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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka hur en grupp grundskollärare i en kommun i norra 
Sverige kunde uppmärksamma och agera när de befarar att ett barn utsätts för sexualbrott, 
utifrån de resurser, utbildning och riktlinjer som samhället ger. Statistik visar på att sex barn i 
en klass på 30 elever utsätts för sexualbrott och samtidigt redogör forskning för att barn som 
blir utsatta för övergrepp har svårt att berätta vad de varit med om med bakgrund av bland 
annat skam- och skuldkänslor. Många utsatta barn är också rädda för vad som kommer att 
hända med förövaren om de berättar, då forskning också visar att förövaren oftast är en 
närstående till barnet. Flera barn som är med om övergrepp är inte heller medvetna om att de 
är utsatta för ett brott och vad de har för rättigheter, vilket också ses som ett av hindren för 
personer som arbetar med barn för att kunna uppmärksamma och agera. Studiens resultat är 
baserat på sju intervjuer med grundskollärare som arbetar inom grundskolan med barn i 
årskurserna förskoleklass till årskurs 6. Tematisk analys med inslag av kodning från grounded 
theory användes för att analysera materialet. Resultatet visar på att informanterna i många fall 
saknar handlingsberedskap, riktlinjer och stöd för att kunna uppmärksamma och agera när de 
befarar att en elev utsätts för sexualbrott. Slutsatserna i studien visar att det finns behov av att 
fortsätta lyfta frågan om sexualbrott och öka samhällsdebatten kring ämnet. Slutsatser som 
resultatet även påvisar är att förklaringen till de få uppmärksammade sexualbrotten inte 
återfinns i informanternas engagemang utan i bristande utbildning till lärare och elever, rädsla 
för hot samt otillräckliga handlingsplaner från rektor, ledning och politiker. Slutligen 
framkom indikationer på att det råder en kunskapslucka när det kommer till sexualbrott mot 
barn och vilka möjligheter skolan har att uppmärksamma det.  
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1. Inledning 
I välfärdsstaten Sverige utsätts sex barn i en klass på 30 elever för sexualbrott (Treskablinoll, 
2018). Dessa siffror visar på en komplex samhällsproblematik som måste uppmärksammas 
och diskuteras. I denna studie används begreppet sexualbrott som ett samlingsnamn för bland 
annat våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt ofredande (Brå, 2015). I avsnitt ”Tidigare 
forskning” kapitel 3.1 återfinns en fullständig definition av begreppet sexualbrott. 

Barn som utsätts för sexualbrott genom hot, våld eller överfall får i relativ snabb bemärkelse 
ofta en uppfattning om att det de har utsatts för något som är fel (Stiftelsen allmänna 
barnahus, 2017). Dock kan sexualbrott se ut på många olika sätt vilket många gånger bidrar 
till att det utsatta barnet inte vet vad hen blir utsatt för. Oavsett om barnet är medveten om 
övergreppet eller inte så kan konsekvenserna bli så stora att det innebär ett bestående trauma 
livet ut (Svedin, 2002). Samhället utgår ifrån att varje barn får den trygghet, skydd och 
kunskap som är nödvändig från sina närstående, men vi frågar oss vem som bär ansvaret när 
det inte ser ut så. Statistik visar att förövaren vid ett sexualbrott mot barn oftast just är en 
närstående (Brå, 2011), en person som barnet litar på och många gånger är beroende av. 
Många barn lever därför som farligast på den plats som ska vara den säkraste, i hemmet 
(Stiftelsen allmänna barnahus, 2017). Barn som utsätts för sexualbrott bär ofta på en skam 
och- skuldkänsla som hindrar barnet från att berätta vad hen är utsatt för (Wilson & Newins, 
2018). Är förövaren en närstående så kan avslöjandet vara ännu svårare för barnet, då det kan 
finnas en oro för vilka konsekvenser det kommer att innebära för familjen (Rädda barnen, 
2014). 

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt, fritt från sexualbrott, men med hänvisningar 
till statistiken så ser inte vårt samhälle ut så (treskablinoll, 2018). Förekomsten av sexualbrott 
mot barn är också ett internationellt problem då sexualbrott mot barn rapporterats från flera 
länder, vilket medför en framhävning av den sociala betydelsen av att förstå omfattningen och 
problematiken av detta brott mot barn (Pereda, Guilera, Forns & Gómez- Benito, 2009).  
 
Sexualbrott strider både mot FN:s barnkonvention och Europarådets sociala stadga. FN:s 
barnrättskommitté́ kritiserar dock Sverige för det stöd som barn i utsatta situationer 
tillhandahålls i Sverige på grund av de lokala skillnader som har uppmärksammats (Stiftelsen 
allmänna barnahus, 2017). Därav framkommer förslag på handlingsplaner som åtgärd för att 
tidigt kunna uppmärksamma, agera och stödja de barn som utsätts för sexualbrott, oavsett vart 
i Sverige de bor (Stiftelsen allmänna barnahus, 2017). En viktig riktlinje för att barn som 
utsätts för sexualbrott ska kunna upptäckas är att samhället vågar se och uppfatta signaler som 
kan vara tecken på att barn blir utsatta och därefter våga agera. Det påvisas samt att viktiga 
verktyg för att tillhandahålla FN:s förslag på handlingsplaner för att uppmärksamma barn som 
utsätts är att ge nödvändig kunskap och information, för att ge barn vetskap om vad 
sexualbrott är. Med okunskap om sexualbrott ökar risken för att barn inte vet vad de är utsatta 
för och att ingen anmälan därav görs. Detta kan medföra risker till att sexualbrott fortsätter att 
vara en vardag för barnet (Rädda barnen, 2014). 
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Största delen av barns dag spenderas i skolan i Sverige, i närheten av en lärare. I en sådan 
miljö finns det stora möjligheter att uppmärksamma barn som utsätts för sexualbrott, då ett 
sådant brott kan signaleras genom lek, teckningar och i relation till andra barn (Bris, 2018). 
Det visar på vikten av att lärare måste tillhandahållas riktlinjer och handlingsplaner för att ha 
möjlighet till detta. Dock visar studier att endast sex procent av lärare upplever att de har tid 
och verktyg för att kunna ge elever det stöd de behöver, då många lärare menar att de bara har 
tre minuter att ge varje enskild elev under en vecka (Lärarnas riksförbund, 2018). Barn har 
inga skyldigheter att berätta om ett sexualbrott, men de behöver få en chans. Lika så behöver 
Sveriges lärare få en chans till att uppmärksamma det. 

Sexualbrott mot barn är allmänt känt enligt åklagare och jurister som ett av det svåraste 
brottet att undersöka och åtala. Främst med anledning av att det ofta finns vaga bevis och att 
det på så sätt skapar hinder i att kunna utreda. Det bekräftas att barn som blir utsatta för 
sexualbrott dröjer med att berätta vad de har varit utsatt för, ibland under hela sin barndom 
och ungdomstid. Det framkommer även att ett okänt antal utsatta aldrig under sin livstid 
berättar det för någon. Studier visar på att de barn som dröjer med att berätta att de har blivit 
utsatta för ett sexualbrott kan kopplas till relationen mellan förövaren och barnet. Barn blir 
mindre benägna att berätta om brottet om förövaren är en förälder eller om barnet har känt 
förtroende för personen, vilket oftast leder till att ingen anmälan görs eller att ett avslöjande 
inte görs förrän många år efter sexualbrottet (Cashmore, Taylor & Parkinson, 2017). 
  
På grund av barns rädsla att våga berätta om brottet och de svårigheter som det innebär 
rättsligt med svagt beslutsunderlag åtalas få förövare för sexualbrott. När en anmälan görs så 
kan det ta flera månader, år eller årtionden efter att ett övergrepp har skett mot ett barn till att 
tillförlitligheten finns att våga prata om det. Dock beskriver forskning att med ökad 
medierapportering om sexualbrott, ökad medvetenhet hos allmänheten och förändringar i 
rättspraxis så skapar det möjligheter till att fler kan uppmärksamma och anmäla sexualbrott 
mot barn (Cashmore, Taylor & Parkinson, 2017). Med bakgrund av detta finner vi en 
kunskapslucka gällande detta komplexa problem och en relation till lärarnas möjligheter att 
uppmärksamma de barn som utsätts för sexualbrott, för att på sätt kunna vara länken till 
socialnämnden. Vars ansvar är att verka för att barn och unga växer upp under trygga 
förhållanden (Socialstyrelsen, 2018).
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur grundskollärare i Sverige kan 
uppmärksamma sexualbrott mot barn som samhällsproblem och hur de kan agera när de 
befarar att barn blir utsatta för sexualbrott. Utifrån följande frågeställningar kommer detta att 
undersökas: 

Vilka riktlinjer finns gällande barn som blir utsatta för sexualbrott? 

Vilken utbildning har grundskollärare kring reaktioner hos barn som blir utsatta för 
sexualbrott? 

Vilken utbildning ges till barn om deras rättigheter till sin kropp? 

Vad gör de när de misstänker att barn blir utsatta för sexualbrott? 
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3. Tidigare kunskap 
I detta avsnitt presenteras relevant information för denna studie. Nedan ges beskrivning om 
olika begrepp som kommer att benämnas i studien, en beskrivning av reaktioner och 
konsekvenser som kan komma till uttryck för ett barn som utsätts för sexualbrott, samt vilka 
svårigheter ett barn kan tänkas möta för att våga berätta. Avsnittet visar också på forskningens 
underlag för vem en förövare kan vara och vilka rättigheter barn idag har i Sverige. En kortare 
redogörelse av vilken utbildning eleverna får i skolan i dagsläget gällande rätten till sin kropp 
och integritet ges, samt vidrörs även lärarnas anmälningsskyldighet. 

3.1 Definition av begrepp 
Sexualbrott benämns i denna studie enligt brottsbalkens sjätte kapitel där endast paragrafer 
som kan hänvisas till barn tas upp, denna definition och beskrivning har presenterats utifrån 
socialstyrelsen. Sexualbrott innefattar enligt 6 kap. 5§ BrB våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt 
ofredande och sexuellt utnyttjande av barn till sexualbrott. I 6 kap. 4§ BrB tas det upp att 
samlag och andra jämförbara sexuella handlingar med barn under 15 år betraktas som våldtäkt 
mot barn. När ett barn utsätts för ett sexualbrott så utnyttjar förövaren barnets 
beroendeställning, och utgår endast från sina egna behov och därmed kränker barnets 
integritet. Enligt prop. 2002/03:53 är sexualbrott en handling som kan vara svårt för barn att 
förstå, eller inte är tillräckligt mogen för och därför inte kan bedöma ett samtycke till. 
Sexualbrott innefattar flera olika handlingar, dessa kan bland annat vara verbala sexuella 
antydningar, att barn tvingas bevittna att någon blottar sig för dem, att någon tillsammans med 
barnet ser på pornografisk film vilket barn kan uppleva som både främmande, obehagligt och 
otäckt. Förövaren kan även utsätta barnet för sexuella smekningar och tvinga barnet att utföra 
onani på den vuxna eller att den ska utföra onani på sig själv samtidigt som den vuxna kollar 
på (Socialstyrelsen, 2014). Sexualbrott kommer även benämnas som “brott” i denna studie, 
detta för att undvika för mycket upprepningar i texten. 

Begreppet närstående i denna studie används utifrån socialstyrelsens definition av närstående, 
vilket innefattar “make eller maka, sammanboende, registrerad partner, barn, föräldrar, 
syskon, far- och morföräldrar, makes barn som inte är det egna, nära vän, god man” 
(Socialstyrelsen, 2018). 

3.2 Statistik 
Undersökningar från 2007 visar att en klass i genomsnitt består av 30 stycken elever och att 
tre i varje klass blir utsatta för sexualbrott. Detta baseras på statistik från SBU (statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering) som har tagit fram att en av tio flickor och en 
av tjugo pojkar blir utsatta för sexualbrott (treskablinoll, 2018). Dock redogör nyare forskning 
för att det istället är ett av fem barn som utsätts för sexualbrott, vilket gör att siffran i varje 
klass ökar till dubbelt så många, alltså sex barn i varje klass (Stiftelsen allmänna barnahus, 
2015). Brottsförebyggande rådet visar på att det finns ett stort mörkertal av anmälda 
sexualbrott, endast två av tio sexualbrott anmäls. Utifrån de siffrorna är det 90 000 
sexualbrott, där 30 000 är våldtäkter som anmäls per år. Statistiken redogör för att 250 
stycken sexualbrott begås på barn eller vuxna varje dag i Sverige (treskablinoll, 2018). 
Internationella undersökningar om sexualbrott mot barn som genomförts i 65 länder visar att 
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en av fem kvinnor och en av tolv män har rapporterat att de hade varit med om sexualbrott 
innan 18 års ålder (Kenny & Wurtele, 2012).   
BRÅ nämner i en specialstudie som har gjorts om våldtäkter mot barn att förövaren oftast är 
en person som finns i barnets närmaste omgivning, som bland annat kan vara någon från 
barnets familj, släkt eller en annan vuxen som barnet sedan tidigare varit bekant med. I de fall 
barnet är under 12 år är förövaren oftast betydligt äldre än barnet (Brå, 2008–2011). I en 
annan studie från BRÅ visar statistik på att det rör sig om att det i 70 procent av fallen är en 
närstående till barnet som är den misstänkte (Brå, 2011). Undersökningen visar även att en 
fjärdedel av brotten sker inom familjen och sexualbrotten börjar oftast i tidig ålder och 
upprepas under en lång följd av år. Pappor, styvpappor och bröder står för närmare tre 
fjärdedelar av de sexualbrott som anmäls inom varje åldersgrupp. Sexualbrott som sker inom 
familjen av en biologisk förälder eller en styvförälder kan ske utan att den andra föräldern är 
medveten om sexualbrotten, trots att det kan ha skett under flera år (Socialstyrelsen, 2010). 
 

3.3 Förövare 
Det kan vara en utmaning att identifiera en förövare. Det går inte att se på en person om den 
utsätter andra människor för sexualbrott, de personer som utsätter andra för denna typen av 
brott finns i alla samhällsklasser och kulturer samt att de har precis som alla andra människor 
flera olika sidor. Många kan uppfatta dem som väldigt trevliga, och de som inte har 
tillräckligt med kunskap om sexualbrott kan bli lurade och tro att människor som de anser är 
trevliga och charmiga inte skulle vara kapabla till att utsätta andra människor för sexualbrott. 
Det förekommer att barn och ungdomar utsätter jämnåriga eller yngre barn för sexualbrott 
också, då det finns underlag som visar att många av de som utsätter andra för sexualbrott 
själva har blivit utsatta för olika typer av kränkningar (Wonsa, 2018). Internationellt har det 
också visats att det finns svårigheter kring att kunna identifiera exakta mönster till varför ett 
barn utsätts för sexualbrott och varför människor utsätter barn för sexualbrott. Vilket gör att 
dessa brott mot barn bör betraktas som ett utbrett problem runt om i världen (Pereda, Guilera, 
Forns & Gómez-Benito, 2009). 
 

3.4 Tecken på tidiga konsekvenser barn kan visa 
Konsekvenserna för ett barn som har blivit utsatt för sexualbrott kan vara kritiska, deras 
utveckling kan komma till allvarlig skada och de kan drabbas av psykiska problem, både på 
kort och lång sikt. Barn kan visa reaktioner efter att ha blivit utsatt för sexualbrott, några av 
dessa reaktioner kan vara; nedstämdhet, oro, ängslan, ångest, sömnsvårigheter, mardrömmar, 
självmordstankar och små barn kan visa i leken vad de har blivit utsatta för. Det är viktigt att 
komma ihåg att alla barn inte visar samma reaktioner samt att dessa reaktioner även kan 
komma till uttryck i andra utsatta situationer för barnet, till exempel att leva i en 
missbruksmiljö (Bris, 2018). Fysiska symptom hos barn som blivit utsatt för sexualbrott kan 
vara att barn upplever sveda, har rodnat könsorgan, flytningar, sexuellt överförbara 
sjukdomar, blödningar, rodnad eller förstorad analöppning samt greppmärken på lår och 
skinkor (Svedin & Banck, 2002).  
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Alla barn som utsätts för sexualbrott drabbas inte av allvarliga konsekvenser efteråt. Det finns 
dock forskning som visar att risken för traumatisering ökar ju grövre ett sexualbrott är. Barn 
som utsätts för upprepade sexualbrott över en längre tid får ofta en mer komplex symtombild. 
Även sexualbrottets karaktär och relationen mellan barn och förövare kan ha betydelse för 
risken att utveckla ett trauma. Ett barn som har en nära relation med förövaren och står i 
beroendeställning till denna, får oftast större svårigheter. Ålder, personlighet och livssituation 
i övrigt är också faktorer som kan ha betydelse för vilka långsiktiga konsekvenser ett 
sexualbrott kan ge. En del barn kan börja att uppträda sexuellt utmanande efter att de blivit 
utsatt för sexualbrott, samt försätta sig själv i situationer som är riskfyllda för dem där sex är 
inblandat. Det är dock viktigt att komma ihåg att vissa barn inte visar några tecken eller 
symtom kring vad de har blivit utsatta för utan håller det inom sig, enstaka symtom kan bero 
på andra saker och behöver inte i varje fall bero på ett sexualbrott har begåtts. Detta gör det 
viktigt att försöka förstå innebörden av symtomen och se dem i kontext till barnets egen 
berättelse och familjebild i övrigt (Rädda barnen, 2014).  

När det kommer till barn som har blivit utsatta för sexualbrott och vad de kan visa för 
symptom, har 45 studier genomförts med barn som blivit utsatta för sexualbrott. Resultaten 
visar att det är svårt att beskriva specifika symtom. I analysen togs det upp att barnets ålder 
har betydelse för vilka konsekvenser som kan bli till följd av ett sexualbrott. I åldern sju till 
tolv år är symtomen ofta mardrömmar, omoget beteende, rädsla, problematik i skolan, 
neurotisk mental ohälsa och hyperaktivitet. I studierna jämfördes olika grupper som hade varit 
utsatta för sexualbrott och vilka symtom de visade. Det framkom att de vanligaste symtomen 
för barn som blivit utsatta för sexualbrott är att de oftast drabbas av sexualiserat beteende och 
posttraumatiskt stressyndrom (Svedin & Banck, 2002). Posttraumatiskt stressyndrom är något 
som kan uppkomma vid händelser som har upplevts hotfulla, skrämmande eller chockartade. 
Forskning visar konsekvent på att sexualbrott mot barn ökar risken för posttraumatiskt 
stressyndrom, både under barndomen och i vuxenlivet. När ett barn drabbas av 
posttraumatiskt stressyndrom kan barnet uppleva återkommande minnesbilder som påminner 
om vad hen har varit med om, vilket bland annat kan innebära att barnet undviker allt som på 
något sätt kan påminna om sexualbrottet. Det kan även påverka barnets förmåga att känna 
glädje och andra positiva känslor, bland annat med bakgrund av att barnet ofta bär på en 
känsla av skam och skuld (Wilson & Newins, 2018).  

3.5 Varför vågar inte barn berätta? 
Barn som utsätts för sexualbrott upplever ofta en skam- och skuldkänsla vilket i stor grad 
påverkar barnets tankar, känslor och beteenden för återhämtning. Då många upplever att de är 
de själva som är orsaken till brottet. Utifrån dessa känslor försvåras också förutsättningarna 
att berätta om brottet eller söka hjälp. Forskning visar att detta förklaras både på en intern och 
global nivå, då det påvisas att sexualbrott mot barn strider mot alla samhällsnormer. Många 
barn tar på sig skulden för att skydda familjemedlemmar från skammen vilket antingen kan 
fördröja ett avslöjande eller begränsa det helt samt möjligheterna att söka hjälp (Kennedy & 
Prock, 2016).  
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Forskning påvisar att beslutet om att våga berätta om sexualbrottet brukar återspeglas i tre 
faktorer. Brottets grovhet, relationen mellan förövaren och offret samt brottets synlighet. Som 
nämnt ovan, om sexualbrottet sker inom familjen eller av någon annan närstående har det 
visat sig vara betydligt svårare att våga berätta om brottet. I vilken miljö brottet begås är 
också en avgörande indikator för beslutet att våga prata eller anmäla det, då den privata sfären 
kan begränsa möjligheterna till just det. En stor avgörande faktor till att våga prata om 
sexualbrottet eller kunskapen att anmäla det till polis eller socialtjänst har med barnets 
mognad och beroendeställning till förövaren att göra. När barn står i beroendeställning har det 
visat sig att barn i många fall svarar på frågor om brottet på det sätt som de tror att den vuxne 
vill att de ska svara, vilket många gånger innebär att barnet i fråga ljuger för att skydda den/de 
personer som är viktiga för dem (Svedin & Banck, 2002). Det är vanligt att barn som har 
blivit utsatta för sexualbrott har blivit tillsagda till att hålla tyst om det, ofta genom hot om att 
det annars kommer att hända något hemskt. Det kan göra att barn bland annat kan känna 
rädsla för att en familjemedlem ska hamna i fängelset eller rädsla att inte bli trodd om de 
berättar (Bris, 2018). Många barn får också genom förövaren återberättat att det som hänt har 
varit deras fel eller att det bara var en lek (Rädda barnen, 2014).   

3.6 Barns rättigheter 
Den 1 december 2010 godkände riksdagen en strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige. 
Strategin grundar sig på nio principer som ska vara en strukturerad utgångspunkt för aktörer 
på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter ska trygga barns rättigheter. 
Myndigheter, kommuner och landsting har i sin uppgift att tolka och tillämpa lagar samt 
förordningar så att beslut enligt barnkonventionen beaktas och följs utifrån barns rättigheter. 
En av principerna i strategin som Sverige godkände 2010 syftar till att barns fysiska och 
psykiska integritet alltid ska värderas i alla sammanhang. Strategin är grundad utifrån 
speciella bestämmelser om barns rättigheter med stöd av barnkonventionen som också utgår 
från att varje barn ska skyddas mot alla former av våld, som kan innebära fysiskt eller 
psykiskt våld eller annat utnyttjande. Med barn avses en person som är under 18 år och 
rättigheterna ska tillförsäkras alla barn i Sverige oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning eller 
bakgrund. Principerna är framtagna med utgångspunkt i att våld mot barn kan förekomma i 
barnets närmiljö av en närstående och att aktörer som skola har ett ytterst ansvar att skapa ett 
skydd för dessa barn i samverkan med andra aktörer i samhället. Strategin ger en tydlighet i 
att barn ska ses som fullvärdiga medborgare där respekt och trygghet ska ges i alla 
sammanhang som rör barn. För att upprätthålla principerna krävs det att samhället fortsätter 
att upptäcka och erbjuda stöd till barn som utsätts för våld i olika sammanhang och ge det 
skydd som barn behöver. Strategin som Sverige tog sig ann 2010 återfinns i prop. 
2009/10:232 (Regeringskansliet, 2011).            

I artikel 34 i barnkonventionen återfinns särskilda bestämmelser för att skydda barn från alla 
former av sexualbrott. Konventionerna ska särskilt beakta att barn behöver skyddas från a) att 
tvingas delta i en olaglig sexuell handling b) att exploateras för prostitution eller annan olaglig 
sexuell verksamhet c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt 
material (Unicef Sverige, 2008). Artikel 34 tydliggör staternas skyldighet att skydda barn mot 
sexualbrott och att åtgärder vid brott ska finnas till hands samt att planering finns för att 
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förhindra och eliminera sexualbrott. Konventionerna har i rutin att stater som inte har vidtagit 
tillräckligt med åtgärder kring sexualbrott mot barn särskilt ska rekommenderas att införa 
specifika handlingsplaner för att förebygga och minska sexualbrott. En av handlingsplanerna 
är att skolan då inför obligatoriskt förebyggande arbete och relevanta läroplaner som utgår 
från att främja kunskap om sexualbrott samt förebygga övergreppen. I artikeln beskriver även 
konventionerna att ett viktigt inslag i det förebyggande arbetet mot sexualbrott är att 
säkerställa att lärare och barn är medvetna om de risker som sexualbrott kan medföra, samt att 
rättssystemen har en stor medvetenhet och kunskap om sexualbrott (Unicef Sverige, 2008). I 
november 2009 var det 194 länder som hade åtagit sig FN:s barnkonvention och på så sätt 
uttryckligen angett att de ska vidta alla möjliga lagstiftningar, administrativa-, sociala och 
pedagogiska åtgärder nationellt och internationellt för att skydda barn från sexualbrott. Dock 
visar studien på att sexualbrott fortfarande måste beaktas som ett internationellt problem med 
hävningar till att resultatet tyder på att förekomstnivåerna för anmälda sexualbrott i de 194 
länderna visar stora skillnader. Majoriteten av de som blivit utsatta för sexualbrott rapporterar 
aldrig att de har blivit utsatt för något typ av brott, vilket gör att mörkertalet när det kommer 
till sexualbrott mot barn är stort (Stoltenborgh, Van Ijzendoorn, Euser & Bakermans-
Kranenburg, 2011). 
 
Genom att ge barn vetskap om att de har makten över sin egen kropp och själv har rätten till 
att säga nej när något känns obehagligt är en viktig grund för barns självbestämmande. Yngre 
elever behöver få vetskap om sin egen och andras integritet för att kunna hindra kränkningar, 
sexualbrott och utsatthet. Statistik visar att de flesta som blir utsatta för sexualbrott utsätts av 
någon de känner, forskning belyser vikten av att barn också får möjlighet att utveckla och lära 
sig gränssättning till personer i deras närhet eller personer de tycker om. Det är viktigt att barn 
får prata om integritet och att vuxna pratar öppet om ämnet för att möjliggöra att tabun 
minskar, vilket kan skapa förutsättningar till att barn själva ska kunna uttrycka kroppsgränser 
och integritet (Stiftelsen allmänna barnahus, 2017). Bris påvisar att tabun kring sexualbrott 
kan medföra svårigheter för personer som arbetar med barn att uppmärksamma de som blir 
utsatta för brottet. Problematiken ligger många gånger i att vuxna finner en stor smärta i 
tanken av att barn blir utsatta för sexualbrott och försöker finna andra förklaringar till barnets 
utsatthet. Vår kultur utgår från att vuxna inte förgriper sig på barn och framförallt inte någon 
närstående, vilket skapar stora hinder i att kunna uppmärksamma ett barns utsatthet 
(Hindberg, 2006). Det kan vara lätt för personal som arbetar med barn att identifiera sig med 
barnets föräldrar eller andra närstående till barnet vilket kan försvåra personalens förmåga att 
se situationen från barnets perspektiv. Det påvisas att det finns en stor kunskapslucka hos 
yrkesgrupper som arbetar med barn och bemötandet kring utsatta barn. Familjers integritet är 
också en primär ståndpunkt i vår kultur och väger ofta tyngre än vägen till barns rätt till skydd 
(Hindberg, 2006). 

3.7 Effekter av sexualbrott senare i livet 
I en studie av Fergusson och Mullen visas det att vuxna som har blivit utsatta för sexualbrott 
som barn löper större risk att utveckla depressiva symtom, missbruk, ätstörningar, 
ångestsyndrom, antisocialt beteende, posttraumatiskt stressyndrom, sexuella problem och 
självskadebeteende samt självmordstankar. Ålder, personlighet och kön kan vara avgörande 
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aspekter till vilka symtom som kan utvecklas (Svedin & Banck, 2002). Under barns 
utveckling skapar barnet en relation till sig själv som bland annat självkänsla och 
medvetenhet, efter ett sexualbrott kan denna utveckling brista. Det kan även leda till att barn 
utvecklar en oro och snedvriden uppfattning om närhet och tillit, som på sikt kan innebära 
långvariga konsekvenser som tagits upp ovan (Svedin & Banck, 2002).  

3.8 Vikten av att prata med barn om kroppen och gränser 
Att sexualbrott förekommer mot barn är tyvärr inte ovanligt. En viktig uppgift vuxna har är att 
lära barn om deras rättigheter, kroppens värde och att de alltid får säga nej till all beröring 
som inte känns bra. Detta kan göras genom att tidigt börja med en kommunikation med barnet 
under uppväxten om kroppen, närhet och sexualitet, som kan bidra till att barnet får en sund 
och nyanserad bild av sig själv och till andra. Detta är även handlingar som vuxna kan göra 
för att underlätta för de barn som blir utsatta för sexuella handlingar, och ett sätt att få barnen 
att förstå om de utsätts för ett sexualbrott. Att tidigt lära barn om vilka kroppsdelar som är 
privata är betydelsefullt, exempelvis snippan, snoppen, rumpan och munnen. Vuxna kan 
genom tydlighet förmedla att barn har rätt att bestämma över sin egen kropp genom att ge 
kännedom om både sina egna och andras gränser. I grund och botten är närhet och fysisk 
kontakt viktigt och positivt, det är dock viktigt att barn får lära sig vilken beröring de tycker 
känns bra och inte, samt att barn har rätt att säga nej, även om det skulle vara en person som 
barnet känner eller tycker om. Vikt läggs även vid att barn ska bli medvetna om att det finns 
andra människor som inte alltid är snälla och kan göra dumma saker. Det är viktigt att vuxna 
förklarar för barn att om någon gör, eller vill göra något med ens kropp som en själv inte 
tycker känns bra så får en säga nej. För att underlätta för barn att känna att de alltid kan 
berätta för vuxenvärlden om de blir utsatta för något som inte känns bra, kan det vara bra att 
berätta skillnaden på bra och dåliga hemligheter. En kan ge exempel på vad bra hemligheter 
kan vara, såsom födelsedagspresenter eller julklappar, och då förklara att det är sådant som en 
blir glad av, sådana hemligheter behöver en inte berätta för någon. Medan dåliga hemligheter 
är saker som får en att bli ledsen eller att de gör att en får ont i magen, dessa hemligheter får 
en berätta för någon annan, även om en har blivit tillsagd att inte göra det. Att prata om bra 
och dåliga hemligheter kan ge barn möjligheten att våga berätta vad de har blivit utsatta för, 
även om någon sagt att det är en hemlighet (Rädda barnen, 2014). 

3.9 Utbildning och undervisning till elever i årskurs 1–6 om integritet och rättigheter 
I grundskolan styrs all undervisning och utbildning av läroplanens två första delar, skolans 
värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. 
Undervisningen och utbildningen styrs även av de olika ämnenas kursplaner. Skolans 
värdegrund innefattar följande som är relevant för studien, de har till uppdrag att se till att 
gestalta och förmedla individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Verksamheten ska också präglas 
av omsorg och den enskildes välbefinnande och utveckling. Skolans uppdrag är att finnas som 
stöd för familjer gällande deras ansvar för barnets fostran och utveckling, vilket innebär att 
det arbete måste ske i samarbete med hemmen. De mål och riktlinjer som skolan utgår från 
och som är till vikt för denna studie är att varje elev ska respektera andra människors 
egenvärde, att eleverna ska medverka till att hjälpa andra människor, ta avstånd från all 
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diskriminering och kränkande behandling som individer kan tänkas möta samt kunna ta 
medvetna etiska ställningstagande som är grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter. 
Riktlinjer som finns för de som arbetar i skolan är att de i sin skolverksamhet med sina egna 
medel ska möjliggöra att skolan präglas av jämställdhet och sammanhållning mellan 
individer, alltid ska arbeta för att motverka diskriminering och kränkningar samt att varje elev 
visas respekt. När det kommer till skolan och hemmen, är skolan och vårdnadshavarna 
gemensamt ansvariga för elevens skolgång, där de ska göra sitt yttersta för att skapa de bästa 
möjliga förutsättningarna för elevens utveckling och lärande. Läraren ska även hålla sig 
informerad om sina elevers personliga situation och behandla varje elev med respekt och 
integritet (Skolverket, 2018). 

Läroplanen och kursplanen i biologi för årskurs 1–3 återfinns på skolverkets hemsida. 
Punkten “kropp och hälsa” som beskrivs i kursplanen för biologi tar upp vikten av sociala 
relationer för att må bra. I läroplanen i biologi för årskurs 4–6 så berörs både hur den psykiska 
och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer. Utbildning kring 
människans pubertet, sexualitet och reproduktions ska ges samt frågor om identitet, 
jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Läroplanen i samhällskunskap för årskurs 1–3 
vidrör livsfrågor som kan ha betydelse för eleven och det kan bland annat vara, gott och ont, 
rätt och fel, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Eleverna ska få ta del av 
grundläggande mänskliga rättigheter, vikten av alla människors lika värde samt barnets 
rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Läroplanen i samhällskunskap för årskurs 4–6 
tar upp ämnen som rör individer och gemenskaper samt olika samlevnadsformer, sexualitet, 
könsroller och jämställdhet. Socialt skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i 
samhället ska också diskuteras. Här ska eleven få lära sig om barns rättigheter enligt 
barnkonventionen samt hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. 
Undervisning i sex och samlevnad är något som varje enskild rektor har ansvar att involvera i 
undervisningen på grundskolan (Skolverket, 2018). 

3.10 Anmälningsskyldighet 
De som har det yttersta ansvaret i varje kommun att se till att barn som far illa får hjälp är 
socialnämnden. Socialnämnden kan dock inte göra detta på egen hand utan måste få hjälp av 
allmänheten, myndigheter och enskilda yrkesutövare. Om det finns misstanke eller vetskap 
om att ett barn far illa har myndigheter och privatanställda som möter barn i sin verksamhet 
en skyldighet att anmäla. Något som det sker missförstånd kring är att det är vanligt att tro att 
en måste veta helt säkert att ett sexualbrott har begåtts för att kunna göra en anmälan, men 
anmälningsplikten gäller även vid misstanke om sexualbrott. Det är då socialnämnden har till 
uppgift att utreda om dessa misstankar är berättigade eller inte. Det ska helst finnas rutiner för 
hur en anmälan ska göras vid myndigheter och yrkesmässigt bedrivna verksamheter. En 
anmälan görs till socialtjänsten i den kommunen som barnet bor i, den som är 
anmälningsskyldig har en skyldighet att lämna in alla uppgifter som kan vara av betydelse för 
socialtjänstens utredning när det gäller barnets behov av stöd och skydd. Den som har gjort en 
anmälan får sedan 2013 bli informerad av socialtjänsten att utredning har inletts, inte har 
inletts eller redan pågår. Det går alltid att rådfråga socialtjänsten om en skulle vara osäker på 
om eller hur en anmälan ska göras (Rädda barnen, 2014). 
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Anmälningsskyldigheten återfinns i socialtjänstlagens 14 kap. “Anmälan om och avhjälpande 
av missförhållande m.m. 1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa: 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga” (SFS 2001:453).  

Skolverket beskriver att det kan vara svårt för lärare att uppmärksamma om ett barn far illa 
bland annat med grund av att vissa barn inte tydligt visar att de mår dåligt. Skolverket redogör 
också för att barn och individer kan må dåligt av många olika anledningar och att vissa av 
dessa barn drar sig undan, blir nervösa eller tysta istället för att tydligt visa det. Dock 
beskriver skolverket att vissa barn kan tro att de tydligt visar att de inte mår bra men att ingen 
ser, andra barn visar oro, aggressivitet, ångest, huvudvärk eller en hög frånvaro från skolan. 
Det beskrivs att vissa anledningar till många barns mående kan handla om att de bär mycket 
på sina axlar på grund av utmanande familjesituationer. Det kan röra sig om att föräldrar 
brister i förmågan att ge omvårdnad eller trygghet, vilket skolverket beskriver kan handla om 
missbruksproblematik, psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar eller allvarliga sjukdomar som 
kan innebära att barnet tar ut sin frustration, sorg eller annat beteende i skolan. Skolverket 
betonar vikten och plikten av att anmäla om de har misstanke om ett barn far illa, då alla som 
arbetar inom bland annat skola har en anmälningsplikt. Skolverket skriver att skolpersonal i 
de flesta fall vet och kan avgöra när en anmälan behöver göras men att en rädsla kan finnas 
för att svika ett löfte som har utlovats eller en oro vad en anmälan faktiskt kan leda till 
(Skolverket, 2018).    

3.11 Utbildningsinsatser 
I en rapport av BRÅ från 2015 tar de upp vikten av utbildningsinsatser om sexualbrott till 
barn och de personer som i sin verksamhet arbetar med barn. De lyfter det som en viktig 
prevention och förebyggande insats för att minska sexualbrott mot barn, genom att både ge 
barn kunskap om sina rättigheter samt vetskap om kroppsliga gränser och oönskad beröring. 
För de personer som arbetar med barn är utbildning om sexualbrott också en viktig insats för 
att lyfta ämnet och öka förmågan att uppfatta ett sexualbrott, vilken utbildning om sexualbrott 
ger goda möjligheter till. Med tydliga riktlinjer och handlingsplaner för hur personal på bästa 
sätt kan hantera ett avslöjande om ett sexualbrott så kan större trygghet också ges till 
personalen (Brå, 2015). Internationell forskning visar också på vikten av utbildning till barn, 
vuxna, personer som professioner som jobbar med och till samhället (Kenny & Wurtele, 
2012). 
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4. Teoretisk referensram 
Nedan presenteras två teorier som kan ge en övergripande förklaring till de konsekvenser ett 
sexualbrott kan medföra. Dessa konsekvenser kan kopplas till grundskollärares möjligheter 
och svårigheter i att uppmärksamma reaktioner hos barn som blir utsatta. Dessa två teorier 
skapar också en förståelse för den svårighet som kan komma till uttryck för barn till att våga 
berätta för vuxenvärlden vad de har blivit utsatta för.  

4.1 Finkelhors och Brownes traumatogena modell 
Den traumatogena modellen som är framtagen av Finkelhors och Brownes är ett verktyg som 
kan fungera som ett hjälpmedel för att kunna ge en förklaring till varför en del barn som har 
blivit utsatta för ett sexualbrott klarar av att hantera det och varför en del barn kan få 
långvariga svårigheter. Modellens fyra faktorer kan ge förklaringar till varför många barn som 
utsätts för sexualbrott drabbas av negativa psykosociala effekter. Dessa fyra faktorer är 
sexuell traumatisering, stigmatisering, den vuxnes svek och barnets maktlöshet (Svedin & 
Banck, 2002). 

Sexuell traumatisering handlar om barns sexualitet och hur det påverkar barns utveckling av 
känslor och attityder som kan komma att formas på ett icke utvecklingsmässigt och 
interpersonellt funktionellt sätt. Relationen mellan förövaren och barnet erotiseras, 
sexualiseringen kan uttryckas genom till exempel uppmärksamhet, att förövaren ger gåvor 
eller att barnets könsorgan är i fokus. En konsekvens av sexualisering som blivit traumatisk 
kan orsaka sexuella beteenden och störningar, som bland annat kan vara spärrning av sexuell 
lust eller översexualisering (Svedin & Banck, 2002). 

Stigmatisering innebär att barnet utvecklar en bild av sig själv som är negativ, vilket är en 
psykologisk konsekvens. Denna konsekvens uppkommer då förövaren lägger skuld på barnet 
eller om reaktionerna från barnets omgivning är negativa. Detta kan göra att barnet känner 
skuld och skam, det är något som kan leda till att barnet utvecklar en dålig självkänsla. Detta 
kan i sin tur leda till isolering och olika negativa beteenden, som bland annat någon form av 
självskadebeteende eller handlingar som leder till självmord (Svedin & Banck, 2002). 

Den vuxnes svek handlar om att barnet har blivit manipulerad, utnyttjad, sviken eller utsatt för 
våld av en nära vuxen. Sexualbrott som begås av en nära vuxen till barnet skapar många 
gånger bristande förtroende för andra människor, barnet kan på så sätt få svårt att skapa nära 
och trygga relationer till andra. Resultatet av den vuxnes svek kan te sig på olika sätt i barnets 
beteende efter att barnet har blivit utsatt för sexualbrott, modellen visar att barnet kan ge 
uttryck till framförallt isolering eller distanslöshet (Svedin & Banck, 2002). 

Barnets maktlöshet handlar om att barnet hamnar i en situation där hen känner sig maktlös, då 
barnet inte har möjlighet att stoppa förövaren. Det kan medföra att barnet anpassar sig efter 
situationen och får en känsla av uppgivenhet. Denna maktlöshetskänsla kan leda till att barnet 
utvecklar ett aggressivt beteende (Svedin & Banck, 2002). 
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4.2 Anknytningsteorin 
Anknytningsteorin handlar om att varje barn har ett behov av att knyta an till minst en vuxen i 
sin omgivning, vanligtvis knyter barn an till sina föräldrar. Denna anknytning har till syfte att 
barn ska bli försedd med både omsorg och uppmärksamhet, inte bara materiellt utan också 
emotionellt och psykiskt från sin anknytningsperson. Det som föräldrar lär sitt barn under de 
tidiga levnadsåren om anknytningsrelationer och känslor skapar en grund och betydelse för 
barnets anpassning och utveckling senare i livet. Anknytning handlar om det dagliga 
samspelet mellan föräldrar och barn, hur barnet blir bemött när de visar känslor som 
nedstämdhet och rädsla. Hur föräldrarna uppmärksammar, skyddar, lugnar och tröstar barnet 
när barnets anknytningssystem är aktiverat bidrar till vilket anknytningsmönster barnet 
utvecklar. Kvaliteten på barnets anknytning påverkas av vilken förmåga föräldrarna har att 
vara en fysisk och trygg bas för barnet. Vissa föräldrar visar en mer känslomässig 
tillgänglighet än andra, på det sättet lär barnet sig att föräldern är tillgänglig i de stunder 
barnet är i nöd av behov, dessa barn utvecklar en trygg anknytning. Ett barn som utvecklar en 
trygg anknytning har visat sig kunna forma ett skydd mot påfrestningar både under barnets 
uppväxt och senare i vuxenlivet. De barn som har fått uppleva en känslomässig otillgänglighet 
av sina föräldrar kan utveckla en otrygg undvikande, otrygg ambivalent eller desorganiserad 
anknytning (Wilkins, 2016). Ett barn som blir utsatt för psykiska eller fysiska övergrepp av 
den person den har knutit an till kan utveckla en desorganiserad anknytning, vilket är den 
allvarligaste formen av anknytning. Hos ett barn som blir utsatt av denna typen av övergrepp 
uppkommer oftast en förvirring då personen den knutit an till blir en källa för hot men 
samtidigt ska vara den som ger barnet skydd. Detta gör att barnet hamnar i en 
konfliktsituation där hen inte har någon strategi för att hantera sin stress, vilket kan leda till att 
de reagerar med att stänga av sitt anknytningssystem eller att det är igång hela tiden, då de 
endast ibland får den omvårdnad de behöver. Detta kan visa sig i barnets beteende genom att 
de blir passiva eller utagerande (Byun, Brumariu & Lyons-Ruth, 2016). 
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5. Metod 
Studien som genomförts är kvalitativ och har till stor del en induktiv ansats, vilket innebär en 
analys på texter som bland annat kan vara baserade på människors berättelser om sina 
upplevelser (Bryman, 2011). Studien är baserad på intervjuer med grundskollärare i en 
kommun i norra Sverige. I detta avsnitt redovisas studiens urvalsmetod, tillvägagångssätt, 
analysmetod, redovisning av sökmotorer och sökord, de forskningsetiska reflektioner som 
gjorts, studiens trovärdighet, metodologiska reflektioner samt en avslutande presentation av 
arbetsfördelning. 

5.1 Urval 
Urvalsmetoden som användes i denna studie är ett bekvämlighetsurval, vilket är en form av 
icke-sannolikhetsurval. Denna urvalsmetod innebär att personer som råkar finnas tillgängliga 
för forskaren tillfrågas (Bryman, 2011). Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval för att 
skolorna låg i en kommun vi kände till och därav var nära till hands. När det kommer till 
kvalitativ forskning är urvalsprocessen ofta målstyrd, vilket betyder att en försöker skapa en 
överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet. En nackdel med 
bekvämlighetsurval är att det kan försvåra generaliserbarheten av resultatet (Bryman, 2011). 
Vi ser dock inte detta som ett problem då resultaten vi fått fram kan kopplas till både nationell 
och internationell forskning som påvisar problematiken gällande sexualbrott mot barn då det 
finns på en global nivå och i alla samhällen (Kennedy & Prock, 2016). Vi ser på så sätt att det 
kan finnas en möjlighet att den valda kommunen i norra Sverige ändå kan finna samband med 
andra kommuner med bakgrund av statistiken och forskningen om sexualbrott. Vi ansåg 
denna urvalsmetod som fördelaktig då sexualbrott beskrivs som ett tabubelagt ämne där få är 
villiga att prata om det (Hindberg, 2006) vilket innebär att ett bekvämlighetsurval kunde ge 
möjlighet att intervjua de grundskollärare som var nära till hands och villiga att ställa upp. 
Med de intervjuer som genomförs i en kvalitativ studie är målet att dessa individer är 
relevanta utifrån den problemformulering som finns (Bryman, 2011). Målgruppen bestod av 
lärare som arbetade på grundskolor i årskurserna förskoleklass till årskurs 6, i en kommun i 
norra Sverige. För att nå ut till lärare skickades ett informationsbrev ut via mail till de lärare 
som hade sin mailadress tillgänglig samt till rektorer i kommunen med informationsbrevet 
med önskan att de skulle vidarebefordra det till sina lärarkollegor. Sammanlagt skickade vi ut 
mail till 211 stycken grundskollärare och rektorer. Vi fick tre svar, två som ville delta och en 
som inte var intresserad. Vi skickade därefter ett påminnelsemail till de 208 stycken som inte 
hade svarat om deltagande i intervjustudien en vecka senare, vilket inte resulterade i någon 
form av återkoppling. Vi valde då att ringa till lärare som arbetade på grundskolor i den valda 
kommunen, som gav snabbare resultat. Antalet samtal som gjordes var 86 stycken och utav 
dessa var det fem stycken lärare som tackade ja till intervju. En rektor på en skola i den valda 
kommunen ansåg att hen inte kunde skicka ut eller informera sina kollegor om denna studie 
med anledning av att hen ansåg att det skulle innebära för mycket tid för dem. Detta innebar 
att vi fick bortfall på en hel skola med lärare då endast nummer och mailadress fanns 
tillgänglig till rektorn. 
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5.2 Datainsamling 
Efter att frivilliga lärare medgett sitt samtycke att ställa upp på en intervju bestämdes tid och 
plats för genomförandet av intervjun, efter deras önskemål. Intervjuerna vi genomförde var 
semistrukturerade och var mellan 30–40 minuter långa. Vid semistrukturerade intervjuer har 
personen som intervjuar en uppsättning frågor, där specifika teman har valts ut som ska 

beröras under intervjun, dessa teman har sammanställts i en intervjuguide (Bilaga 1). Det 
finns en viss flexibilitet i semistrukturerade intervjuer då intervjuaren inte behöver ställa 
frågorna i den ordning de är planerade i intervjuguiden samt att uppföljningsfrågor kan ställas 
om de kan anknytas till något som informanten har sagt. För att få svar på syftet och 
frågeställningarna ska intervjuguiden vara formad på ett sätt så att dessa kan besvaras 
(Bryman, 2011). Vi valde denna metod för att vi ansåg att det var ett fördelaktigt sätt att få 
svar på vårt syfte och frågeställningar. Det finns en möjlighet att svarsfrekvensen skulle 
kunnat bli högre om vi hade använt oss av en kvantitativ metod i form av enkäter, där 
informanten eventuellt hade kunnat känna sig mer anonyma (Ryen, 2004). Vi såg dock en 
fördel att genomföra semistrukturerade intervjuer för att på så sätt ha möjlighet att ställa 
följdfrågor för att få en mer detaljerad och djupare bild av problematiken som en kvalitativ 
metod kan medföra (Bryman, 2011). Informanterna fick själva bestämma tid och plats utifrån 
egna preferenser. Detta resulterade i att sex av sju informanter valde att genomföra intervjun 
på deras arbetsplats och den sjunde valde att genomföra intervjun på en offentlig plats, alla 
intervjuer skedde dock i ett enskilt rum. För- och nackdelar kan diskuteras kring valet av 
plats, då de som valde sin arbetsplats för intervjun kan ha känt sig trygga i den miljön de 
brukar befinna sig i, det kan leda till ökad öppenhet. Nackdelen kan även vara att 
informanterna kunde ha känt sig begränsade i att uttrycka sig, då det eventuellt fanns risk att 
omgivningen hade vetskap om att intervjun ägde rum och därmed kunna bidra till en känsla 
av att känna sig bevakad. Intervjun som skedde på en offentlig plats kunde eventuellt medföra 
att informanten kände sig mindre begränsad och tyglad av arbetsplatsens struktur och miljö 
(Bryman, 2011).   

5.3 Analysmetod 
Den analysmetod som användes i denna studie var tematisk analys samt inspiration av 
grounded theory gällande att ta fram koder, dock användes inga andra delar av grounded 
theory (Thorén-Jönsson, 2008). Transkriberingen av intervjuerna skedde direkt efter att 
intervjun hade ägt rum, detta för att upplevelsen av intervjun fortfarande var nära till hands. 

I denna studie har vi som studieansvariga valt att utgå från öppen kodning med utgångspunkt 
från grounded theory. Öppen kodning innebär att texten “öppnas upp” och analyseras, där rad 
för rad av intervjun begrundas av forskaren. Varje fenomen och händelse får en benämning 
som kommer att bli en kod, denna kod ska lyfta fram innebörden i fenomenet eller händelsen. 
Efter denna process kommer datamaterialet att brytas ner i en mängd koder, de koder som 
anses ha något gemensamt kommer falla under samma temporära kategori. Kategori i detta 
sammanhang är det som framställs ur datamaterialet och som kommer att representera ett 
fenomen. När koder och temporära kategorier framställts har tematisk analysmetod använts, 
då vi uppmärksammade återkommande teman under kodningsprocessen. Utifrån de framtagna 
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teman kunde en sortering av materialet sättas in under de teman som kommit till känna under 
analyseringen, detta med hjälp av de koder som framtagits (Thorén-Jönsson, 2008). Något 
Bryman nämner är att denna metod saknar ett tydligt tillvägagångssätt (Bryman, 2011). 
Utifrån den information och kunskap vi fått av tematisk analys har vi fått fram vårt resultat 
genom att vi inledningsvis granskade samtliga transkriberingar där koder togs fram och sattes 
in under temporära kategorier, där vi kunde urskilja två specifika teman. Vi strukturerade 
sedan upp de temporära kategorier som vi sedan ansåg kunde vara bestående för att lättare 
kunna inkludera allt relevant material och kunna lyfta fram vårt material på bästa sätt, utan i 
allt för stor utsträckning sålla bort material och enklare kunna ta ut beståndsdelar som är 
kopplade till studiens syfte och frågeställningar. 

5.4 Redovisning av sökmotorer och sökord 
För att hitta relevant forskning och litteratur till studien har databasen google, google schoolar 
och SocIndex använts. Sökord som användes var, “Socialtjänsten, sexuella övergrepp mot 
barn”, “Sexuella övergrepp mot barn”, “Brå, sexualbrott mot barn”, “treskablinoll”, “Vad 
är ett övergrepp”, “Skolverket”, “Definition av sexualbrott”, “Skolverket, sex och 
samlevnad”, “Unicef”, “Lärarnas riksförbund”, “Trauma”, “Barns rättigheter”, 
“Barnkonventionen”, “Närstående”, Posttraumatisk stressyndrom”, “Bris”, “Sexual abuse 
world wide”, “Children sexual abuse”, “Sexual abuse of children statistic”. 
 
5.5 Etisk reflektion 
I studier som inkluderar deltaganden av människor är det viktigt att överväga etiska dilemman 
och reflektioner för att ta hänsyn till deltagarnas integritet. I denna studie är de etiska 
överväganden baserade på de fyra huvudsakliga kraven om information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande (Bryman, 2011). 

Informationskravet innebär att de personer som deltar i studien ska informeras om syftet med 
studien, hur undersökningen görs, vad den kan bidra till, att det är frivilligt att medverka och 
att en kan avbryta sin medverkan i studien när som helst. Enligt samtyckeskravet har de som 
deltar i studien rätt att bestämma över sin egen medverkan (Bryman, 2011). I 
informationsbrevet som skickades ut till vår berörda målgrupp togs de fyra forskningsetiska 
principerna upp (se bilaga 2). De som återkopplade till oss och medgav att de var intresserade 
av att delta i studien bestämdes tillsammans en tid och plats för intervjun. Vid 
intervjutillfällenas början gavs information om att intervjun skulle spelas in och att den 
kommer raderas i samband med att arbetet lämnas in. Efter godkännande av inspelning gavs 
information om studiens syfte och arbetsgång (Bryman, 2011). I samband med att denna 
information gavs ansåg vi att kriterierna för informationskravet var uppfyllda. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de personer som har valt att delta i 
studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Dessa personuppgifter ska 
förvaras på ett sätt att det inte finns någon möjlighet för någon obehörig att komma åt dem. 
Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att de material som samlas in endast får 
användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). 
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Vid intervjutillfällena berättade vi att informanternas deltagande var helt frivilligt och att 
informanterna hade rätt till att när som helst avbryta sin medverkan under intervjun eller upp 
till en vecka efter intervjudagen. I och med detta ansåg vi att uppfyllandet av samtyckeskravet 
var gjort (Bryman, 2011). 

Informanterna informerades om att namn, vilken skola och vilken kommun de arbetar på 
kommer avidentifieras för att minska risken till att uppgifter ska gå och härledas tillbaka till 
informanten. De blev informerade om att materialet endast kommer att behandlas av 
studieansvariga och handledare. När intervjuerna transkriberades gjordes det på en avskild 
plats där inga utomstående kunde ta del av inspelningarna och materialet (Bryman, 
2011).  genom detta har vi kunnat säkerställa konfidentialiteten kring materialet som vi fått in 
från informanterna. Vi har valt att använda “hen” i studiens resultatdel för att öka 
anonymiteten och skyddet för informanterna som deltog i studien samt för att begreppet kön 
inte är relevant för vår studie då vårt syfte inte var att jämföra svarsresultat kvinnor och män 
emellan. Det deltog fler kvinnor än män i studien och inga större skillnader kunde inte heller 
utläsas i materialet mellan könen. 

Informanterna informerades om att inspelningarna endast kommer användas i syftet att skriva 
examensarbetet och att inspelningarna kommer raderas den 28 november i samband med att 
studien lämnas in. Utifrån denna information anser vi att nyttjandekravet också uppfylldes 
(Bryman, 2011). 

5.6 Studiens trovärdighet                                         
Resultatet i denna studie är baserad på material som bearbetas med en tematisk analysmetod 
med stöd av grounded theory under kodning. Genom kodning kan innebörden i ett fenomen 
eller händelse särskilt lyftas fram och tydliggöra ett visst fenomen. Dock lyfter Bryman 
återkommande brister vid kodning som skulle kunna bidra till att resultatets trovärdighet kan 
ifrågasättas. Bristerna kan bland annat uppstå i samband med att ett sammanhang tas ifrån sin 
kontext, där forskaren kan tappa bort den sociala situationen genom att textstycken plockas ur 
dess sammanhang. Samt att det som informanten lyfter fram under ett samtal kan gå förlorat 
genom att forskaren sätter in informationen i en annan kontext än den ursprungliga (Bryman, 
2011). Vi strävade efter att i sådan stor utsträcknings som möjligt att undvika dessa brister 
genom att regelbundet under kodningen gå tillbaka till transkriberingen för att kontrollera att 
koderna var i enlighet med sammanhanget och den sociala kontexten.                        
                                          
Studiens trovärdighet kan granskas utifrån studiens tillförlitlighet. Begreppen validitet och 
reliabilitet diskuteras framförallt i de studier som bygger på kvantitativa forskningar. Validitet 
kan påvisa huruvida forskaren har observerat, identifierar eller mätt det man säger sig vilja 
mäta (Bryman, 2011). Reliabilitet utgår i stor utsträckning ifrån hur undersökningens mätning 
kan upprepas och visa på en tillförlitlighet genom att resultatet kan reproduceras vid en annan 
tidpunkt av en annan forskare och visa på samma resultat. I en kvalitativ undersökning, som 
denna studie, skapas svårigheter i detta kriteriet då det är omöjligt att frysa en social miljö och 
att forskarens resultat kan reproduceras vid nästa undersökning (Bryman, 2011). Genom att 
undersöka studiens tillförlitlighet utifrån fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 
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pålitlighet och en möjlighet att styrka samt konfirmera menar Lundman och Graneheim att det 
kan vara fördelaktigt att byta ut begreppen validitet och reliabilitet för att eventuellt lättare 
kunna utläsa studiens tillförlitlighet från en kvalitativ forskningsmetod (Lundman & 
Graneheim, 2008). Vi strävade efter att skapa trovärdighet i studiens resultat, vilket utgör att 
vi säkerställt att vår forskning genomfördes utifrån de regler som finns samt att de personer 
som har medverkat i studien fått bekräfta att deras verklighet har speglats och uppfattats 
riktigt. Detta har försökts att fastställas genom att vi som studieansvariga har sammanfattat de 
svar vi har fått av informanterna på plats och frågat om vi har uppfattat de rätt eller om det är 
något de ville tillägga eller förklara. 
Kriteriet överförbarhet innebär att det data som samlats in genom studien är så detaljrikt som 
möjligt för den kontext som studeras, för att resultaten ska kunna bedömas hur överförbar det 
är till en annan social miljö. Studiens intervjuer genomfördes med mål av att de skulle vara så 
detaljrika som möjligt där citat och specifik information har tagits med från intervjuerna. 
Detta för att kunna möjliggöra att en bedömning ska kunna ske om det är överförbart till en 
annan grupp eller social kontext. Dock har vi som studieansvariga behövt ta hänsyn till den 
detaljerade informationen vi har fått av informanterna i många fall och uteslutit vissa delar i 
studien för att kunna upprätthålla deras anonymitet. För att studien ska kunna beskrivas 
utifrån kriteriet pålitlighet behöver forskarna säkerställa studien utifrån ett granskande synsätt. 
En fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessen ska finnas nära till hands 
där redogörelse av problemformulering, val av undersökningspersoner, anteckningar från 
fältet eller intervjuutskrifter och så vidare (Lundman & Graneheim, 2008). Detta kriterium har 
under studiens process tagits hänsyn till. Det finns hänvisningar till forskningsprocessen 
under avsnitt “5. Metod” i denna studie samt vidare underlag för valda intervjupersoner, 
anteckningar och dokumentation från intervjuerna.  

Med möjlighet att styrka och konfirmera så är det viktigt att forskaren är medveten om att det 
inte är möjligt att vara fullständigt objektiv i en forskning som studerar samhället. Därav kan 
forskaren med vetskap om detta försöka säkerställa att hen inte låter sig påverkas av sina 
personliga värderingar eller teoretiska inriktningar. Med en sådan medvetenhet kan forskaren 
på så sätt försöka att inte påverka studiens resultat och slutsatser vid undersökningar 
(Lundman & Graneheim, 2008). Studieansvariga har med kunskap om detta försökt att vara 
så objektiva som möjligt genom hela studiens process. En viss förkunskap fanns om ämnet 
och därför krävdes det reflektion och objektivitet i den mån det var möjligt, för att försöka 
låta studien påverkas i så låg grad som möjligt. Under intervjuerna försökte även 
studieansvariga att säkerställa att personliga värderingar och erfarenheter om detta ämne inte 
kom att påverka intervjupersonerna. Öppna frågor och följdfrågor försökte att ställas för att 
inte låta studieansvarigas eventuellt färgade förkunskap leda informanternas svar i den 
riktning vi skulle ha velat. På så sätt minskade vi risken för ett färgat data och snedvridna 
slutsatser. 

Delar av intervjuerna som har genomförts i studien var retroperspektivt, där informanterna 
genom att blicka tillbaka på deras erfarenhet, utbildning och orosanmälningar svarade utifrån 
det de kom ihåg, då vissa av informanterna hade erfarenheter som sträckte sig över 15 år. 
Vilket skulle kunna innebära en risk för dess trovärdighet när det ligger långt bak i tiden, 
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vilket kan ge ett snedvridet resultat (Bryman, 2011). Ju närmre en individs erfarenhet i tid 
studien är genomförd desto större chans är det att informantens beskrivning stämmer överens 
med verkligheten vilket brukar kallas för minnesbias (Socialstyrelsen, 2016). Studien har till 
största del utgått från informanternas upplevda erfarenheter, kunskaper och åsikter som är 
aktuella i dagsläget, vilket skulle kunna innebära en ökad trovärdighet för studiens resultat 
och slutsatser. Informanternas återberättande om orosanmälningar upplevdes detaljerade och 
även beskrivna av vissa informanter som en känslomässig erfarenhet. Forskning visar att 
erfarenheter som har skapat starka känslor gör att vi kan komma ihåg dessa händelser 
tydligare och mer detaljrika än om de är känslomässigt neutrala (Powell, 2015). Detta skulle 
kunna innebära en ökad trovärdighet då dessa orosanmälningar hade väckt känslor hos 
informanterna även då det i vissa fall var flera år sedan. Tiden som förflutit efter en aktuell 
händelse kan dessutom bidra till att informanten har fått distans till denna, vilket kan bidra till 
ytterligare reflektion av händelsen. 

5.7 Metodologiska reflektioner 
Informanterna som deltog i studien hade arbetat olika lång tid inom grundskolan, vilket gör 
att deras erfarenheter i år skiljer sig åt i stor utsträckning. Detta kan vara en bidragande faktor 
till deras handlingsberedskap och kunskap inom ämnets område. Det är möjligt att resultatet 
hade sett annorlunda ut om vi avgränsade vår målgrupp ännu mer, exempelvis om vi hade valt 
att fokuserat på lärare som jobbat minst i femton år. Vi ansåg dock att det inte var relevant att 
begränsa vår målgrupp efter arbetslivserfarenhet inom grundskolan, vi anser att de aktuella 
frågeställningarna är lika viktiga för en grundskollärare som har arbetat i tre år som en som 
arbetat i tjugotre år.  

Resultatet kan diskuteras utifrån vilka informanter som tackade ja till att medverka i studien. 
Som tidigare nämnt så nådde vi ut till ett hundratal lärare men svarsbenägenheten var låg, 
vilket vi har diskuterat vad det kan bero på. Några spekulationer som framkom var att lärarna 
eventuellt har tidsbrist då arbetsbelastningen kan vara hög, vilket på så sätt skulle kunna 
bidragit till att de inte prioriterade att delta i studien. Ytterligare förklaring till att få lärare 
valde att delta i studien skulle också kunnat bero på att det fanns en bristande kunskap inom 
ämnets område och att lärarna på så sätt inte ville delta. Sexualbrott har visat sig vara ett 
tabubelagt ämne (Brå, 2011) och kan eventuellt ha en påverkan till den låga svarsfrekvens, då 
det kan finnas en begränsning i att prata om detta ämne i det offentliga rummet. Dessa 
faktorer skulle kunna ha varit ett avgörande element till varför vissa kan ha valt att avstå från 
att delta i studien. 

Intervjuerna har gemensamt genomförts av studieansvariga på en angiven plats som 
informanterna fått välja utifrån egna preferenser. Detta innebar att vi som studieansvariga fick 
resa en bit men vi ansåg det som en fördelaktighet. Det medgav att vi fick möjlighet att träffa 
informanterna personligen och på så sätt ta del av kroppsspråk, atmosfären i rummet och 
eventuellt skapa en mer avslappnad miljö med bakgrund av vårt tabubelagda ämne (Brå, 
2011), som skulle kunna vara svårare att diskutera över telefon. Skapandet av en trygg 
atmosfär kring ett samtal är en viktig process för att åstadkomma ett samtal som bygger på 
tillit och förtroenden (Røkenes & Hanssen, 2006). Genom att informanten själv fick välja en 
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plats där intervjun skulle äga rum tänker vi oss att det skulle kunna ha bidragit till att 
informanten hade större möjlighet att öppna upp sig om sina erfarenheter och diskutera sina 
kunskaper och brister.   

Intervjuerna genomfördes gemensamt av studieansvariga vilket skulle kunna ha en fördel i att 
alla intervjuer utformades utifrån samma grundfrågor och hade samma fokusområden. Det 
skulle även kunna ha bidragit till möjligheten att fånga upp detaljer som den andre eventuellt 
hade kunnat missa. Genom att intervjuerna genomfördes gemensamt kunde även olika 
infallsvinklar och tolkningar av intervjun ses utifrån två perspektiv. Någon som skulle kunnat 
ha varit till nackdel av att vi var två som intervjuade skulle kunna vara att informanterna 
upplevde att vi som studieansvariga satt i en maktposition (Røkenes & Hanssen, 2006). 

5.8 Arbetsfördelning 
Studiens alla delar har vi från den inledande fasen utformat i samråd med varandra, vilket vi 
har ansett som både smidigt och fördelaktigt. Vi har kunnat säkerställa en kontinuitet i 
innehållet av studien genom att vi ständigt har kunnat diskuterat alla delar med varandra. Vi 
har bland annat i resultatdelen kunnat reflektera och resonera kring olika teorier med varandra 
för att få ett så verklighetsnära resultat som möjligt. Intervjuerna genomförde vi tillsammans 
och även transkriberingen av dem, vi delade dock upp kodningen av intervjuerna för att 
effektivisera processen. Vi kodade en av de transkriberade intervjuerna tillsammans för att 
kontrollera att processen skulle se liknande ut vid de tre kodningar vi sedan gjorde var för sig, 
för att de skulle stämde överens med varandra. Efter vi kodat alla transkriberade intervjuer så 
gick vi igenom dem tillsammans för att se att vi eventuellt inte missat något av värde. 
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6. Resultat 
Under detta avsnitt kommer resultaten av de sju intervjuerna som genomförts att presenteras. 
Figurerade namn har använts vid citering. 

De teman som har framkommit är “Upplevelsen av stödet lärare känner att de får och 
behöver” och “Personligt engagemang”. Dessa två teman presenteras nedan i löpande text 
utifrån de kategorier som har utformat varje tema. 

6.1 Upplevelse av stöd lärare känner att de får och behöver 
Samtliga informanter har beskrivit hur de upplevde stödet från arbetsplatsen och deras 
upplevelser om vad som förväntas av dem som lärare, både från sig själva och omgivningen.  

6.1.1 Utbildning avseende sexualbrott mot barn 
Under samtliga intervjuer framkom det att ingen av informanterna hade fått någon utbildning 
gällande sexualbrott, varken under sin utbildning till grundskollärare eller via sina 
arbetsplatser. Detta inkluderade både de tidigare skolorna de arbetat på samt nuvarande 
arbetsplats. Två av informanterna berättade att de fått höra att det förekommer sexualbrott 
bland barn, detta i samband med en valbar kurs i specialpedagogik under utbildningen. 

“Om man är omedveten, hur ska man då bli medveten, om ingen knackar på skalet? … Och 
jag tycker det är hemskt att känna att man är en del av brottet, så att säga, eftersom att man 
bara låter det vara”. (Frida) 

Det nämndes från vissa av informanterna att de upplevde lärarutbildningen som väldigt 
ämnesfokuserad. Informanterna berättade att många under utbildningens gång hade klagat på 
vart kunskapen om verkligheten är. Då de som lärare träffar människor dagligen, där 
upplevelsen av fokuset på mötet med eleven och familjen är väldigt liten samt vad eleven tar 
med sig in i klassrummet varje dag. Det är en stor del av deras liv de tar med sig till skolan, 
något som en pedagog måste förhålla sig till utan att egentligen har någon kunskapsbaserad 
utbildning om det. 

“Det ska ju vara en självklarhet, det ska ingå kanske i allt, men det ingår inte i något”. 
(Stefan) 

En av informanterna berättade att hen inte ens tror att de har pratat om sexualbrott på skolan 
och upplevde att hen inte vet någonting om det. Samtliga av informanterna uppgav också att 
det är svårt att veta hur man ska uppmärksamma sexualbrott eftersom ingen fördjupad 
utbildning ges om ämnet, varken på universitetet eller på arbetsplatserna. 

“Jag skulle vilja ha såna här dagar, då man fick en gemensam utbildning, alla. Att någon 
kom, så det blir lite mer tyngd, att man kommer utifrån och är expert. Bara att få frågan “hur 
jobbar ni med att upptäcka det här?”. Det blir lite att stå med byxorna nere - känslan. Bara 
att ställa frågan kan ju få en skola att börja tänka”. (Annelie) 
 
Det fanns en önskan om verktyg för att kunna uppmärksamma symtom och signaler eller 
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specifika beteenden som skulle kunna uppstå i samband med sexualbrott. För att det finns en 
alldeles för stor kunskapslucka om ämnet, berättade samtliga informanter. 

“Man blir ju både arg, ledsen, bestört, det hade ju varit bra att få verktyg för att kunna se”. 
(Lovisa) 

6.1.2 Riktlinjer och stöd från ledning och kollegor 
Samtliga informanter uppgav att riktlinjer från ledning och skolverket är sparsamma gällande 
sexualbrott, då fyra av informanterna upplevde att de inte hade någon form av stöd från 
ledning och rektorer, de riktlinjer som finns beskrevs som mer övergripande och generella. 

“... tänker kvalitetsarbetet på skolorna med värdegrundsarbete, tycker jag är generellt 
ganska dåligt eller på de skolorna jag jobbat på, så pratas det ganska mycket om värdegrund 
men lite som görs, papper som ska skrivas men i verksamheten syns det inte”. (Anneli)  

De andra tre informanterna berättade att de upplevde stödet från rektorn som bra, de upplevde 
en trygghet i att de kunde ta hjälp från rektorn om de anade en misstanke om att en elev far 
illa. Denna trygghet formade sig i att de alla tre kände att rektorn bar ansvaret och inte dem, 
även fast det aldrig hade funnits en misstanke om sexualbrott för två av dessa informanter 
under deras tid som grundskollärare. 

“Jag känner mig trygg i att vi skulle lägga upp en plan om det skulle hända, men det har ju 
aldrig hänt”. (Lovisa) 

Information om sexualbrott överlag hade inte kommit upp på någon av informanternas 
tidigare eller nuvarande arbetsplats från ledningen. Vilket resulterade i en känsla att inte 
känna sig rustad för att kunna ta sig an situationer där misstankar finns om sexualbrott eller 
hur en ska arbeta med dessa frågor. 

“Jag kan inte komma på någonsin att vi liksom någonstans uppifrån har haft någon ledare 
som har lyft det som någonting viktigt, faktiskt”. (Anneli) 

En av informanterna berättade om två olika typer av chefer som kan förekomma inom 
skolverksamheten, en rektor som är van att agera och en rektor som administrerar. Stödet från 
ledningen upplevdes olika utifrån vilken typ av rektor som för närvarande fanns tillgänglig. 
Informanten upplevde att en rektor som agerar var mer tillgänglig, då upplevelsen av en sådan 
rektor var att den vågar stå på sig och ta sig an konflikter som kan uppstå i samband med en 
eventuell orosanmälan. Medan upplevelsen av en administrerande rektor var att denne inte 
kommer finnas tillgänglig då det bränner till. Vilket informanten trodde kunde bero på olika 
anledningar, som bland annat bristen av förståelse eller kunskap och då lägger ansvaret på att 
någon annan ska göra det.    

“Det innebär ju att du som medarbetare som står där i blåsten så att säga, har ju ingen som 
backar upp en. Så du har allt ansvar men inga resurser”. (Stefan) 
 
I och med att det inte fanns några klara riktlinjer och i många fall ingen närvarande rektor 
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eller ledning så skapades en osäkerhet bland informanterna när det kom till att göra en 
anmälan, om det fanns misstankar om att en elev blev utsatt för sexualbrott. Det rådde 
oklarheter kring hur man skulle gå tillväga, vem som skulle kontaktas och när man skulle göra 
det.  

“... allting är egentlig avhängt på om du har en ledning som är närvarande och som vågar 
agera, för då vågar också personalen se”. (Stefan)  

Rädsla var en igenkännande känsla när det kom till att göra en anmälan. Dels en rädsla inför 
att göra en anmälan, där känslan låg i osäkerheten om en hade grund nog till att ta det vidare 
eller inte. Rädslan kunde även uppkomma när en anmälan gjorts, då vetskapen fanns att det 
kan komma att uppstå konflikter som kan vara svåra att hantera på egen hand. Här kom även 
rektorns roll in. Där stödet berodde helt på vilken rektor en hade för tillfället, de som 
upplevde bristande stöd från rektorn upplevde det svårare och jobbigare att göra en anmälan, 
då känslan av att stå ensam var skrämmande. 

“Man står ju ganska själv. Det enklaste är ju då att backa då såklart”. (Anneli). 

Det fanns fall som lett till att informanter hade fått ta emot hot och telefonsamtal under 
nätterna från personer som var involverade i anmälan. Detta var något som uppfattades som 
otäckt och känslan av sin egen säkerhet kändes bristande. Vikten av stöd från ledning och 
kollegor betonades som betydelsefull för att känna sig trygg i att våga anmäla och gå igenom 
processen som blir av en anmälan. 

“När man gör en anmälan, så mår man inte bra själv, därför är det viktigt med stöd för att 
kunna jobba som vanligt när man gjort en anmälan”. (Kristin)  

Samtliga informanter hade kunskap om att det är deras skyldighet att göra en anmälan vid 
misstanke av sexualbrott. Tankesättet “att det alltid är bättre att göra en anmälan en gång för 
mycket än en gång för lite” fanns ofta som en grundläggande värdering hos informanterna. 
Konsekvenserna de hade varit med om, tänker att de kan vara med om, eller hört att andra 
varit med om i samband med en anmälan, kunde ge en avskräckande effekt till att utgå från 
den värderingen, speciellt om känslan av stödet från ledningen eller kollegor kändes instabilt. 

“... så tror jag många väljer att inte gör något, därför att priset du betalar blir så pass stort, 
du blir uthängd. Tillslut blir det inte problemet som är problemet, utan det blir att du blir 
problemet, därför att du är och lyfter och petar i någonting som du absolut inte ska göra och 
vad har du för bevis?”. (Stefan) 

“Det känns ju oroligt att göra en anmälan, för att man tänker, rör jag om i något nu så det 
blir sju resor värre?”. (Frida) 

Bland några av informanterna uppkom det en önskan om att få återkoppling efter en anmälan 
från rektor eller ledning. Detta för att få en uppdatering om vad som blev av med orosanmälan 
som gjordes, för att få vetskap om det blev någon åtgärd eller inte. Det framkom att det kan 
innebära att många elever faller mellan stolarna då informanterna trodde att en utredning är 
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igång och rapporterar därför ingen ny information om eleven, medan ledningen och 
socialtjänsten i själva verket inte alls hade vidtagit några åtgärder. 

Bemötandet av ledning och rektorer hade varierat för informanterna under arbetsåren. Vissa 
hade känt att det funnits ett stöd vid oro och misstanke, medan andra hade haft svårigheter vid 
att ens kompetens inte tagits på allvar. Flera av informanterna hade upplevt oro och haft 
misstankar om att något inte har stått rätt till hos vissa elever men vid kontakt med rektorn 
hade de blivit avvisade, då rektorn inte hade tyckt att det hade varit något allvarligt. En av 
informanterna upplevde att hens korta arbetserfarenhet och hens unga ålder skulle kunna ha 
varit en bidragande faktor till att hens oro över en elev inte togs på allvar, även då hen 
upptäckte att en ung flicka ritade manliga könsorgan i sin ritbok. En anmälan blev inte gjord i 
detta fall och inga åtgärder vidtogs. 

“Jag har upplevt att när man är orolig som lärare, så har jag upplevt att ledningen inte är 
orolig, då kan man ju tycka, du jobbar ju inte ens nära barnen”. (Frida)    

Fem av sju informanter upplevde att de hade bra stöd från sina kollegor på sin nuvarande 
arbetsplats. Där de kunde få stöttning och kände att det fanns ett öppet klimat att diskutera 
och få stöd om det fanns bekymmer för någon elev. Medan de två resterande informanterna 
hade upplevt att när det hade funnits ett behov av att diskutera sexualbrott eller vid en 
rådfråga om att göra en anmälan istället möttes av kritik från kollegor. 

“Det var även kollegor som inte stöttade i anmälan, de känner ju ofta föräldrarna, ‘de var ju 
absolut inte så’”. (Rut) 

6.2 Personligt engagemang 
Med upplevelsen av bristande utbildning och varierat stöd från ledning och kollegor beskrev 
informanterna hur de med egna resurser och engagemang försöker se det enskilda behovet hos 
varje elev. Det fanns en stor vilja att varje barn ska ha rätt till en trygg uppväxt och med 
engagemang och undervisning till eleverna om deras rättigheter till sin kropp fanns det 
förhoppning att de kan göra skillnad. 

6.2.1 Utbildning till elever avseende sexualbrott 
Under biologilektionerna hålls undervisning om sex och samlevnad. Något som en av 
informanterna dock ansåg som oroväckande var att vissa lärare ofta var generade under 
sexualundervisningen och det uppfattades oftast som att de hoppades att någon annan skulle 
ta över. Vågar inte ens en lärare prata om sex och samlevnad, hur ska en elev våga berätta vad 
hen har varit med om menade informanten.  

“Jag tror att det har mycket att göra med vad det är för personer som jobbar för tillfälligt 
och vad det finns för intressen”. (Stefan) 

Arbetet med “Stopp min kropp” hade införts på de flesta av de skolor informanterna jobbade 
på, i de flesta årskurser, främst upp till fyran. Ämnen som också berördes på samtliga skolor 
var allas lika värde, diskrimineringsgrunderna och sexuell läggning. Två av informanterna 
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berättade att de arbetade med genusfrågor och en av de två informanterna byggde mycket av 
sin undervisning med stöd utav FATTA-rörelsen. 

Det framkom att de skolor som informanterna arbetade på anordnade temadagar som bland 
annat hade varit om grooming, barnkonventionen och aktuella ämnen som me too-kampanjen.   

“Tycker att arbetet med integritet och rättigheter ska vara kontinuerligt och inte bara någon 
temadag. För då är det så lätt att man bara tänker “check” och så är det klart, det är något 
man måste jobba med hela tiden”. (Frida) 

En av informanterna menade dock att hens kollegor ansåg att de inte har tid med arbetet kring 
dessa frågor, utan var mer fokuserade på att få ihop sina ämnen.  

“Mår du dåligt, så jobbar du dåligt, jobbar du dåligt får du dåliga resultat. Kunde vi jobba 
med måendet så skulle vi få bättre resultat. Fast det finns ingen tid att jobba med måendet 
idag, och då försöker man jobba med resultatet i stället, och då blir måendet ännu sämre”. 
(Anneli) 

6.2.2 Den enskilda lärarens intresse 
Sexualbrott beskrevs som ett viktigt ämne men ett alldeles för bortglömt segment i 
verksamheterna med bakgrund av att det drabbar så många. Med bristande utbildning och 
information från ledning om sexualbrott hade flera av informanterna hittat information på 
egen hand för att kunna ta upp frågan i klassrummet. Det framkom att arbetet med barnrätt, 
integritet och “stopp min kropp” var ett ämne som informanterna med egna resurser och 
undersökningar försökte implementera i undervisningen. Gemensamt beskrevs begreppet 
“tid” som en återkommande begränsning i arbetet med att uppmärksamma och arbeta med 
frågan i och utanför klassrummet. 

“Man kan ju försöka engagera sig jättemycket i sina elever men då har man ju ingen tid över 
till något annat. Så det bli ju väldigt få som har möjlighet till det”. (Anneli) 

Med tidsbrist och lösa riktlinjer för att uppmärksamma och hantera sexualbrott så uppgav 
flera av informanterna att det många gånger är det personliga intresset som styr hur engagerad 
man är i olika frågor som rör elever. Samt att två av informanterna berättade att de har 
uppfattat att lärarnas bakgrund, uppväxt och världsbild många gånger kunde ligga till grund 
för ens medvetenhet kring problematiken och vilka som faktiskt vågade tänka tanken om att 
det kan förekomma sexualbrott. 

“Jag har väldigt mycket i bagaget från min uppväxt, så på något sätt kanske det har skapat en 
handlingsberedskap. Man agerar utifrån det”. (Stefan)  

Vissa av informanterna angav att de inte tyckte att frågor som rör sexualbrott egentligen 
tillhörde lärarjobbet även om de beskrev att ämnet är fruktansvärt och att det måste 
uppmärksammas. 
 
“Det är inte på vårt bord liksom”. (Rut) 
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“Det här hör inte till lärarjobbet på det sättet”. (Kristin) 
 
“Mitt jobb är inte att utreda”. (Maja) 

Att sexualbrott var ett komplext begrepp som måste uppmärksammas var alla informanter 
överens om men av vem fanns det delade meningar. Det framkom att två av informanterna 
hade gjort en orosanmälan för sexualbrott och efter de händelserna växte kunskap, intresse 
och engagemanget för barn som blir utsatta för sexualbrott. De försökte engagera sina 
kollegor och rektorer till att lyfta frågan men det fanns ett svalt intresse både från ledning och 
kollegor på de båda skolorna. Dock menade en av informanterna att det inte hjälper att tre av 
tjugo lärare arbetar med frågan, det måste finnas en gemensam plan för att alla ska känna ett 
ansvar.  

“Dels så har jag inte tid, jag har ingen utbildning om det, så blir det ju en mänsklig grund på 
något sätt och att man som medmänniska ser och vill förstå och vill hjälpa, mer än ett 
professionellt stöd”. (Anneli)  

6.2.3 Uppmärksammade reaktioner avseende sexualbrott mot barn 
Samtliga informanter upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap och verktyg för att 
kunna uppmärksamma elever som utsätts för sexualbrott. Det som informanterna beskrev som 
mest oroväckande var att de inte hade fått någon utbildning om symtom och reaktioner som 
kan förekomma i samband med sexualbrott, varken via sin utbildning eller via skolledningen. 
Flertal av informanterna fann denna kunskapslucka så stor att det i flera sammanhang hade 
skapat osäkerhet att anmäla misstankar om att en elev farit illa.  

“Det känns skrämmande att det är sex stycken barn i en klass som utsätts, för jag tänker att 
jag inte har stött på det, men det har jag ju säkert gjort, men jag har inte vetat”. (Lovisa) 

Informanterna beskrev beteenden och reaktioner som de hade uppmärksammat under sina 
verksamma år inom skolverksamheten men som de inte hade haft kunskap om vad det 
berodde på, utan det hade snarare varit misstankar om vad det kunde handla om. Det som 
framkom under intervjuerna var att reaktioner och beteenden såsom sökande efter överdriven 
närhet, gränslöst språk som inte överensstämmer med åldern, elever som är inåtvända, 
misstanke om sexualbrott som framkommit via skrivuppgifter eller ritböcker där eleven via 
text eller bild hade beskrivit/ritat händelser eller könsorgan, mönster av att eleven suger på 
fingrarna på ett sensuellt sätt, gnidande eller juckande rörelser, kroppslig förändring så som 
att inte kunna hålla urin eller avföring tätt, utåtagerande beteende, inte vill gå hem från 
skolan, klädsel som vanligtvis inte brukar förekomma vid en specifik ålder som beskrevs av 
informanten som “utmanande klädsel”, dessa reaktioner skulle kunna vara kopplade till 
sexualbrott enligt informanterna. 

 “Jag tycker att jag sviker då jag inte är insatt och inte kan tyda några tecken”. (Frida) 
 
Flera av informanterna beskrev att de inte hade någon insyn i barnens hemförhållanden, utan 
det var elevernas kompisar som la pusselbitarna på plats om det fanns något problematiskt i 
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elevens miljö. Detta kunde komma till uttryck genom att elevens kompis var frågande om 
beteenden som var främmande för de själva. Samtliga informanter beskrev sexualbrott som ett 
tabubelagt ämne och trodde inte att eleverna själva skulle berätta om de blir utsatta.   

“De är bäst på att mörka, du kan ju inte ens veta om föräldrarna har ett missbruk eller 
någonting, det är nästan så att ju värre de har hemma, desto bättre försöker de visa att de 
mår… Jag tror att nästan att man har lättare att få veta om någon slår sönder en kaffekopp 
hemma, de är väldigt bra på att mörka”. (Rut) 

Många av informanterna tyckte att ämnet var tabubelagt och svårt att prata om. Dels för att 
det beskrevs som att man inte ville tänka tanken av att barn blir utsatta för sådana brott. En av 
informanterna berättade också att det var svårt att prata med eleverna om det, då det var svårt 
att veta hur en skulle anpassa informationen och problematiken på ett lämpligt sätt utifrån 
elevens ålder. 

“Inte kommit på något bra sätt att lägga upp undervisningen än, då vi inte vill riskera att 
skrämma dem, vill lägga det på barnens nivå”. (Maja) 

“För jag tror att omedvetet så vet alla att det försiggår, men medvetet tror jag inte att man 
vill tänka tanken”. (Frida) 
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7. Analys 
I detta kapitel redovisas en analys av resultatet från intervjuerna med stöd av den tidigare 
kunskap som tidigare presenterats.  

7.1 Utbildning som lärare får via universitet, ledning och arbetsplats 
Resultatet i studien visade att samtliga informanter fann en svårighet i att uppmärksamma 
sexualbrott som elever utsätts för. Genom analys av resultatet kan möjliga förklaringar ges till 
denna svårighet. Det kan finnas många olika faktorer i problematiken till att uppmärksamma 
och agera när misstanke om sexualbrott finns. En faktor kan vara bristen av utbildning 
informanterna har fått under lärarutbildningen eller under sina arbetsår inom 
skolverksamheten. Trots att majoriteten av informanterna hade arbetslivserfarenhet inom 
verksamheten i över tio år så hade de inte upplevt att det fått någon information om detta 
samhällsproblem under deras yrkesverksamma år inom grundskolan. De informanter som 
uppgav att de tagit examen för några år sedan angav att de inte heller fått någon utbildning 
under lärarutbildningen. Något som betonades var att lärarutbildningen var väldigt 
ämnesfokuserad och att det var ytterst lite fokus om barns verklighet utanför klassrummet 
som diskuterades. Detta är något som vissa informanter ansåg som problematiskt eftersom en 
lärare måste förhålla sig till detta trots att det inte besitter någon kunskapsbaserad utbildning 
om ämnet. Det är något som Stiftelsen allmänna barnahus ser som oroväckande då statistiken 
visar på att sex barn i en klass på 30 elever i Sverige utsätts för sexualbrott (Stiftelsen 
allmänna barnahus, 2015). BRÅ lyfte fram i en rapport från 2015 om preventioner och 
förebyggande åtgärder när det kommer till sexualbrott mot barn, där förslag har lagts fram att 
personer som arbetar med barn ska få utbildningsinsatser om sexualbrott mot barn. Syftet med 
insatsen är att öka förmågan att uppfatta avslöjande om sexualbrott och vilka verktyg och 
resurser de kan tänkas behöva för att på bästa sätt kunna hantera dessa avslöjanden (Brå, 
2015).  

Utifrån studiens resultat kan det tydas att informanterna ansåg att det gavs för lite utbildning 
om sexualbrott och vilka verktyg som kan användas för att uppmärksamma de elever som 
utsätts. Det fanns en önskan om att verksamheterna skulle ge kunskap, riktlinjer och 
utbildning om detta område för att lärare ska få resurser för att kunna agera vid misstanke om 
denna problematik. Det uttrycktes att genom denna brist på kunskap har det varit svårt att 
uppmärksamma elever som far illa eftersom informanterna inte hade kunskap eller verktyg för 
vad de skulle uppmärksamma eller veta vad de skulle reagera på vid ett visst avvikande 
beteende.  

Riktlinjerna som fanns inom skolverksamheterna var oftast övergripande och generella, vilket 
resulterade till att det inte fanns några tydliga verktyg att tillhandahålla som lärare när 
misstanke om sexualbrott fanns och vad det kan innebära för ett barn. Skolverket har som 
utgångspunkt att den svenska skolan har till uppdrag att värna om varje individs frihet och 
integritet samt skapa en trygghet för varje elev. Det ska finnas en tydlig värdegrund inom 
varje skola där solidaritet och människors lika värde ska värnas om (Skolverket, 2018). 
Informanterna hade erfarenhet av att det pratades mycket om värdegrundsarbete på 
arbetsplatsen men lite som syntest inom verksamheten. Då det inte finns några tydliga 
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riktlinjer från skolverket om sexualbrott så skapar det svårigheter för skolan att utforma 
principer för lärarna. Med utgångspunkt av bristande utbildning och riktlinjer skapas hinder 
för informanterna att kunna uppmärksamma sexualbrott. 

7.2 Reaktioner 
En faktor i relation till att uppmärksamma sexualbrott är att veta vad för reaktioner, symtom 
eller signaler en utsatt individ kan komma att visa i samband med sexualbrott. Resultatet 
visade att de flesta informanter hade gjort en anmälan för sexualbrott men var fortfarande 
osäkra på vilka reaktioner ett sexualbrott skulle kunna påvisa, då de fortfarande upplevde en 
brist på utbildning och verktyg för att kunna uppmärksamma. Samtliga informanter kunde 
ändå beskriva symtom eller reaktioner de misstänker skulle kunna uppkomma i samband med 
ett sexualbrott eller reaktioner de har bevittnat från elever, men som de inte har haft vetskap 
om vad det berott på. De reaktioner och symtom som informanterna beskrev att de hade 
uppmärksammat i skolan eller tänker att de kommer att uppmärksamma är bland annat; 
sökande efter överdriven närhet, gränslöst språk som inte överensstämmer med åldern, elever 
som är inåtvända, misstanke om sexualbrott som framkommit via skrivuppgifter eller 
ritböcker där eleven via text eller bild hade beskrivit eller ritat händelser eller könsorgan, 
mönster av att eleven suger på fingrarna på ett sensuellt sätt, gnidande eller juckande rörelser, 
kroppslig förändring så som att inte kunna hålla urin eller avföring tätt, utåtagerande 
beteende, inte vill gå hem från skolan, klädsel som vanligtvis inte brukar förekomma vid en 
specifik ålder som beskrevs av informanten som “utmanande klädsel”. Reaktionerna som 
informanterna beskrev kan kopplas till vissa av de reaktioner som forskningen tar upp i 
samband med ett sexualbrott, vilket kan vara; nedstämdhet, oro, ängslan, ångest, 
sömnsvårigheter, mardrömmar, översexualiserade, självmordstankar och små barn kan visa i 
leken vad de har blivit utsatta för (Bris, 2018). Sexualbrott kan även komma att uttryckas i 
fysiska symtom som kan vara rodnade könsorgan, sveda, flytningar, sexuellt överförbara 
sjukdomar, blödningar, rodnad/förstorad analöppning och greppmärken på lår och skinkor 
(Socialstyrelsen, 2010). Dessa reaktioner som informanterna hade uppmärksammat men 
många gånger inte haft kunskap eller utbildning om vad de var tecken på, kan stämma 
överens med vad forskningen menar är konsekvenser och reaktioner för ett sexualbrott. Dock 
menar Bris att det är viktigt att vara medveten om att dessa reaktioner inte behöver vara ett 
uttryck för sexualbrott då alla barn inte visar samma reaktioner och symtom. De reaktioner 
eller symtom som forskningen beskriver och som informanterna hade uppmärksammar skulle 
även kunna vara ett uttryck för exempelvis en reaktion av att leva i en annan negativ 
omgivning, som en missbruksmiljö (Bris, 2018). Det framkom att informanterna hade 
kunskap om att ett visst avvikande beteende eller en reaktion som inte majoriteten av eleverna 
i skolan uppvisade inte behövde vara ett tecken på ett sexualbrott, då det kom till uttryck i att 
informanterna menade att man inte kunde misstänka varje barn. Det kan utläsas att samtliga 
informanter kände en oro över att de eventuellt hade elever i sin klass som blir utsatta för 
sexualbrott men att de inte hade kunskap eller verktyg nog för att kunna avgöra, se eller agera 
utifrån det. 
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7.3 Stöd från ledning och kollegor innan, under och efter orosanmälningar 
Stödet från ledning och kollegor kan vara en viktig faktor till att kunna uppmärksamma och 
våga agera när det finns misstanke om sexualbrott. Det framkom utifrån resultatet att vilket 
stöd informanterna kände att de hade innan, under och efter en orosanmälan var ett viktigt 
element till att våga anmäla. Dock visade resultatet på att majoriteten av informanterna kände 
ett bristande stöd från rektor och ledning. De redogjorde för att de var medvetna om deras 
skyldighet att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa vilket också skolverket redogör för, 
då lärarens profession utgår från plikten och skyldighet att alltid anmäla vid misstanke 
(Skolverket, 2018). Ur resultatet kan det utläsas att flera av informanterna upplevde att de 
hade allt ansvar att agera men inga resurser för att göra det i praktiken, på grund av bristande 
utbildning, stöd av rektor och ledning samt lösa riktlinjer. Skolverket anser att lärare vid de 
flesta tillfällen kan avgöra när en anmälan ska göras men att det finns en vetskap om att det 
kan innebära en rädsla för vilka konsekvenser en anmälan kan leda till (Skolverket, 2018). 
Studiens resultat visar att informanterna upplevde en rädsla i samband med en anmälan, 
ibland så stor att de avstod från att göra en anmälan då oro för vad deras agerande kunde leda 
till. Då vissa av informanterna efter en anmälan fått uppleva hot och våld och under denna tid 
inte känt något stöd från skolverksamheten. Det fanns även upplevelser av att inte bli trodd 
eller bli tagen på allvar när misstanke hade funnits. Resultatet visade att de som upplevde att 
de hade ett bra stöd från ledningen och rektorn kände en trygghet och en känsla av att det 
alltid fanns någon att diskutera med om det fanns misstanke om att ett barn for illa. Då det 
framkom att känslan av att inte stå ensam var betryggande. 

Vissa av informanterna upplevde även ett bristande stöd från kollegor, då kollegorna i många 
fall kände föräldrarna och antydde på att de aldrig skulle göra något sådant mot sina barn. 
Forskning visar dock på att det kan vara svårt att identifiera en förövare, det går inte att se på 
en person om det skulle kunna vara någon som utsätter andra människor för sexualbrott. De 
som inte har tillräckligt med kunskap om sexualbrott kan få en uppfattning om att de som är 
trevliga och charmiga inte kan vara kapabla till att utsätta andra människor för detta brott 
(Wonsa, 2018). Resultatet visade på att samtliga informanter indikerade att de hade för lite 
kunskap om sexualbrott där vissa informanter antydde att det inte hade funnits någon tanke 
om att elever i klassen skulle kunna vara utsatta. Det framkom även i resultatet att 
verksamheterna som informanterna arbetade på eller har arbetat på tidigare inte har diskuterat 
sexualbrott inom arbetslaget. Bris finner att en möjlig faktor till att sexualbrott inte diskuteras 
i det offentliga rummet är för att det är tabubelagt (Hindberg, 2006), detta skapar svårigheter 
för personer som arbetar med barn att kunna uppmärksamma att barn som blir utsatta för 
brottet (Hindberg, 2006). Ur resultatet framkom att flera av informanterna inte ens ville tänka 
tanken att barn blir utsatta för denna typen av brott för att det är oroväckande och 
skrämmande. Bris påvisar att problematiken ofta just ligger i att vuxna finner en stor smärta i 
tanken av att barn blir utsatta för sexualbrott och på så sätt försöker att finna andra 
förklaringar till barns beteenden och utsatthet (Hindberg, 2006). Bris menar att det finns en 
stor kunskapslucka kring detta ämne och att det på så sätt skapar en rädsla i att fråga om 
familjers hemförhållanden och komma in i enskildas integritet, vilket kan hindra barns rätt till 
skydd och trygghet (Hindberg, 2006). Studien visar på att samtliga informanter inte hade 
någon större möjlighet att ha en god insyn i elevernas hemförhållanden, då det framkom att 
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det inte fanns tillräckligt med tid att kunna samverka med vårdnadshavare och elev i den 
utsträckning som skolverket menar är nödvändigt. Skolverket beskriver att läraren ska finna 
möjlighet att hålla sig informerad om varje elevs personliga situation. Skolan har även till 
uppdrag att finnas som stöd till familjer när det kommer till barnens fostran och utveckling, 
som i sin tur skolverket förklarar som att det måste ske i samarbete med hemmen (Skolverket, 
2018).  

Enligt Finkelhors och Brownes traumatogena modell kan sexualbrott innebära en 
stigmatisering och att det utsatta barnet många gånger utvecklar en negativ bild av sig själv, 
vilket är en psykologisk konsekvens av ett sexualbrott enligt modellen. Teorin ger en 
förklaring till att barn som utsätts för sexualbrott ofta drabbas av skuld- och skamkänslor 
vilket innebär att de flesta barn inte berättar var de har varit utsatta för. Traumatogena 
modellen beskriver också en ytterligare förklaring till varför det kan vara svårt för ett barn att 
berätta om vad hen blivit utsatt för, då konsekvenserna av ett sexualbrott av en nära vuxen 
ofta bidrar till ett minskat förtroende för vuxenvärlden då barnet kan känna sig sviken och 
därav svårigheter att berätta om brottet (Svedin & Banck, 2002). Det är något som vilket flera 
av informanterna var medvetna om, något som också skapade ännu större upplevelse av 
behov av resurser, stöd och utbildning för att kunna uppmärksamma dessa barn. 

7.4 Utbildning till eleverna 
En annan förklaring till problematiken att som lärare kunna uppmärksamma och agera i 
samband med sexualbrott kan vara att barn vanligtvis har svårt att berätta vad de utsatts för. 
De som blivit utsatta kan känna rädsla, skuld och skam över vad som har hänt. Om de har 
blivit utsatta av någon närstående kan de vara rädda för vad som kan komma att hända den 
närstående om det kommer fram (Rädda barnen, 2014). Barn som blir utsatta av en vuxen de 
har knutit an till kan utveckla en desorganiserad anknytning, vilket är den allvarligaste formen 
av anknytning. Då anknytning bygger på samspelet mellan den vuxne och barnet, byggs 
istället samspelet i denna anknytning på rädsla (Socialstyrelsen, 2014). Vilket skapar en 
bristande tillit och förtroende till andra människor, något som kan göra det svårt för barnet att 
kunna berätta om händelsen (Svedin & Banck, 2002). Det framkom av informanterna att de 
inte trodde att eleverna kommer att berätta vad de blivit utsatta för, just på grund av att det är 
tabubelagt och att det finns en skam kring det. En del av informanterna tyckte själva att ämnet 
var svårt att prata om med eleverna, då många upplevde att det fanns en svårighet i att veta 
hur de skulle anpassa informationen och problematiken på ett lämpligt sätt till eleverna utifrån 
deras ålder och mognad. Det framkom även att informanterna hade erfarenhet av att kollegor 
upplevde frågor om sex och samlevnad som genant att prata om, vilket informanterna ansåg 
skapade en problematik med bakgrund av att det kan försvåra elevernas möjlighet att våga 
berätta om ett sexualbrott. Då skammen kan bli större av en vuxen bekräftar den skammen 
genom att denna typ av utbildning till eleverna blir genant. Forskning visar att det är många 
barn som inte har vetskap om att de är utsatta för sexualbrott då det inte är ovanligt att barn 
växer upp med tron om att det är så den vanliga familjebilden ser ut. Det framkommer att 
frånvaro av kunskap om sin egna kropp och kunskapsluckan om den fysiska och 
känslomässiga sensationen kan påverka barns sårbarhet och utsatthet för sexualbrott (Svedin 
& Banck, 2002). 
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Informanterna tog upp att de anordnade temadagar på skolan som bland annat har varit om 
grooming, barnkonventionen samt aktuella ämnen som me too-kampanjen. Vissa av 
informanterna arbetade också med att få in “stopp min kropp” i undervisningen till eleverna, 
som redan är ett utformat redskap för att utbilda barn om rättigheten till sin kropp och 
integritet. Informanterna uppgav att det inte var något krav från skolverksamhetens sida att ha 
med i undervisningen utan har skett på informanternas egna initiativ. Att som vuxen berätta 

och lära barn om deras rättigheter, kroppens värde och att de alltid har rätten till att säga nej 
till all beröring som inte känns bra, är något som forskning lyfter fram som viktigt. Denna 
kommunikation om kroppen, närhet och sexualitet kan leda till att barn får en sund bild av sig 
själv och till andra och kan på så sätt underlätta för dem att få modet att våga berätta för 
någon om de blir utsatta för sexualbrott (Rädda barnen, 2014). I artikel 34 i barnkonventionen 
beskrivs ett viktigt inslag för att förebygga sexualbrott, det är att lärare och barn ska få ökad 
kunskap om sexualbrott och vilka konsekvenser det kan medföra (Unicef Sverige, 2008). 
Flera av informanterna i studien berättade om deras engagemang för att utbilda elever om 
sexualbrott men att de ofta stötte på motstånd från rektorer eller kollegor, som menade att 
tiden inte finns till och att det då blir ett bortprioriterat ämne. Det finns uppfattningar från 
informanterna att det inte är deras jobb att hantera sexualbrott något som också försvårar 
processen till att utbilda elever om sexualbrott. 
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8. Diskussion och slutsats 
Studiens resultat visar att förmågan och möjligheten att kunna uppmärksamma och agera vid 
misstanke om sexualbrott är komplext, en möjlig bidragande förklaring till problematiken är 
bristen på utbildning om sexualbrott från universitet och arbetsplats. Den lågprioriterade 
satsningen på ämnet bidrog till svårigheter för informanterna att uppfylla uppdraget från 
skolverket att ha insyn i elevernas hemförhållande, eftersom informanterna beskrev att de inte 
fått tillhandahålla den kunskap de behöver för att kunna ha möjlighet att uppfylla den 
uppgiften. Även då riksdagen 2010 godkände nio statliga principer för att verkställa att barns 
integritet alltid ska beaktas samt att skolan har det yttersta ansvaret att skapa skydd för barn i 
samverkan med andra aktörer (Regeringskansliet, 2011) så upplevde informanterna ytterst lite 
verktyg för att uppnå riksdagens principer. Informanterna ansåg att om man inte har en 
praktisk utbildning och verktyg till att stötta barn i utsatta livssituationer, så kommer det 
påvisa sämre studieresultat. Skolan försöker lägga så mycket resurser som möjligt för att öka 
elevens studieresultat och vi frågar oss om resultaten kommer kunna bli bättre om eleven inte 
mår bra. 

Det påvisas utifrån tidigare forskning att ett element till att uppmärksamma de barn som blir 
utsatta för sexualbrott är att barn själva får kunskap om rätten till sin kropp (Unicef Sverige, 
2008). Det finns en samhällsnorm om att barn ska få den kunskap och utbildning de behöver 
om sina rättigheter hemifrån. Vi frågar oss om vem som bär ansvaret för att informera barn 
om detta, om förövaren finns i hemmet. De personer som vistas med barn större delen av 
dagen är framförallt lärare, det är i skolan som det finns både möjlighet och förutsättningar till 
att utbilda och uppmärksamma sexualbrott. Den bristande utbildning som informanterna 
upplevde att de hade bidrog till okunskap om ämnet och skapade svårigheter i att inte kunna 
förmedla vetskapen vidare till sina elever.  

Bristande utbildning till lärare och elever skulle kunna öka risken för att inte uppmärksamma 
elever som utsätts för sexualbrott i ett tidigt skede (Stiftelsen allmänna barnahus, 2017). 
Informanterna förklarade att det fanns en tidsbrist inom verksamheten, då det i dagsläget 
innebär att informanterna nästan endast har avsatt tid till de ämnen de undervisar i, och att det 
på sätt gör det svårare att skapa en djupare relation till varje elev. Stor vikt läggs därför på 
informanternas egna engagemang i frågan om sexualbrott då det finns lite tid, resurser och 
verktyg för att kunna uppmärksamma och agera. Fanns det redan strukturerade riktlinjer och 
utformad undervisning skulle det kunna innebära att informanterna inte behövde ta från den 
tid som de egentligen inte har, till att själva hitta information om sexualbrott och utforma 
undervisning till eleverna om detta. Därför belyste informanterna vikten av att krav och 
resurser för sexualbrott måste komma uppifrån eftersom avsaknad av utbildning och tid kan 
påverka lärares möjlighet att engagera sig i frågan. Detta skulle kunna innebära att elever har 
olika förutsättningar att uppmärksammas i samband med sexualbrott beroende på vilken 
lärare de har. Belysningen av att krav och resurser måste komma från rektor och ledning 
skulle också kunna innebära en viss risk, då det också kan bero på hur närvarande rektor 
lärarna har, hur insatt och engagerad hen är i frågan, vilket på sikt också påverkar elevernas 
möjlighet att fångas upp. I grundskolan har rektorn ansvaret för att sex och samlevnad 
involveras i elevernas skolundervisning (Skolverket, 2018), detta kan med tiden skapa olika 
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förutsättningar för elevers kunskap om deras rättigheter till sin kropp, då det kan komma att 
bero på hur mycket utbildning rektorn anser ska ges om detta. 

Anknytningsteorin förklarar i denna studie begränsningar i att uppmärksamma barn som 
utsätts för sexualbrott, då konsekvenserna av en desorganiserad anknytning påverkar barnets 
tillit och förtroende till vuxenvärlden. Den desorganiserad anknytningsteorin beskriver också 
att denna form av anknytning kan leda till passivitet och svårigheter i att förlita sig på andra 
individer (Byun, Brumariu & Lyons-Ruth, 2016). Detta kan i sammanhang till sexualbrott, 
enligt vår mening, innebära att barnet som har utsatts för ett sexualbrott troligen inte kommer 
att berätta för en lärare vad hen är eller har varit utsatt för även om de skulle ha en god 
relation. Då konsekvenserna av ett sexualbrott och en desorganiserad anknytning innebär 
stora brister i tillförlitligheten till andra individer. Det visar bland annat på behovet av att 
lärare måste tillhandahållas riktlinjer och utbildning för att få möjligheten att uppmärksamma 
sexualbrott, då det utsatta barnet med bakgrund av teori och forskning inte kommer att berätta 
det själv.  
 
Det krävs att andra aktörer och politiker engagerar sig i frågan för att varje barn ska ha samma 
möjlighet och rättighet till en trygg uppväxt utan att riskera att bli utsatta för sexualbrott. Alla 
måste bära ansvaret för denna fråga tillsammans, för att inte lärare ska stå med allt ansvar och 
inga resurser. Vi anser att alla måste skapa ett klimat som gör det mer accepterat och 
normaliserat att prata om detta stigmatiserade ämne, problemet måste uppmärksammas på en 
samhällelig nivå. Förekomsten av sexualbrott beskrivs inte bara vara ett problem i Sverige 
utan också ett utbrett problem på en internationell nivå (Pereda, Guilera, Forns & Gómez- 
Benito, 2009). Siffror visar att en av fem kvinnor och en av tolv män har rapporterat att de har 
varit utsatta för sexualbrott innan de fyllt 18 år i en studie gjord på 65 länder (Kenny & 
Wurtele, 2012). Det finns en betydelse av att förstå omfattningen av denna brottslighet mot 
barn och att det krävs en ökad kunskap och forskning kring sexualbrott. Forskning beskriver 
att med ökad rapportering om sexualbrott och ökad medvetenhet hos allmänheten samt 
förändring i rättspraxis skapar möjligheter till att fler kan uppmärksamma och anmäla 
sexalbrott mot barn (Cashmore, Taylor & Parkinson, 2017). Med bakgrund av denna 
forskning påvisar det betydelsen av att professioner som arbetar med barn måste få utbildning 
och kunskap om sexualbrott för att kunna uppmärksamma och anmäla det.  
 
Majoriteten av informanterna belyste att det inte tillhör läraryrket att utreda om barn utsätts 
för sexualbrott. Då det tillhör socialnämndens uppgift att verka för att varje barn växer upp 
under trygga förhållanden (Socialstyrelsen, 2018). Vikten bör därför läggas vid en god 
kommunikation och samverkan mellan socialnämnden och skolverksamheten. Då 
socialnämnden inte befinner sig på plats bland barnen varje dag som lärarprofessionen gör. 
Det bör dock betonas att lärarna inte ska bära allt ansvar för att uppmärksamma sexualbrott 
mot barn utan att lärarprofessionen genom utbildning, stöd och riktlinjer kan bli en starkare 
länk till socialnämnden, för att de i sin tur ska kunna utföra en utredning.  
 
För att en förändring ska kunna ske och att lärare ska få alla möjligheter till att kunna 
uppmärksamma och agera vid ett sexualbrott så krävs det ett skydd för lärarna i samband med 
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en anmälan. Det framkom att det är många av informanterna under sina yrkesverksamma år 
hade dragit sig från att göra en anmälan, då funderingar om de hade rätt underlag och kunskap 
för att avgöra om ett barn är utsatt hade funnits. Hot och våld samt att inte känna något stöd 
från kollegor, rektor och samhället kan vara en konsekvens till att inte känna sig säker och 
trygg i att göra en anmälan. Det framkom även att informanterna som varit verksamma inom 
skolverksamheten upp till 25 år fortsatt fann en komplexitet i att göra en anmälan då brister i 
riktlinjer och stöd ofta gav upphov till känslan av att stå helt ensam. Trots denna problematik 
och hotbild, som framkom som ett exempel i en av intervjuerna, så hade faktiskt ändå de 
flesta informanter anmält, vilket visar på ett mod och engagemang med hänsyn till att de inte 
hade något skyddsnät. Trots deras mod anser vi att ett tryggare skydd för lärare måste skapas 
för att fler ska våga agera och anmäla. Det gör att politiker och samhället inte bara måste 
uppmärksamma frågan om sexualbrott mot barn utan det krävs också en utformning av ett 
skydd innan, under och efter en anmälan för lärare. Ett möjligt skyddsnät innan en anmälan 
skulle kunna innefatta att lärare får utbildning och kunskap inom frågan om sexualbrott, då 
det finns möjlighet att det skulle kunna öka självförtroendet till att man har rätt kompetens 
och underlag för att kunna uppmärksamma och agera. Tydligare riktlinjer, stöd från ledning 
till att våga agera samt en utformad handlingsplan att tillhandahålla innan en anmälan skulle 
kunna möjliggöra förutsättningar till att lärare skulle finna en trygghet i att våga 
uppmärksamma, agera och anmäla (Stiftelsen allmänna barnahus, 2017). Under och efter en 
anmälningsprocess skulle ett möjligt skyddsnät vara att stödet från ledningen är bestående. 
Det kan ur resultatet utläsas att de informanter som upplevde en närvarande rektor och 
ledning samt ett stöd under anmälan upplevde en mindre osäkerhet till att agera och kände sig 
mer trygga efter en anmälan, till skillnad från de informanter som upplevde en frånvarande 
ledning. En erbjudan om samtalsstöd under och efter processen skulle kunna vara ett 
fördelaktigt skydd för lärare, om en anmälan exempelvis skulle försvåra en lärares fortsatta 
dagliga arbete i klassrummet eller det vardagliga livet utanför arbetsplatsen. 

Internationellt har det visats att det finns svårigheter kring att kunna identifiera exakta 
mönster till varför ett barn utsätts för sexualbrott och varför människor utsätter barn för 
sexualbrott (Pereda, Guilera, Forns & Gómez-Benito, 2009). Det visar på vikten av fortsatt 
forskning kring sexualbrott mot barn både nationellt och internationellt.  
 
Slutsatserna i denna studie är att det finns behov av att fortsätta lyfta frågan om sexualbrott 
och öka samhällsdebatten kring ämnet, detta för att minska stigmatiseringen och öka 
kunskapen inom området. Få informanter uppmärksammade och agerade vid misstanke om 
brott, vilket kan förklaras utifrån bristande utbildning till informanterna och elever, rädsla för 
hot samt bristande riktlinjer och handlingsplaner från rektor, ledning och politiker. 

Vidare framkom en kunskapslucka när det kommer till hur sexualbrott mot barn kan 
uppmärksammas och hur skolan ska agera. Det krävs inte enbart engagemang från lärare utan 
det krävs också ett engagemang från politiker och samhället. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
  
Inledning: 
Kan du berätta lite kort vad du jobbar med, vilka åldrar och ämnen du undervisar i? 
Hur länge har du arbetat som grundskollärare? När tog du examen från universitetet? 
 

Utbildning och riktlinjer för lärare  
1. Innefattade din utbildning till grundskollärare någon form av undervisning om 

sexuella övergrepp?  
2. Vad skulle du vilja att utbildningen innehöll från lärarprogrammet om sexuella 

övergrepp? 
3. Hur ser informationen och stödet ut på din arbetsplats för att uppmärksamma sexuella 

övergrepp? 
4. Hur upplever du stödet från skolverket gällande barns integritet och rättigheter? 
5. Hur upplever du stöd och information om/när och/ hur en anmälan ska göras vid 

misstanke om sexuella övergrepp? 
6. Hur upplever du din beredskap för att möta och hantera situationer när du misstänker 

att en elev blir sexuellt utnyttjad? 
7. Hur vanligt är det att du har sådana misstankar? 
8. Hur upplever du att du är rustad med de nödvändiga kunskaperna om området? 
9. Hur upplever du skolverksamhetens stöd för att du ska känna dig trygg inom ämnet?  
10.  Har du några riktlinjer som du arbetar efter vad gällande barn som blir sexuellt 

utnyttjade?  
 
Utbildning till elever och möjligheter för lärare att uppmärksamma  

11. Håller du i någon undervisning på skolan som ger information till eleverna om deras 
rättigheter till sin kropp/integritet?  

12. Hur ser utbildningen ut kring symptom/reaktioner som kan uppkomma i samband med 
ett övergrepp? 

13. Om du har gjort en anmälan/eller att vi tänker att du någon gång kommer göra en 
anmälan för att det finns misstanke om att ett barn blir utsatt för övergrepp, vilka 
symptom/signaler såg du/eller tänker du att du kommer uppmärksamma? 

14. Har du några strategier för att uppmärksamma att någon elev far illa utanför skolan 
p.g.a. sexuella övergrepp? 

15.  Hur ser möjligheterna ut kring att skapa en relation/insyn till elevernas 
hemförhållanden? 

  
Avslutning: 
Är det något du kommer på som vi inte har tagit upp, som du vill diskutera? 
Det är bara att höra av dig via mail eller telefon om du har några funderingar eller något du 
vill tillägga. 
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Bilaga 2: Informationsbrev  
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Bilaga 3: Kodningsschema  

 
 

 
 
 
 
 

Kategorier 
Utbildning avseende 
sexualbrott mot barn  
 
 
 
 
 
 
 
Riktlinjer och stöd från 
ledning och kollegor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Teman 
Upplevelsen av stöder 
lärarna känner att de får 
och behöver  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Koder 
Ingen alls 
Inte pratat om det 
Borde ju finnas 
Har inte fått någon information 
Har inte fått någon utbildning  
Vill att skolan ska dra igång 
föreläsningar om sexualbrott  
Fanns inte på min tid 
Fått lite information om grooming  
Ingen information 
Bra stöd från kollegor  
Försöker driva massa frågor kring det 
men svalt intresse från kollegor 
Känner inte så mycket stöd från kollegor 
och ledning  
Vi pratar inte om det i arbetslaget  
Vi har inte fått några riktlinjer  
Har inte så bra koll på riktlinjer  
Skolans rutiner behövs ses över  
Man får använda de handlingsplaner man 
har så klokt man kan  
Ganska övergripande och generella 
beskrivningar  
Allting är egentligen avhängt om du har 
en närvarande ledning eller rektor. 
Pratas mycket om värdegrund, men lite 
som görs. Kan inte komma på att 
ledningen lyft denna fråga som något 
viktigt. 
Ganska dåligt.  
Haft många olika rektorer 
Känner mig inte trygg med att hantera 
situationer som kan uppstå  
Blivit bättre, men fortfarande väldigt 
luddigt 
Aldrig gjort en anmälan  
Vet inte hur jag ska gå till väga när jag 
gör en anmälan för sexualbrott, inte fått 
några tydliga riktlinjer 
Skyldighet att göra en orosanmälan 
Gjort en orosanmälan som inte tagits på 
allvar  
Finns inget skyddsnät 
Önskar att få återkoppling 
Har koll på hur en anmäler 
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Starta	upp	”stopp	min	kropp”		
Lära	sig	om	privata	delar	och	
integritet	
Inte	börjar	med	undervisning	än		
Börjat	lite	grann	
Inte	kommit	på	något	bra	sätt	att	
lägga	upp	det	än		
Vill	inte	skrämma	upp	dom		
Pratat	med	några	elever	om	det	
På	biologilektionerna	jobbar	man	
med	kroppen		
Barnkonventionen		
Temadagar		
BRIS		
Försöker	lägga	det	på	elevernas	nivå		
Det	finns	inte	tid		
Beror	på	vilka	som	jobbar	just	nu	på	
skolan		
Fatta-rörelsen	
Sex	och	samlevnad		
Tagit	med	saker	som	vi	själv	kommit	
på		
Läst	på	själv	i	böcker		
Hämtat	material	från	”stopp	min	
kropp”		
Det	är	vi	själva	som	hittat	det	
Visa	att	du	har	tid	att	lyssna		
Blev	väldigt	nyfiken	själv	på	dessa	
frågor		
Försökte	läsa	mer	
UMOs-hemsida	är	bra	
FATTA-rörelsen		
Blir	ju	som	ens	personliga	intresse	
som	styr		
Försökt	hitta	egna	kanaler	där	jag	kan	
hämta	riktlinjer		
Handlar	om	personligt	engagemang	
att	hitta	sånt,	om	en	inte	får	det	i	
utbildningen	eller	ledningen	
	
	
	
	
	
	

	
Undervisning	till	barnen	
avseende	sexualbrott	mot	barn	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Den	enskilda	lärarens	intresse	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Personligt	engagemang		
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Jag har aldrig haft någon 
misstanke, för jag vet ju inte vad 
jag ska titta efter  
Vet inte vad man ska göra eller 
upptäcka det 
De kanske blir tillbakadragna  
Kan vara vilket barn som helst  
”sexuella” av sig  
Visa sitt kön för varandra 
Drar ner byxorna  
Juckande rörelser  
Gnidande rörelse  
Mycket blåmärken  
Vill inte duscha 
Vill inte byta om framför andra  
Vill inte ha hjälp på toan  
Rita bilder i sin ritbok om vad de 
varit med om  
Utsätter andra för de själva blivit 
utsatta för  
Gränslöst beteende  
Vet inte säkert vad jag ska 
uppmärksamma  
Överdriven närhet  
Inåtvända  
Utåtagerande  
Dröjer sig kvar på skolan  
Suger på saker  
Kompisar som berättar om en 
elevs beteende som är 
”avvikande”  
Om de inte kan hålla avföring tätt 
 
 
 

	
Uppmärksammade 
reaktioner avseende 
övergrepp mot barn  


