsplanerna 

olika ut beroende på vad gymnasieskolorna har för regler. Eftersom gymnasieskolorna i 

Sverige är kommunalt styrda får varje skola ta fram egna handlingsplaner. En gymnasielärare 

uppger att det inte är alla skolor i Sverige som har någon bra handlingsplan och att det 

förekommer att lärare på skolan inte följer handlingsplanerna, vilket leder till att arbetssätten 

kring de sexuellt utsatta ungdomarna försvåras och begränsas. 

Murray et al. (2015) belyser att sexuella övergrepp mot unga är ett globalt problem som 

inte ser ut att minska över tid. Moore et al. (2010) menar då på att det är viktigt att förbättra 

individers förståelse inom det här området och att det är bra om fler standardiserade metoder 

kommer att göras för att ge de utsatta den bästa möjliga hjälp de kan få för att förbättra 

utsattas hälsa och välmående.  

Barnkonventionen blev svensk lag år 2020 och den handlar om barns rättigheter 

(Riksdagen, 2018).   

Studien vill belysa att alla skolor och myndigheter borde ha tillgång till en handlingsplan som 

är utformad från barnkonventionen, som handlar om barns rättigheter. Barnkonventionen 

riktar sig till barn upp till 18 år men vi anser att alla bör arbeta kring samma handlingsplan 

även fast åldern överstiger 18 år.  

Riksdagen (2018) har bland annat barnkonventionens 19:e artikel med i sina riktlinjer. 

Nedan citeras 19:e artikeln i barnkonventionen. 
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1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to 

protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent 

treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal 

guardian(s) or any other person who has the care of the child (Riksdagen, 2018, Artikel 19).  

8.2.6 Upplevelser kring bemötandet av utsatta ungdomar 

I resultatet framgår det att intervjuperson gymnasielärare 2 uttrycker att denne har blandade 

känslor kring bemötandet av utsatta ungdomar medan intervjuperson gymnasielärare 1 inte 

alls känner sig trygg i att bemöta ungdomarna som har varit med om sexuella övergrepp. 

Under studiens intervjuer kommer det även fram att informanterna tror att många lärare 

inte gör någonting vid misstanke om att en elev mår dåligt, och detta för att de tror att lärare 

känner att det inte är deras uppgift att höra hur eleverna mår. Många anser att lärarens uppgift 

enbart är att lära ut olika ämnen. 

De professionella i denna studie anser att de vet vilka tecken de ska leta efter vid 

misstanke om sexuella övergrepp och det kan vara en faktor som bidrar med att de 

professionella känner sig trygga i bemötandet av frågor rörande sexuella övergrepp. 

Gymnasielärarna uttrycker även att de inte har fått med sig någon kunskap från sin 

utbildning om hur bemötandet av ungdomar ska vara, vilket är synd då vi anser att lärare kan 

identifiera förändringar i ungdomarnas beteenden. Dessa förändringar i beteendet är viktigt att 

uppmärksamma som lärare eftersom ungdomar oftast inte berättar för någon om vad som har 

hänt. Tolkningen av detta resultat görs att det finns bristande kunskap i hur gymnasielärare 

kan bemöta utsatta ungdomar på ett bra sätt. 

När studien vänder sig till skolsjuksköterskan och skolkuratorn så känner de sig trygga i 

bemötandet med ungdomar och det gör även intervjupersonerna på socialtjänsten och BUP 

vilket känns tryggt då det är viktigt att arbeta med det som har hänt. Detta belyser Guerra och 

Pereda (2015) i sin forskningsstudie om att det är viktigt att prata om ungdomars historier om 

sexuella övergrepp för att ungdomarna ska ha en chans att bearbeta det som har hänt.  

8.2.7 Avsaknad av verktyg  

I studiens resultat uppges det att det är en tuff jargong på internet vilket vi tror kan leda till att 

människors beteenden förändras och att det upplevs vara mer acceptabelt att göra mer 

utmanande handlingar på internet. Då internet ses som en social plattform där många 

ungdomar bevarar sina sociala kontakter samt att de lär sig av varandra om hur det sociala 

beteendemönstret ska vara kan detta kopplas till teorin om sexuella script. Simon och Gagnon 
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(2003) beskriver de sexuella scriptet som ett manus om hur människors beteenden är i sociala 

sammanhang.  

I och med den tuffa jargongen samt acceptansen att göra mer utmanande handlingar via 

internet är det viktigt att de professionella hålls uppdaterade samt får tillgång till arbetssätt för 

att identifiera och förhoppningsvis begränsa förekomsten av sexuella övergrepp även via 

internet, vilket majoriteten av studiens informanter uppger att de saknar.  

8.3 Studiens styrkor och svagheter 

Styrkan med studien är att rätt metodval har valts och det grundas på att studiens syfte och 

frågeställningar har besvarats på ett tillfredsställande sätt. Svagheten med denna studie var att 

vi inte fick tag i alla intervjupersoner vi önskade ha med. En önskan om att ha med fler större 

organisationer som arbetar med ungdomar i åldern 16 – 19 år fanns men på grund av hög 

arbetsbelastning hos de tillfrågade var det svårt att få tag i intervjupersoner. En medvetenhet 

finns om att studiens resultat inte går att tillämpa på alla myndigheter då vi enbart har 

genomfört sju intervjuer, vilket inte kan representera alla myndigheters arbetssätt. 
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9. Slutsats 

Slutsatser kan dras att samma effekter identifieras hos både större myndigheter samt inom 

skolverksamheter och att informanterna är eniga om att det är viktigt att prata med 

ungdomarna om sexuella övergrepp. En slutsats är även att sociala medier utvecklas och har 

utvecklats mycket på kort tid och där känner många av informanterna sig okunniga och 

otillräckliga. Det framgår även att allra helst gymnasielärarna känner sig otrygga med att 

bemöta och arbeta med de som är eller har varit utsatta. I de fall drar vi slutsatsen att det 

borde finnas med i deras utbildning eftersom sexuella övergrepp är ett stort problem och desto 

fler som kan och vågar ta tag i ämnet desto bättre är det. 

9.1 Framtida forskning 

Genom studiens forskningsprocess har vi kommit fram till att detta är ett ämne som måste 

belysas ännu mera. Sexuella övergrepp är idag tabubelagt att prata om och det är inte alla 

ungdomar som vet vad det innebär. Detta är ett ämne som vi tycker ska pratas mer om med 

både barn, ungdomar och vuxna så att alla vet om vad sexuella övergrepp innebär och vilka 

konsekvenser som kan uppstå. Mot bakgrund av detta kan det inom framtida forskning vara 

relevant att undersöka möjliga lösningar om hur fler människor ska få mer information om 

sexuella övergrepp. 

Inför framtida forskning kring förebyggande arbete samt i utbildningar för exempelvis 

lärare, socionomer, beteendevetare med flera kan ha i åtanke att ha med exempelvis WHO:s 

definitioner av förebyggande insatser vid arbete med utsatta ungdomar. ACE har även 

färdigställda manualer för att fastställa övergrepp och WHO (2020a) skriver på sin hemsida 

att forskare uppmanas att använda deras ACE-IG material för att få hjälp med att arbeta med 

förebyggande insatser. 

Vi ser även att detta är något som skulle behöva implementeras i socialtjänsten för att 

det är ett bra underlag för socialarbetares arbete med unga.  

Internet och sociala medier är ett ämne som behöver undersökas och forskas vidare på. 

Sociala medier är en mötesplats för alla åldrar där många tar kontakt med varandra. Sociala 

medier har dykt upp under de senaste åren och mötesplatserna blir fler och fler. Det 

förekommer mycket våld och sexuella övergrepp på en helt ny nivå över internet. Det är då 

viktigt att professionella måste uppdatera sin kunskap kring sociala medier och internet. Ett 

förslag är att avsätta tid under arbetsdagen för att upptäcka utsatta ungdomar på internet.  
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

Vad har du för utbildning och vad är din yrkesroll?  

Hur länge har du arbetat med detta? 

Hur identifieras ungdomar som far illa?  

Hur identifieras ungdomar som utsätts för sexuellt våld?  

 

Sociala effekter 

Kan ni identifiera och se tecken hos ungdomar som:  

Skolkar?  

Är utanför? (handlar både om att man kan bli utfryst och stigmatisera sig själv). 

Har blivit utanför helt plötsligt från sitt kompisumgänge?  

Känner skam?  

 

Fysiska effekter 

Kan ni identifiera och se tecken hos ungdomar som känner/har: 

Stress?  

Infektioner?  

Blåmärken/skador?  

 

Psykologiska effekter 

Kan ni identifiera och se tecken hos ungdomar som har: 

Självskadebeteende?  

Depression?  

Ångest?  

Sömnsvårigheter?  

Dålig självkänsla/osäkerhet?  

Ätstörning? 

 

Hur arbetar ni vidare om ni identifierar några tecken hos ungdomarna? Finns det någon 

handlingsplan?  

Om ja: 
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Var kommer handlingsplanen ifrån, är det en klar allmän handlingsplan eller har ni gjort den 

själva?  

 

Känner du dig trygg att bemöta dessa ungdomar och känner du att du har rätt verktyg för 

arbetet? 

 

Något du vill tillägga?  
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Bilaga 2.   

Informationsbrev  

 

Information om professionellas erfarenheter om sexuella övergrepp hos ungdomar. 

 

Hej,  

Vi är två studenter som går 6:e terminen på socionomprogrammet i Falun, Högskolan 

Dalarna. Vi kommer nu att börja med vår C-uppsats där vi vill undersöka professionellas 

erfarenheter om sexuella övergrepp hos ungdomar som går på gymnasiet. Syftet med vår c-

uppsats är att undersöka professionellas erfarenheter och få förståelse för om det finns några 

mönster gällande vilka ungdomar som är med om sexuella övergrepp. Vi kommer att utföra 

denna studie på grund av att vi har sett att det finns en bristande kunskap kring ämnet. 

Eftersom studien handlar om ungdomar så kommer vårt urval beså av professionella som har 

daglig kontakt med ungdomar och därför vill vi gärna göra en intervju med dig. Kontakt 

kommer tas med en lärare, en rektor, en skolsköterska, en kurator samt även större 

organisationer som BRIS, MIND och BUP.  

För att kunna få fram information och kartlägga kompetensen kommer vi att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer. Frågorna som ställs kommer handla om vilka erfarenheter 

de professionella har kring ungdomars mående/hälsa, socioekonomisk status, genus, sociala 

konstruktioner. Vi beräknar att intervjun kommer ta ca 45–60 minuter att genomföra. Vi ser 

gärna att du som kommer delta har arbetat med ungdomar i minst två år och har erfarenhet om 

ungdomar som har varit med om sexuella övergrepp.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Din medverkan i 

undersökningen är helt frivillig och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. Informationen som samlas in kommer enbart att användas till studien och 

behandlas med konfidentialitet. Vid ett godkännande av deltagande i vår studie så kommer 

intervjuerna att spelas in och materialet kommer därefter att transkriberas och avidentifieras. 

Det inspelade materialet kommer att förvaras på våra telefoner och datorer som är 

lösenordskyddade så att ingen obehörig kommer komma åt vårt material. Efter att vi har 

transkriberat materialet till papper så kommer det inspelade materialet att raderas. Alla papper 

som berör intervjuerna kommer att låsas in i ett utrymme som bara vi har tillgång till. När vårt 

arbete har examinerats kommer alla papper att gå igenom en dokumentförstörare för att 
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makuleras. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

Falun, januari 2020.  

  

Studenter                                                                                                   Handledare   

 

Johanna Kärrberg                   Alice Persson                                             Peter M Jansson  

073-9188920                          070-6175057                                              023-778552 

h13jkarr@du.se                      h16alipe@du.se                                          pja@du.se 

 

mailto:h13jkarr@du.se
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Bilaga 3. 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din 

handledare och för att komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om 

ansökan till den Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt Etikprövnings-

myndigheten behövs eller ej.  

Projekttitel:  Professionellas erfarenheter om sexuella övergrepp hos ungdomar  

Student/studenter: Alice Persson och Johanna Kärrberg 

Handledare:   Peter M Jansson    

 Ja  Tveksamt  Nej  

1  

  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien 

deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 

år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning 

eller sådana som har en beroendeställning till den som genomför studien 

t.ex. som patienter eller elever till densamma?  

     

X 

2  Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas 

(d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information om 

undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

     

X 

3  

  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?   

     

X 

4  

  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt?       

X 

5  

  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov)?  

     

X 

6  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, 

hälsa eller sexualliv?  

     

X 

7  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, domar 

i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden? 

     

X 

8  

  

Avser du att behandla personuppgifter? Observera att:  

• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person 

betraktas som personuppgifter, även om de är kodade eller 

krypterade.  

• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga 

personuppgifter och heller INTE deltagare som tillhör en sårbar 

grupp eller deltagare som INTE står i beroendeställning till den 

som genomför studien, behöver inte någon ansökan till 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna göras.  

• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan 

om detta göras på avsedd blankett som sänds till: 

dataskydd@du.se  

     

X 

                

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02 


