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Sammanfattning  
 
Syftet med undersökningen var att studera förskolans roll i det förebyggande arbetet 
mot sexuella övergrepp mot barn och några rektorers och förskollärares 
förhållningssätt i frågan. Förskolan är den plats där barnen vistas till stor del under 
sina sex första år och därmed den miljö där det utsatta barnet har möjlighet att bli 
upptäckt och få hjälp av förskolepersonalen. Undersökningen är genomförd i en 
norrländsk kommun och i tre rektorsområden med några slumpmässigt utvalda 
rektorer och förskollärare. Den kvalitativa intervjumetoden ligger till grund för 
insamling och bearbetning av data. Resultatet visar att förskolan har en viktig roll i det 
förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Det visar också att det idag inte 
förekommer något sådant arbete i verklig mening. Undersökningen tyder på att det är 
ett område som är eftersatt vad gäller förskollärarnas kompetens i ämnet. Den visar 
också att de stora barngrupper som idag råder i förskoleverksamheten inte är 
gynnsamt i det förebyggande arbetet.  
 
Sökord: Fortbildning, anmälningsplikt. 
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Inledning 
  
Sexuella övergrepp mot barn har flitigt debatterats i massmedia de senaste åren. 
Skollagen säger att barn i behov av särskilt stöd och barn i svårigheter har rätt till stöd 
utifrån sina behov och av personal med sådan utbildning att barnets behov av omsorg 
tillgodoses, (Utbildningsdepartementet, Lag (1997.1212)). Rektor har det 
övergripande ansvaret för verksamheten och undervisningen. I Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) uppges att 
rektor särskilt ansvarar för: 
 

”att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 
skall kunna utföra sina uppgifter” (Ibid s.19). 

 
Om förskolans uppdrag framskriver Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) att 
verksamheten skall anpassas till alla barn och att de som behöver mer stöd än andra 
skall få det. Av särskild vikt är att uppmärksamma barn som är eller har varit utsatta 
för sexuella övergrepp, liksom andra barn i svårigheter av något slag. Förskolan är den 
plats som dessa barn oftast vistas på utanför hemmet och där de kommer i kontakt 
med andra vuxna. I förskolan har de möjlighet att bli sedda och få hjälp. Det är också 
med tanke på den anmälningsplikt som åligger personal inom förskolan/skolan som 
jag vill veta hur man förhåller sig och arbetar för att upptäcka barn som utsätts för 
sexuella övergrepp. Därför vill jag undersöka förskolans roll i det förebyggande 
arbetet mot sexuella övergrepp. 
 
Syfte 
  
Syftet med föreliggande arbete är att studera förskolans förebyggande arbetet mot 
sexuella övergrepp. 
 
Vilken roll har förskolan i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp? 
 
Hur tolkas och tillämpas anmälningsplikten? 
 
Hur ser några förskollärare på sina möjligheter att upptäcka och förebygga sexuella 
övergrepp mot barn? 
 
Vilket förhållningssätt har några rektorer i arbetet att förebygga sexuella övergrepp 
mot barn? 
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Litteraturgenomgång 
 
I följande avsnitt tar jag upp teorier omkring sexuella övergrepp mot barn och vilka 
definitioner och begrepp som förekommer i samband med detta. Jag tar även upp 
konsekvenser, upptäckt, vilka signaler barnen ger och förebyggande arbete mot 
sexuella övergrepp. Avsnittet ger också en övergripande bild av barns sexuella 
beteende som anses vara i normalitet för förskolebarn.  
 
Definitioner av sexuella övergrepp 
 
Eriksson (1996) menar att det finns klara likheter mellan definitionerna av sexuella 
övergrepp. Socialstyrelsen definierar begreppet sexuella övergrepp på barn i Eriksson 
så här: 

 
”Sexuella övergrepp mot barn innebär alltid ett fysiskt och psykiskt utnyttjande 
och missbruk av barns och ungdomars sexuella integritet” 
( Ibid s. 21). 
 

Sandström-Taylor (1993) menar att det inte finns någon heltäckande definition för 
sexuella övergrepp eller sexuellt utnyttjande och skriver följande: 

 
”att engagera beroende, utvecklingsmässigt omogna barn och ungdomar i 
sexuella handlingar som de inte förstår innebörden av, inte kan ge sitt 
medgivande till och som överskrider de sociala gränserna inom familjen”  
(Ibid s. 17). 

 
Sexuella övergrepp väcker ofta obehagliga känslor hos vuxna och det finns osäkerhet 
inför vad som är normal beröring och beteende. Gunnihild Glingvall-Priftakis 
tar upp följande definition i Akselsdotter (1993): 
 

”en handling där en vuxen utnyttjar ett barn och dess beroendeställning för sina 
egna sexuella och andra behov, utan hänsyn till barnet och den skada som 
barnet åsamkas. Den sexuella handlingen kan omfatta allt från ord, beröring 
med eller utan främmande föremål, till oralt, analt eller genitalt samlag. Barnet 
kan inte ge samtycke och ansvaret är helt den vuxnes” (Ibid s. 14).  

    
Sandström – Taylor (1996, s. 17) menar att barnet har en beroendeställning till sina 
föräldrar, syskon och andra vuxna. Det behöver närhet och kärlek. Barnet är socialt 
och emotionellt beroende av sina föräldrar vilket gör dem sårbara och maktlösa. 
Barnet förstår inte den vuxnes sexuella närmanden och behöver kunskap och mognad 
för att kunna det. Barnet förstår därför inte när beröringen från vuxna eller äldre barn 
övergår till sexuell handling. Det känner förvirring inför situationen. Utifrån barnets 
beroendeställning och att det inte förstår handlingen, så kan barnet inte ge sitt 
medgivande. Det kan varken säga ja eller nej.   
 
Dessa barn utsätts för sexuella övergrepp 
 
Det finns vissa barn som löper större risk att utsättas och som tillhör en högriskgrupp 
menar Dahlström-Lannes (1992 s. 37). Dessa är barn till kvinnor som misshandlas i 
hemmet. Barn vars föräldrar själva varit offer i sin barndom för fysisk/och eller 



 

 3
 

 

sexuella övergrepp. Barnbarn vars mor/farföräldrar begått sexuella övergrepp mot sina 
egna eller andras barn. Barn som tar för mycket ansvar, är ”lill-mammor” i 
dysfunktionella familjer där det råder oklara gränser mellan generationerna. Syskon 
till sexuellt utnyttjade barn, eller de som själva tidigare varit utsatta. Barn som är 
känslomässigt undernärda. Tillsist löper gruppen handikappade, psykiskt 
utvecklingsstörda eller på annat sätt ”annorlunda” barn en stor risk att bli offer för 
sexuella övergrepp. 
 
Förövare  
 
Carlsson och Nyman (2000) skriver att övergreppen sker både inom och utom 
familjen och enligt statistiken är det oftast en man, fadern, styvfadern eller äldre 
syskon som är förövare och offret en flicka. Statistiken säger att 7-12% av flickorna 
och 1-4 % av pojkarna blir utsatta i Sverige, i Europa är siffrorna högre men 
förekomsten mellan könen detsamma. Mörkertalet är stort i båda fallen. Sexuella 
övergrepp sker i alla kulturer och samhällsklasser.  
 
Finkelhor menar i Eriksson (1996 s. 21), att den som blir förövare har vissa 
förutsättningar. Personen har ett känslomässigt utbyte av att vara med barn och känner 
även kärlek och sexuell dragning till barnet. Personen känner sig hämmad inför att 
utveckla en djup relation till annan vuxen, därför riktas den egna sexualiteten mot ett 
barn som en nödlösning. Personen saknar inre spärrmekanismer mot att inleda en 
sexuell kontakt med barn. 
 
Pedofili kommer från grekiskan och betyder barnkärlek och riktar sig till barn före 
puberteten och det kan gälla båda könen. Enligt Boström (1988) är pedofilen sällan 
våldsam och övergreppen gäller både genital och oral beröring och blottning. 
Finkelhor  menar i Eriksson (1996) att alla former av sexuellt umgänge med barn, 
även fantasier, som tillfredsställer det egna sexuella behovet är pedofili. 
 
Kvinnliga förövare är en mycket liten del av alla förövare och det finns inte lika 
mycket fakta omkring dem. Boström (1988 s. 22) skriver följande, att mödrarna har 
exhiberat sig och delat säng allt för länge med sin son och på ett överdrivet sätt sysslat 
med att rengöra barnets genitalier och anus. Psykotiska mödrar kan ha utsatt sitt barn 
för grova sexuella övergrepp. Mödrars övergrepp anses vara en av det mest 
patologiska formerna av sexuell barnmisshandel. 
 
I Akselsdotter (1993) talar forskningen för att det finns ett samband mellan kvinnors 
övergreppsbeteende mot barn och ett starkt behov av att återupprepa egna trauman av 
att ha blivit utsatt för övergrepp som barn: 

 
”När kvinnorna själva blev ”den mäktiga, kontrollerande förövaren”, upplevde 
de samtidigt en känsla av kontroll och tycktes få fysisk befrielse från 
spänningar. Detta i sin tur gjorde dem motiverade att fortsätta sitt 
övergreppsbeteende” (Ibid s. 128). 

 
I sin uppsats ”Sexuella övergrepp på barn” (1991) tar Grahn upp detta med tystnaden 
omkring mammor som förövare och att siffran förväntas stiga eftersom öppenheten 
och anmälningarna stiger. En incestöverlevare säger följande: 
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” The more I worket on the abuse, the more I remembered. First I remembered 
my brother, and then my grandfather. About six months after that I remebered 
my father. And then abot a year later, I remembered my mother. I remembered 
the ”easiest” fisrst and the ”hardest” last”  (Ibid s. 60). 
 

Den incestuöse förövaren 
 
Incest har olika innebörd för författarna. Svedin, Banck (2002) ger följande definition 
vilket också är den äldsta. Incest är sexuell förbindelse mellan släktingar i rakt upp- 
eller nedstigande led. Begreppet är mycket snävare än sexuella övergrepp och har 
försvunnit ur lagtexten. 
 
Rathsman (2001 s. 21) har studerat incestförhållandet far-dotter och har genom sina 
intervjuer med kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp av sina fäder kommit 
fram till att incest är en ständigt pågående process oavsett om den sker öppet eller dolt 
i familjen. Processen kan starta med våldshandlingar, men det är vanligare att det 
börjar som oskyldig lek med kramar och smek som övergår till övergrepp. Den 
ständigt pågående processen innehåller fysiska sexuella övergrepp men fortsätter efter 
övergreppet genom att fadern sexualiserar sitt beteende mot dottern på olika sätt. En 
vänskaplig kram från fadern får en annan innebörd för dottern när han timmarna innan 
utsatt henne för övergrepp. I den incestuösa processen finns rädsla för fadern och 
rädsla för nästa övergrepp. Vidare menar Rathsman att incestbegreppet allt oftare 
betonas som att offret står i beroendeställning till förövaren än att det är släkt genom 
blodsband.  
 
Rathsman ( 2001) talar om dold och omedveten incest. Dold incest är inget fysiskt 
övergrepp, utan kan handla om att fadern blottar sig eller låter pornografisk litteratur 
ligga synligt. Omedveten incest är ett fysiskt sexuellt övergrepp, där barnet ibland är 
omedveten om att det blivit utsatt. Det minns inte, saknar språk och begrepp eller det 
var inte själsligt närvarande i rummet vid övergreppet, endast kroppen var där. 
Berättelser av incestoffer tyder på att det är ett vanligt förekommande fenomen vid 
övergrepp. Anneli berättar i Rathsman (2001) följande: 

 
”Änglarna säger att de var där när det hände, att de inte kan hindra att det sker. 
De säger att de lyfte ut min själ eller vad vi ska kalla det, så den var aldrig 
med” (Ibid s. 21).  

 
Vidare menar Rathsman (2001) att det finns olika tolkningar om huruvida den utsatte 
har tagit skada eller inte av övergreppet. En tolkning är att händelsen inte ger några 
men eftersom offret var omedveten. En annan är att kroppen minns, den glömmer 
aldrig. Den senare betyder att kroppen är bärare av omedvetna minnen, vilket visar sig 
genom olika fysiska och psykiska reaktioner. Vid ett sexuellt övergrepp, hävdar 
Rathsman att hennes undersökning med informanter visar att de minnas den inledande 
scenen men sedan är det svart. Rathsman ger följande beskrivning: 
 

”En kropp utan ett fungerande jag kan inte definiera situationen och ett 
situationsbundet jag; utan det ena inte det  andra. En kropp utan ett fungerande 
jag kan inte definiera situationen eller ta någons roll. Kroppen är inte död utan 
levande och den har känslor. Denna kropp är fullt kapabel att känna fysisk 
smärta och förnedring men det medvetna jaget, som kan definiera situationen 
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och stå för ett intellektuellt medvetande och tala om vad som sker, är inte i 
funktion. Resultatet blir känslor utan ord och medvetande, och därmed kan 
situationen få konsekvenser utan att situationen definierats som verklig”  
(Ibid s. 203). 

 
Incestfamiljen 
 
När det gäller incestfamiljers relationsmönster och social status så kan det se mycket 
olika ut, ingen familj är den andra lik. Vad som kan vara en hypotes för den klassiska 
incestfamiljen är, enligt Boström (1988 ) att: 

 
”mödrarna, liksom förövarna ofta är tidigt depriverande och frustrerande barn 
till ineffektiva mödrar” (Ibid s.26). 

 
Kvinnorna är ofta omhändertagande men med ett lika stort behov av ömhet som 
männen. Vidare menar Boström (1988) att i de fall där övergreppen har börjat tidigt 
och över en längre tid, så är mor- barn relationen störd. För barnet kan detta innebära 
att det accepterar faderns sexuella lekar och villkor för att få någon form av närhet. 
 
 
Följder och konsekvenser 
 
Sexuella övergrepp är ett trauma för barnet och leder till en rad följdverkningar på 
kort och lång sikt. Här menar Akselsdotter (1993) att dessa följder utvecklas olika  
beroende på hur barnet handskats med traumat. Några faktorer som inverkar kan vara 
barnets ålder och typ av övergrepp. Hur avslöjandet gick till och hur man i familjen 
handskades med det. Av betydelse är också hur den förälder som inte är förövare 
reagerat och om förövaren erkänt. Relationsmönstret i familjen påverkar också, 
beroende på hur det varit innan, efter och under övergreppet.  
 
Konsekvenser 
 
Effekterna och konsekvenserna är olika, beroende på hur det har bearbetats eller inte 
och hur traumat har hanterats enligt ovan. Det sexuella övergreppet har inte bara en 
stor skadlig inverkan på den som är utsatt, utan det blir ringar på vattnet. Hela 
familjen och samhället drabbas av effekterna. Dahlström-Lannes (1990), visar hur 
offren för sexuella övergrepp bidrar till samhällets förfall genom att utveckla ett 
destruktivt beteende. Det sociala arvet förs vidare genom att de själva bli förövare. De 
saknar gränser och blir lätt offer för andra brott och får psykosomatiska sjukdomar. De 
hamnar i olika missbruk, kriminalitet -sexualbrott och prostitution. De får sjukdomar 
som Aids/HIV. Andra följder är psykiska störningar och självmord. Alice Miller ger 
den utsatte ett ansikte i Dahlström-Lannes (1990 ).  
 

”Det är inte traumat som gör människan sjuk utan den omedvetna, bortträngda, 
hopplösa förtvivlan över att inte få tala om det som man lidit; att inte få visa och 
inte heller kunna uppleva känslor av vrede, raseri, förnedring, förtvivlan, 
vanmakt och sorg. Detta driver många människor till självmord, för de finner 
inte livet värt att leva när de inte alls får leva alla dessa starka känslor som 
utgör deras äkta jag” (Ibid s. 48). 

 



 

 6
 

 

Akselsdotter (1993 s. 192) menar att  barn som utsatts för sexuella övergrepp får en 
sämre start i livet än andra. Utslagning i konkurrens med andra i skolprestationer och i 
samhällslivet, samt problem i familjebildandet. Barnet har ofta inte utvecklat förmågor 
som ger självkänsla och vidare ett harmoniskt liv. Förmågor som barn från trygga 
förhållanden utvecklar, kan hos det utsatta barnen, om inte behandling ges, förstöras 
eller utvecklas bristfälligt. Några av dessa förmågor är, att uppleva tillit och kunna 
hantera sina känslor på ett positivt sätt, även som vuxen. Förmågan till positiv 
självupplevelse, eftersom barnen ofta misslyckas i sin självständighetssträvan. Barnet  
känner ofta skuld och skam. Det har svårigheter med inlevelse, empati, kärlek och 
närhet. Barnets energi går till att försvara sig både mot sin ångest och yttre faror, 
vilket medför sämre förmåga till konstruktiva lekar och aktiviteter. Vissa barn blir 
självständiga men håller distans till andra, blir kontrollerande eller undergivna i 
relationer. Bristande förmågan att sätta gränser ger svårigheter senare i livet, då de 
ofta blir utnyttjade. Här har personal inom barnomsorgen en stor uppgift med att vara 
tydliga, ge klara gränser och visa respekt.  
 
Finkelhors och Browns traumatogena modell beskriver i Svedin, Banck (2002 s. 128) 
fyra faktorer som leder till negativa psykosociala effekter hos barn som utsatts för 
sexuella övergrepp.  
 
Sexuell traumatisering är en process där barnet formas på ett icke utvecklingsmässigt 
sätt, både  fysiskt, psykiskt och kognitivt. Denna sexualisering kan ske genom 
belöningar, förmåner och genom särskild uppmärksamhet på barnets könsorgan. Den 
erotiserade relationen mellan barnet och den vuxne leder till olika sexuella beteenden 
och störningar hos barnet.   
 
Stigmatisering sker genom den negativa självbild som barnet har på grund av skuld, 
skam och en känsla av att vara dålig. Detta leder till isolering och andra destruktiva 
beteenden som självskadande och självmord. 
 
Den vuxnes svek härrör från att det är en nära anhörig vuxen som svikit, manipulerat, 
utnyttjat och våldfört sig på barnet. Det leder till bristande tillit och svårigheter att 
utveckla nära relationer. Detta kan ta sig olika uttryck allt från  isolering till 
distanslöshet. 
 
Maktlöshet kommer av att barnets känslomässiga och fysiska gränser inte 
respekterats. Barnet förmår inte att avbryta det som sker på grund av den vuxnes totala 
makt. Här intar barnet en offerroll där undergivenhet och anpassning styr dess 
beteende. Risken är att barnet utvecklar en offeridentitet eller ett aggressivt 
kompensatoriskt beteende. 
  
Dissociation är vanligt vid trauman menar Svedin, Banck (2002). Dissociation är ett 
försvar mot stark psykologisk smärta och innebär att personen har minnesluckor, 
hamnar i transtillstånd (förändrat medvetandetillstånd), identitetsförvirring och 
förändrad verklighetsuppfattning. Personen förlorar sin förmåga att integrera kunskap, 
känslor och minne. De som har lärt sig att hantera trauman på detta sätt fortsätter med 
det även i mindre stressade situationer, vilket är förödande för till exempel barn i 
skolan. Dessa barn får stora problem med inlärning och att komma ihåg vad som 
sagts. De kanske inte får adekvat hjälp av lärare eller föräldrar, därför att problemen 
misstolkas som att barnen inte vill lära sig eller lyssna. 
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Barns sexuella beteende i normalitet 
 
Förskolebarns sexuella beteenden brukar ofta visa sig genom intresse av att utforska 
den egna kroppen och reaktioner av beröring. Gill & Johnson (1993) sammanfattar i 
Svedin, Bank (2001) vad som brukar förknippas med förskolebarns sexualitet: 
 

”De områden som oftast brukar associeras med sexualitet hos förskolebarn är 
utforskande av den egna kroppen och de kroppssentationer som beröringar 
väcker, liksom nyfikenhet på skillnader mellan den egna och andras kroppar 
(syskon, barn av annat kön, föräldrar), samt intresse för frågor om 
reproduktion, hur barn blir till och var de kommer ifrån. När barn med normal 
sexuell utveckling deltar i sexuellt relaterade aktiviteter tillsammans med andra 
barn så är intresset att delta ömsesidigt och leken är lättsam, spontan och 
sporadisk. Små barn tenderar att inte ha några hämningar kring sina sexuella 
beteenden och beteendena brukar vara slumpmässiga och snabbt övergående” 
(Ibid s. 29). 
 

 Larsson (2001) har i svensk forskning angående förekomsten av barns sexuella 
beteenden i jämförelse med hemmet och förskolan, kommit fram till i Svedin, Bank 
(2001), att förskolebarns sexuella beteenden oftare förekommer i hemmet än i 
förskolan, men beteendena är likartade. Det som förekom i flest fall var beröring av 
det egna och andra barns könsorgan. Nyfikenhet inför skillnader mellan könen och 
föräldrars kroppar. Det var vanligt att barnet rörde mammans bröst men inte 
könsorgan. En femtedel av barnen kunde av nyfikenhet röra vid pappas könsorgan. 
Förekomsten av könsord visade sig vara sparsamt. Onani förekom ibland, ofta vid 
vilan, på ett lustfyllt, delvis omedvetet sätt, aldrig smärtsamt eller tvångsmässigt. 
Endast enstaka barn kunde i perioder vara mycket upptagna med att onanera.   
Doktorslekar och kärlekslekar är mer vanliga i förskolan än i hemmet. Kärlekslekarna 
bestod ofta av att barnen jagade varandra för att få en puss. Vid doktorslekar kunde 
barnen stänga in sig och till exempel undersöka sina stjärtar. Om lekarna är 
oproblematiska eller naturliga sexlekar, slutar barnen ofta med det sexuella beteendet 
om de blir tillsagda, till skillnad från barn som har oroande och problematiska 
beteenden. Mindre än en procent av de yngre barnen förde upp saker i slida och anus 
för att undersöka kroppen. Detta kan vara ett tecken på övergrepp, men kan också bero 
på nyfikenhet. 
 
Upptäckt 
 
När det gäller att upptäcka sexuella övergrepp och att se barns signaler, talas det i 
litteraturen om hur svårt det är för barnen att förmedla sina upplevelser. Barnen är 
tysta. Det kan bero på ålder och den förståelse barnet har inför övergreppet, samt att 
det föreligger hot från förövaren av något slag. Incestoffers egna berättelser visar på 
hur svårt det kan vara att upptäcka barns signaler. De menar att deras beteenden på 
olika sätt var signaler till omgivningen men de blev inte hörsammade.  
 
Det är svårt att berätta 
 
Barnen har oftast svårt för att berätta därför att de bär på skuld och skamkänslor inför 
övergreppen. Svedin, Banck (2002 s.123) menar att det kan bero på att de är lojala 
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mot sin föräldrar och förövare. Det kan ligga hot bakom och att övergreppen är en 
hemlighet som bara den som begår övergreppet och barnet vet, vilket gör att barnet 
kan glömma under perioder. Barnet känner sig också maktlöst och svarar mot 
omgivningens förväntningar att vara tyst, ämnet är tabubelagt. Om förövaren inte 
tillhör familjen har barnet lättare för att berätta och då i anslutning till att övergreppet 
har skett. Undersökningar visar också att barn som har berättat kan återta sin berättelse 
och anpassa sig. Om barnet berättar om övergreppet kan det mista den lilla trygghet 
som det har. Sexualitet är ett känsligt ämne att prata om, vilket även många vuxna 
tycker. Barnen är rädda för att inte bli trodda och att familjen ska splittras. Rathsman 
(2000) menar att barnets skamkänslor är förlamande och gör dem ordlösa inför 
situationen. Även barn som vet om att syskon utsätts, förblir tysta på grund av sin 
beroendeställning till förövaren. De intar offrets roll och känner delaktighet och skuld 
i övergreppen. Enligt Eriksson (1996 s. 25) kan även barnet känna lust vid 
övergreppen och bli anklagade av förövaren att det varit förföriskt, vilket medför att 
de känner större skam och hemlighåller övergreppen. Vidare menar författaren att 
barnen saknar förmågan att berätta och beskriva händelsen. Om övergreppen sker i 
hemmet tror barnet att den icke förövande föräldern känner till förhållandet och 
därmed är det också accepterat. Det som skadar barnet mest är isolering genom 
omgivningens tystnad och förnekande. Barnet känner sig ensamt och isolerat. De äldre 
barnen känner delaktighet och självförakt och det blir svårare att berätta ju äldre 
barnet blir. Barn som är utsatta finns både i den  utagerande och den tysta inåtvända 
barngruppen och det är därför svårt att se och uppmärksamma signaler från barnet. 
 
Script 
 
Eftersom barnen inte kan förstå den sexuella handlingen på grund av omognad och att 
det har varit en del av dess vardag, tror barnet att det är normalt och förekommer i alla 
familjer. Rathsman ( 2001s. 63 ) menar att det i ett sexuellt övergrepp sker 
gränsöverskridanden både fysiskt och psykiskt, vilket gör att barnets behov av närhet 
och beröring sexualiseras. Vidare menar Rathsman att sexualiteten är en social 
konstruktion, den utvecklas i en socialisationsprocess där barnet lär sig vilka normer 
och värden som accepteras av samhället. Betydelsen  ”script” kan jämföras med ett 
manuskript som vägleder skådespelaren i sin roll. På samma sätt behöver vi ett script  
för att fungera i samhället. Script delas in i två dimensioner. Extern dimension, vilket 
organiserar  individer i ett gängse mönster med regler och normer. Intern dimension 
visar hur individen bör handla i en viss bestämd situation. Det som då händer i ett 
övergrepp där barnet ännu inte lärt sig vilka script som gäller, menar Rathsman, är att 
övergreppen blir en del av inlärningen av ett sexuellt script som stämmer överens med 
familjens sexuella relationer och beteende. Så länge barnet tror att detta beteende 
överensstämmer med samhällets script och att det förekommer i andra familjer, ser det 
inte det problematiska i situationen. Om barnet har införlivat den externa dimensionen 
och förstår att det inte är tillåtet, kan det ändå på grund av de maktförhållande som 
råder mellan förövare och offer inte avbryta handlingen. Följden blir att barnet 
försöker ändra attityd till beteendet eftersom det inte kan ändra på det. Trots att barnet 
vet att det inte är tillåtet, försöker det att omdefiniera handlingen till något tillåtet eller 
något som aldrig hänt. Detta medför enligt författaren, att barnets identitetsprocess 
sexualiseras och förövarens beteende står som mall för vad som är brukligt även sedan 
övergreppen upphört och personen flyttat hemifrån eller att föräldern dött. Detta 
förklaras med att vi kan bära andra människor inom oss även sedan interaktionen 
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upphört. Barnets identitet är utan människovärde. Dess värde handlar om att vara ett 
kroppsligt objekt för någon annans behov. Det saknar en positiv jag identitet.     
 
Tecken på sexuella övergrepp  
 
När det gäller tecken och symptom är det viktigt att förstå att några av dessa kan 
uppstå av annan orsak. Eriksson (1996 s. 70) menar att det är kombinationer av flera 
tecken som ger förståelse för en viss situation. De tecken som ges nedan kan i vissa 
fall vara normala utifrån barnets livssituation och den utvecklingsfas som barnet 
befinner sig i. Tecknen kan ses som ledning för att vara lyhörd och observant på 
barnet. Därför är det viktigt att börja dokumentera och rådfråga den samrådsgrupp 
som finns inom kommunen. 
 
De fysiska symptom som kan ses är bland annat, rodnande könsorgan, sveda, 
flytningar, blödningar, småsår och blåmärken. Förstorad anal öppning. Svårt att kissa, 
sitta eller stå. När det handlar om emotionella reaktioner kan det vara, tvångsmässigt, 
onormalt onanerande. Onormala sexuella anspelningar i lek, ord och uppförande eller 
i teckningar. Barnet stoppar in saker i slid och analöppning på sig själv eller något 
annat barn. Ångest, mardrömmar, vill inte sova ensam. Rädd för låsta dörrar. Rädd för 
okända platser eller för att gå hem. Fobier av olika slag, till exempel renlighetsfobi.  
Vill inte äta viss mat, som fil, välling eller annat som kan påminna om sperma. 
Plötslig tillbakagång i utvecklingen. Har ont i magen, börjar kissa och bajsa på sig. 
Rastlöshet och  passivitet. 
 
Akselsdotter (1993) anser att begreppen misstanke, signaler och symptom har satt 
fokus på den som anmäler och inte på barnet. Ordet misstanke ger skuld och 
misstänkliggör ofta den som misstänker, vilket innebär att barnet riskerar att bli utan 
hjälp. Det brukar också handla om att ifrågasätta det som en personen sett eller hört. 
”Har jag verkligen sett rätt” eller ”Har du verkligen sett rätt” är vanliga kommentarer. 
Barnets signaler uppfattas även olika i personalgruppen, någon ser tecken, en annan 
blir tveksam medan den tredje inte tror att det är möjligt. 
 
När barn ger signaler kan det vara genom beteende eller att de i ord nämner sådant 
som inte kan vara fantasier, utan något som de har upplevt. Akselsdotter (1993) ger 
några exempel där barnens signaler väckt tankar om övergrepp hos 
daghemspersonalen. Det kan röra sig om ett sexuellt agerande mot personal. Att 
onanera tvångsmässigt. Att ett barn klagar på ont i stjärten och samtidigt gör underliga 
saker med sig själv. Det kan vara vid blöjbytet där barnet blir stelt och paniskt inför 
handlingen.  
 
När barn visar ett sexuellt beteende behöver det inte bero på att de utsatts för 
övergrepp. Larsson (1994) menar att vi tolkar beteenden olika. Det som anses som 
utmanande sexuellt beteende för någon, kanske inte uppfattas som något speciellt för 
någon annan. Barnet kan ha stimulerats sexuellt genom att det sett på pornografi eller 
bevittnat samlag, utan att det har utnyttjats. Beteendet kan vara ett symptom på 
psykisk störning. Larsson menar att onani och klängig kroppskontakt förekommer 
oftare hos barn med allmänna beteendestörningar. 
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Barns egna berättelser 
 
När barnen berättar ska de alltid tas på allvar. Ofta kan ett barn byta ämne om det får 
följdfrågor. Ett barns uttalande kan vara ett klart budskap som chockerar den vuxne , 
menar Akselsdotter (1993), och fortsätter, barnets verbala signaler räcker inte för att 
den vuxne skall ta det på allvar. Oftast är det egna obehaget och behovet att skydda 
sig större än oron för barnet. Exempel på barnets verbala signaler i Akselsdotter 
(1993) är:   

 
”Lena 2,5 år 
’Pappa kissar i baken’. 
 
Evelyn 4 år( sexuellt utnyttjad utanför hemmet) 
Evelyn byggde ett torn av kuber på dagis och sa:’ snoppar är mjuka’. 
 
Eva 3,5 år 
’Pappa stoppar snoppen här’ Eva kom med detta uttalande under dagislunchen. 
Hon hade stigit upp på en stol och pekat på sitt könsorgan. Då hade de andra 
barnen sagt ’Fy vad din pappa är snuskig’. Efter maten hade Eva sagt till 
personalen:’ pappa  kissade på mina kläder’. Före dessa uttalanden hade 
flickan tre dagar i följd klagat på att hon hade ont i stjärten” (Ibid s. 52). 
 

Barnen kan även tala om övergreppen som drömmar för att se om de får hjälp och blir 
tagen på allvar, Akselsdotter (1993): 
 

”Kristina 6,5 år (sexuellt utnyttjad) 
 
’Jag drömde att jag sög på Martins (storebror) snopp och det smakade 
lingonsaft’” (Ibid s. 56). 
 

Barnen talar också om spöken, drakar och olika monster som kan komma till dem på 
nätterna. Dessa berättelser menar Akselsdotter (1993), kan komma helt spontant och 
inte ur ett sammanhang. Vidare kan barnen berätta om djur i samband med ett sexuellt 
övergrepp. Författaren menar att enligt psykodynamiskt perspektiv börjar barnen vid 
2-3 års ålder att identifiera sig med djur. Det rör sig mellan fantasi och verklighet, det 
omöjliga och möjliga. Därför kan barnets fantasi vid ett övergrepp vändas emot dem 
som ett argument för att minska tilltron till barnet. Barnet använder fantasin för att 
skydda sig mot övergreppen och sin bild av föräldern om denne är förövare. I barnets 
fantasier blir djuret ställföreträdande offer eller förövare för att bevara den goda bilden 
av föräldern: 
 

 ”Mika 3 år 
 
Personal: En gång sa han: ’Jag är inte Mika, jag är en gök. Jag är inte en gök, 
inte ens människa’” (Ibid s. 57). 
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Ett annat exempel där barnet i sin berättelse vill skydda den vuxne är följande i 
Akselsdotter (1993): 
 

”Maria 4,5 år 
 
Personal: Maria gjorde ett ”M” av kaviar på sin smörgås. Hon tyckte att det 
liknade en orm. Sedan sa hon: ’Jag har en orm i magen’. Jag frågade henne om 
hur hon fick in den i magen och hon sa: ’ Jag stoppade in den i munnen och 
sväljde den. Jag tycker om ormar. Jag äter ormar’” (Ibid s. 58). 

 
Vidare menar Akselsdotter (1993), har barnen andra kamouflerarande sätt för att 
berätta sina hemligheter. De kan berätta om andra barn som utnyttjats eller om andra 
”dumma saker” som förövaren gör mot barnet. 
 
 Sagor har visat ge positiv effekt för barn som är utsatta för övergrepp och våld eller 
befinner sig i riskzonen. Sagoläsningsstunden inbjuder till närhet kontakt mellan barn 
och personal. Akselsdotter (1993) menar att det stimulerar barns förmåga till 
symboliskt tänkande: 

 
• ”genom sagor kan barnet identifiera sig med sagofigurer och leva ut 

förbjudna känslor och impulser 
• genom sagor kan barnet bearbeta och reparera sår i själen 
• genom sagor kan barn hitta konstruktiva lösningar till sina livsproblem” 

(Ibid s. 181). 
 
För att ett barn skall berätta behöver det känna förtroende för den som det berättar för. 
Därför är det viktigt att vara tillgänglig för barnet både fysiskt och emotionellt och på 
så vis göra sig möjlig för barnet. Sandström-Taylor (1993 s. 60) menar att barnet 
oftast valt ut den person som det berättar för. Ett barn som berättar gör det för att det 
inte står ut längre. Barnet är ångestfyllt med känslor av rädsla, sorg, ilska och avsky. 
Eftersom det kan ligga hot bakom övergreppen, så är barnet rädd för följderna om det 
berättar. Om förövaren är en förälder så är barnets lojalitet stor mot denne och därför 
kan de ljuga om vem eller vilka som är inblandade i övergreppet eller ta tillbaka sin 
berättelse. Vidare menar Sandström-Taylor att det är vanligt att som vuxen känna 
vanmakt och desperation inför barnets situation, men att det är viktigt att behålla sitt 
lugn och lyssna på barnet. Tala också om att det var bra att barnet berättade, beröm det 
och säg att det inte har någon skuld eller ansvar i det som inträffat. Det har den vuxne. 
Säg också att du är ledsen över det som hänt, men skall göra allt för att förhindra att 
det fortsätter. Lova inte att behålla det som en hemlighet även om barnet vill det. Det 
är viktigt att respektera och bekräfta barnets känslor och visa förståelse. Tala även om 
att det händer andra barn också men det är inte tillåtet. Barnet känner sig ofta som ett 
offer och därför är det viktigt att stärka barnets självkänsla och självförtroende. Säg 
till exempel att det var starkt av barnet som klarade av att berätta fast det var hotat. 
 
Personalens reaktioner 
 
Vid misstankar om sexuella övergrepp utlöses oftast en kris. Det gäller både den som 
upptäckt eller börjat misstänka övergreppen och arbetslaget. Krisens förlopp beror 
också på om det är första gången som personen/arbetslaget konfronteras med tankarna 
om att ett barn i dess närhet har varit utsatt. Krisens förlopp delas in i olika faser enligt 
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Cullberg i Akselsdotter (1993), chock fas, reaktionsfas, bearbetningsfas och 
nyorienteringsfas. Den inledande chockfasen är fylld av starka känslor och det är 
viktigt att tala med en konsult och de övriga i arbetslaget. I reaktionsfasen känner sig 
ofta personerna drabbade. De får orealistiska skuldkänslor och störande tankar som 
skapar oordning på arbetsplatsen. Det kan även skapa osämja i arbetslaget och det är 
inte ovanligt att önska sig tillbaka till tiden före det inträffade. Sara, förskollärare 
uttrycker sig så här:  
 

”Vid den första misstanken kände jag bara motstånd. Detta var för svårt för 
mig, något jag inte ville erkänna för mig själv. Det är ju så otroligt svårt, att 
föreställa sig att barnet som man känner och bryr sig om, skulle vara utsatt! I 
början pratade jag inte med någon om mina misstankar” (Ibid s. 135). 
 

Under bearbetningsfasen kan personen återigen ta barnets perspektiv och engagera 
sig. De egna upplevelserna och känslorna har bearbetats tillsamman med de övriga i 
arbetslaget och med en konsult. Nu kan ny information om barnet och dess signaler 
inhämtas och kunskap om hur arbetslaget kan arbeta. Här är det viktigt med kunskap 
om anmälningsplikten och rutiner i samband med en anmälan. Bearbetningsfasen ger 
även arbetslaget möjlighet att komma närmare varandra. Nyorienteringsfasen innebär 
enligt Akselsdotter (1993), att arbetslaget har fått tankar om barns vaga eller tydliga 
signaler på övergrepp. De har hamnat i en kris och fått kunskap, vägledning och stöd, 
samt eventuellt gjort en anmälan. De har nya kunskaper om hur de kan arbeta i 
barngruppen på ett medvetet pedagogiskt sätt. De har även avslutat och utvärderat sitt 
arbete. Enligt Akselsdotter har personalgrupper med positiva erfarenheter av 
professionellt stöd, större möjlighet att se signaler och hjälpa barnen. Deras 
handlingsberedskap har ökat. Henrik, förskollärare säger följande: 
 

”Jag har tvingat mig att skaffa mer kunskap om sexuella övergrepp. Min rädsla 
för att se att barn kan vara utsatta har minskat. Det erkännande jag fått för mitt 
arbete har ökat mitt självförtroende. I gruppen har vi mer medvetet sökt metoder 
och tillfällen för att ge barnet möjlighet att uttrycka sig” (Ibid s. 137). 

        
Anmälningsplikten 
 
Olsson (2001) framskriver att anmälningsplikten är barnets yttersta skydd. De som är 
skyldiga att anmäla är, myndigheter vars verksamhet berör barn upp till 17 år och de 
som är anställda där, samt de som yrkessmässigt bedriver enskild verksamhet som 
berör barn. Trots lagstiftning är mörkertalet stort när det gäller anmälda fall generellt. 
Olsson menar att det kan finnas flera förklaringar till detta: 

 
• ”Dålig kunskap om gällande lagstiftning. 
• Rädsla och osäkerhet om vad man ser i skolan och hur det ska tolkas. 
• Brister i arbetsledning, rutiner och internt stöd i skolan, inför, vid och efter 

anmälan. 
• Otillräcklig kunskap om och bristande tillit till socialtjänstens arbete. 
• Negativa erfarenheter av socialtjänstens insatser vid tidigare anmälningar. 
• Bristande återrapportering  från och kontakt i övrigt med socialtjänsten i 

pågående ärenden. 
• Dålig samordning i synsätt och rutiner mellan skola och socialtjänst” (Ibid s.149). 
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Vidare enligt Olsson (2001), är tolkning, tillämpning och samordning av lika stor 
betydelse som plikten att anmäla. Ett vanligt problem för skolan och förskolan är att 
återrapporteringen brister från socialtjänsten när en anmälan gjorts. Den sekretess som 
råder för socialtjänsten är att de kan avstå från återrapportering enligt sekretessregler. 
Vilket bidrar till problem i arbetet med barnet/familjen och samarbetet med 
skolan/förskolan. I den lagstiftning som råder finns dock bestämmelser som gör att  
socialtjänsten ändå kan lämna uppgifter som rör ett förskolebarn eller skolbarn. Detta 
kan ske genom samtycke med föräldrar där uppgifter får lämnas till skolans personal 
och till skolhälsovården. Efter avslutat utredning kan socialtjänsten utan samtycke ge 
råd till personalen på skolan/förskolan efter att menbedömning gjorts. Det vill säga 
om det uppgifter som lämnas inte åsamkar barnet eller vårdnadshavare några men. 
Olsson menar att samarbetet kan förbättras mellan socialtjänsten och skola/förskola 
genom att skapa mötesplatser, ge konsultation och fortbildning. Besöka varandras 
arbetsplatser och lära känna varandras syn på barn/elever. Genom enkätundersökning 
ta reda på vilka behov som finns i skola/förskola när det gäller samarbetet och vilka 
förslag som ges för att utveckla det. Satsa på utredningsmetoder som bygger på 
skolans medverkan och återrapportering från socialtjänsten. 
 
Förebyggande arbete 
 
Det finns inte någon svensk forskning i förebyggande arbete mot sexuella övergrepp. 
Det jag har funnit i litteraturen är att det i USA sedan 1970-talet har vuxit fram  
förebyggande program i förskolor och skolor. Carlsson, Nyman (2000  s. 48) redogör i 
sin rapport om förebyggande arbete, hur forskningen internationellt ser ut. I USA 
deltar 67 % av alla barn i förebyggande skolprogram från förskolan till skolan. 
Bakgrunden till dessa program är dels den betydande andel barn som blir utsatta och 
att mörkertalet är stort. Barnet avslöjar inte övergreppen, de upptäcks inte och får 
ingen hjälp. Wurtele menar i Carlsson, Nyman (2000) att programmens syften och mål 
är att hjälpa barnen att känna igen övergreppssituationer, kunna säga nej och att ta sig 
ifrån förövaren. Barnen uppmuntras att berätta för en vuxen som de litar på och att de 
ska fortsätta att avslöja övergreppen tills de hörsammas och får hjälp. De syftar också 
till att försäkra barnen om att de är utan skuld och att övergreppen aldrig är ett barns 
fel. Informationen får aldrig vara skrämmande för barnet och bör vara utifrån barnets 
egen utvecklingsnivå. Ofta tas ämnet upp i samband med andra kränkande handlingar 
som till exempel mobbing. Det viktiga är att barnet kan känna igen sig och att det är 
konkreta begrepp där barnen är aktiva. Det kan vara genom rollspel där även lärare 
eller föräldrar medverkar och får undervisning. Vidare menar Wurtele, att begrepp 
som beröring och känslor används i de flesta program. När det gäller små barns 
förståelse av  vilken form av beröring som är tillåten, kan regelinriktade förklaringar 
användas: 
 

”It is not okey for a bigger person to touch or look at my private parts (unless I 
need help, like if my private parts are hurt or sick)” (Ibid s. 45). 
 

Enligt Sandström-Taylor (1993) går förebyggande program ut på att göra barn mindre 
sårbara och att upplysa dem om sina rättigheter. Författaren hänvisar till FN:s 
barnkonvention om att barn skall skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och 
utnyttjande. Detta gör vi genom att stärka barnets självkänsla, respektera dess känslor, 
behov och integritet. Förebyggande arbete varierar med barnets ålder. De minsta 
barnen visas  respekt för sin integritet och att de har rätt till att säga nej till kramar och 
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pussar till exempel. Vid tre års ålder förtydligas vad de kan säg nej till. Vid fyra - fem 
år kan de förstå vad som är bra och dålig beröring och att tala om olika känslor. Med 
förskolebarn talar man inte om sexuella övergrepp. Det handlar mer om vad vuxna 
kan göra och vad de inte får göra med barn. Detta gäller även barn emellan. Barnen 
har rätt till sin egen kropp. Tala om vad som är bra och dåliga eller otrygga 
hemligheter. Otrygga hemligheter kan vara att barnet blir slaget eller att det finns 
missbruk i hemmet av något slag som det inte får tala om. Det kan vara att en förälder 
är otrogen och att barnet vet om det men inte får säga något. När en vuxen vill leka 
och säger att det är en hemlighet och vill att barnet och/eller den vuxne själv skall klä 
av sig. När den vuxne eller ett annat barn tar på barnets genitalier och säger att det är 
en hemlighet. Det kan vara svårt att berätta en hemlighet, därför  att man lovat att inte 
göra det. Därför är det viktigt att tala med barnen om vilka de kan berätta för och vilka 
som finns i deras omgivning. Att det är någon som barnet känner förtroende för, en 
lärare eller någon annan vuxen.  
 
Effekter av förebyggande program 
 
Enligt Carlsson, Nyman (2000) har effekterna av förebyggande program generellt 
givit goda resultat. Bland annat har det visat en positiv effekt genom att övergreppen 
minskat. Gibson & Leitenbergs undersökning i Carlsson, Nyman (2000), visar statistik   
över en grupp unga kvinnor som före 16 års ålder deltagit i förebyggande 
skolprogram. 8% har blivit utsatta för sexuella övergrepp före 16 års ålder. Liknande 
studie av unga som inte deltagit i något förebyggande program, visar att 14 % blivit 
utsatta för sexuella övergrepp före 16 års ålder. Studier visar även att barnen inte 
misstolkar beröring. De lär sig att skilja på bra och otillåten beröring. Taal & Edelaar 
menar i Carlsson, Nyman (2000), att vid en studie visade de äldre barnen obehag men 
inte de yngre. Detta kan undvikas enligt författarna med fler och längre 
undervisningstillfällen. Wurtele hävdar i Carlsson, Nyman (2000) att programmen inte 
leder till falska anmälningar. Vidare menar Wurtele, har det ingen negativ effekt på 
barnets normala sexuella utveckling. Effekterna ger däremot en positiv syn på det 
egna könet. 
 
De förebyggande programmen vill ge personal inom skolan och föräldrar trygghet i att 
möta barnens och sina egna känslor och reaktioner. Carlsson, Nyman (2000) visar i 
sin undersökning att lärare idag känner stor osäkerhet för hur de skall prata med 
barnen om sexuella övergrepp. Författarnas förebyggande program” Bryt tystnaden”  
riktar sig till lärare/elevvårdsteam och föräldrar. Programmet är baserat på 
rekommendationer och utvärderingar från internationella program. Barnen bör få 
regelbunden information och därför anses lärare/pedagoger som lämpliga instruktörer 
för barnen efter att programmet avslutats. Enligt Wurtele i Carlsson, Nyman (2000) är 
förskolan och skolan en naturlig plats för lärande, där pedagogen har en nyckelroll i 
att upptäcka och stödja barn som utsatts och därför har en given roll som instruktör. 
Barn från olika kulturer får också del i det förebyggande arbetet genom 
förskolan/skolan. Vidare menar Carlsson, Nyman att deras program ger personalen 
undervisning i hur sexuella övergrepp kan förebyggas. Föräldrar är också med i 
programmen. Barnen är aktiva  och agerar i rollspel. I programmen bör det ingå vad 
som är tillåten/otillåten beröring och metoder som bygger på regler. Dessa fungerar 
bättre än de som handlar om känslor. Vidare menar författarna att socialtjänst och 
barnpsykiatri skall informeras innan ett program startas. Detta för att ge beredskap för 
att fler barn kan komma att upptäckas. Programmets längd är 10 veckor med 60 
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minuter lektion/vecka, där reflektion med personal tillkommer. Programmen startar 
med personal och föräldrar genom föreläsningar om sexuella övergrepp. Personalen 
får två dagar där workshops med trygghetsövningar ingår. Uppföljning sker vid ett par 
tillfällen med personalen. I detta program är konsulterna en specialpedagog och en 
socialpedagog med egna erfarenheter av sexuella övergrepp i sin barndom. De har 
också erfarenheter utifrån arbetet med kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. 
 
Metod 
 
Undersökningen är riktad till några rektorer och förskollärare i en norrländsk 
kommun. Samtliga informanter och förskolor är slumpmässigt utvalda och 
undersökningen är baserad på intervjuer. 
 
Val av metod 
 
Utifrån frågorna i syftet till undersökningen har jag valt att använda kvalitativa 
intervjuer. Jag har uteslutit enkäter därför att de inte kan ge lika uttömmande svar som 
samtalsintervjuer. På grund av den tid jag haft till förfogande när det gäller 
genomförande av undersökningen, valde jag  att inte observera lärare i den 
pedagogiska verksamheten för att få  svar på en del av frågeställningarna. Om den 
kvalitativa intervjun skriver Svensson & Starrin (1996): 
 

”Kvalitativ intervju är således en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut 
beskaffenheten eller egenskapen hos någonting” (Ibid s. 53). 

 
Den kvalitativa forskningsintervjun liknas vid ett samtal men skiljer sig så till vida att 
intervjun rör ett tema och ämnen runt detta. Det är informantens egen upplevelse av 
dessa ämnen som står i fokus. Kvale (1997 s. 34) menar att kvalitativ intervju syftar 
till att förstå intervjupersonens livsvärld och relation till den. Den syftar också till att 
tolka mening hos centrala teman i den intervjuades livsvärld. Intervjun är 
halvstrukturerad i sin form. Den fokuserar på ett bestämt tema men är inte helt 
strukturerad eller styrande. Intervjun kan även leda till förändring hos den intervjuades 
förhållande i ett ämne och ge ny insikt. Kvale beskriver vidare att den kvalitativa 
forskningsintervjun rör sig om ett samspel mellan två personer där ett utbyte av 
synpunkter om ett gemensamt intresseområde sker. Bandning av intervjuer är brukligt 
i sammanhanget och utgör tillsammans med skriven text ett underlag för tolkning av 
intervjun.  
 
Urval av informanter 
 
Undersökningen är gjord i en norrländsk kommun och i tre rektorsområden vilka är 
slumpmässigt utvalda. Den geografiska omfattningen av undersökningen är begränsad 
till en kommun. Det skulle naturligtvis vara intressant att studera flera kommuner i 
den här undersökningen, men inte relevant tidsmässigt. Från varje rektorsområde har 
jag intervjuat en rektor och två förskollärare från skilda förskolor. Sammanlagt tre 
rektorer och sex förskollärare. 
 
Fördelningen mellan könen är, en manlig rektor och två kvinnliga. Samtliga 
förskollärare är kvinnor. Yrkesverksamma år för rektorer är mellan 2– 30, för 
förskollärare 20 – 30. 
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Jag har valt rektorer att ingå i undersökningen för att de har det övergripande ansvaret 
för verksamheten och personalens kompetens.  
 
Förskollärarna möter barnen dagligen och har ansvar för barngruppen. Det är  
information om förskollärarnas syn på förskolans roll i det förebyggande arbetet av 
sexuella övergrepp på barn som jag valt dem att ingå i undersökningen. 
 
Etiska överväganden 
 
I undersökningen framgår inte någon information om ort, skola eller något som kan 
röja den intervjuades identitet. Jag tillämpade informerat samtycke vilket innebär att 
ge generell information om syftet med undersökningen och konfidentaliteten. Vid den 
första kontakten med intervjupersonen delgav jag syftet med undersökningen. Detta  
ger samtidigt personen tid till förberedelse inför intervjun. Vidare upplyste jag 
intervjupersonen om sin rättighet att avbryta intervjun, samt ta del av min tolkning av 
den. Jag informerade även om eventuell publicering av materialet. Eftersom jag tänkt  
banda intervjun, tillfrågades informanten om tillåtelse för detta. Kvale (1997 s. 107) 
skriver om informerat samtycke att deltagandet av intervjun är frivillig och skall inte 
innebära något obehag om informanten vill dra sig ur. Undersökningspersonen får 
generell information om intervjun och undersökningen. Vidare menar Kvale, att 
kravet på konfidentialitet är ett av det etiska krav som ställs i forskning och betyder att 
undersökningspersonens privatliv skyddas, samt att det inte får finnas sådan 
information som röjer personens identitet. Finns det information som kan identifieras 
och som kommer att publiceras skall undersökningspersonen ge sitt samtycke. Detta 
gäller också personer som eventuellt nämns i intervjun, till exempel fall som beskrivs 
och där informationen är sådan att identiteten röjs. Den intervjuade har också rätta att 
ta del av tolkningen av intervjun. 
 
Genomförande 
 
Undersökningen omfattas av kvalitativa intervjuer med samtliga informanter. Syftet 
med intervjuerna till rektorer och förskollärare var att få deras synpunkter om hur 
förskolan arbetar i frågor om sexuella övergrepp och vilket förhållningssätt de har i 
frågan Jag kontaktade samtliga via telefon och avtalade tid för intervju. Samtliga 
intervjuer avklarades under två veckor. Jag använde bandspelare vid intervjuerna 
utom vid två tillfällen med förskollärare. För att intervjun inte skulle upplevas stressig 
tidsmässigt, avsattes i genomsnitt 45-60 minuter/intervju. Den tiden visade sig också 
vara lämplig utifrån antalet frågor. 
 
Intervjufrågorna i kvalitativ forskning är halvstrukturerade, vilket innebär enligt Kvale 
(1997), att det varken är ett öppet samtal eller ett strukturerat frågeformulär. 
Frågeställningarna rör ett givet tema utifrån på förhand nedskrivna förslag på frågor. 
Dessa frågor kan förändras eller ändras i ordningsföljd utifrån intervjuarens svar. Det 
ger på så vis utrymme för uppföljningsfrågor.  
 
Jag ställde i huvudsak öppna halvstrukturerade frågor. I de fall där stängda frågor 
ställdes följdes de upp med motivering till svaret. Detta för att förtydliga en åsikt eller 
ställningstagande som jag ansåg viktig för undersökningens syfte.   
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De frågor som jag ställt till rektorer har rört sig om vilket förhållningssätt de har till 
förebyggande arbete mot sexuella övergrepp och vilken information om ämnet som 
ges till förskollärare. Eftersom rektor ansvarar för att personalen har kompetent 
utbildning, ansåg jag frågan relevant, om förskollärarna erbjudits fortbildning  i 
ämnet. Intervjufrågorna har även handlat om tolkning och tillämpning av 
anmälningsplikten. 
 
Förskollärarna möter barnen och deras föräldrar dagligen. Utifrån deras ansvar för det 
enskilda barnet och barngruppen har frågorna handlat om hur de ser på förskolans roll 
i arbetet mot sexuella övergrepp och hur de arbetar med den frågan i barngruppen. 
Arbetslaget har tillsammans ansvar för alla barn och därför har jag ställt frågor 
omkring ett gemensamt förhållningssätt i dessa frågor. Jag vill också veta hur de ser 
på sin kompetens i att upptäcka och förebygga sexuella övergrepp. Vidare har jag 
ställt frågor angående tolkning och tillämpning av anmälningsplikten.  
 
Hur det inledande skedet i en intervjusituation framstår kan vara avgörande för hur 
den kommer att fortsätta. Därför valde jag att ge ram åt intervjun genom att i början 
informera  kort om intervjuns syfte och konfidentaliteten, samt om intervjupersonen 
hade några frågor. Genom att vara uppmärksam och visa intresse blev den första 
kontakten god, vilket är viktigt för att intervjupersonen ska känna sig trygg och vilja 
öppna sig. Som avslutning gjorde jag en kort sammanfattning av vad som sagts. Detta 
för att ge intervjupersonen möjlighet att tillägga något och för att reda ut eventuella 
missuppfattningar. Om något område inte täckts eller känts oklart, tog jag ta upp det 
här. Tillsist stängde jag av bandspelaren och undrade om något var oklart eller om 
informanten ville ställa några frågor. Här märktes det vid några tillfällen att 
intervjupersonen slappnade av och kunde tillföra ytterligare information. Samtalet 
fortsatte och generellt ställde intervjupersonerna frågor om arbetet. Det är därför 
viktigt att det finns tid till detta i intervjun.  
 
Att ge ram åt intervjun betyder enligt Kvale (1997) att den intervjuade får ta del av 
syftet med intervjun genom en orientering före och efter intervjun. Vidare är det 
viktigt att skapa en god kontakt för att den intervjuade skall känna sig trygg och vilja 
öppna sig för den som intervjuar. Efter intervjun görs en uppföljning av intervjun. 
Kvale menar att den intervjuade kan känna oro och viss spänning över hur intervjun 
kommer att utnyttjas. Det är också vanligt att forskningsintervjuer ger nya insikter om 
den intervjuades livsvärld som kan ses som berikande. Som avrundning ges 
intervjuaren möjlighet att ställa frågor om sådant som kommit upp under intervjun. 
Det är också vanligt att samtalet fortsätter efter att bandspelaren stängts av. Då kan 
intervjupersonen ta upp sådant som de inte förmådde under inspelningen. 
 
Fördelen med att använda bandspelare är att jag som intervjuare kan lyssna aktivt och 
koncentrerat på det som sägs. Jag är inte upptagen med att försöka komma ihåg vad  
informanten sagt för att kunna anteckna. Nackdelen med bandspelare kan däremot 
vara att intervjupersonen upplever situationen pressad av att det som sägs förevigas. 
Därför är det också viktigt att påtala den konfidentalitet som råder och att ingen annan 
kommer att lyssna på intervjun. 
 
Svensson & Starrin (1996) menar att lyssnandet är det viktigaste hos intervjuaren. Att 
lyssna innebär att uppfatta rytm, tonläge, pauseringar, betoningar, snabbt eller 
långsamt tal. Med andra ord bör intervjuaren  lyssna på det som faktiskt sägs, den 
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yttre rösten. Det handlar om att kunna lyssna koncentrerat på innehållet och att förstå 
dess innebörd. Intervjuaren måste även kunna lyssna till den inre rösten. Det kan röra 
sig om sådant som den intervjuade inte säger i klartext men som finns med som 
underton i det som nämns. Samtidigt måste intervjuaren vara medveten om processen 
och innehållet. Vara uppmärksam på vad som behöver förtydligas eller vad som ännu 
inte är täckt och hur mycket tid som återstår av intervjun. Det innebär också att inte 
prata för mycket som intervjuare men ändå kunna behålla fokus på det som är relevant 
för syftet med intervjun. 
 
För att veta vilka områden som täckts i intervjun gjorde jag anteckningar vid 
frågeställningarna. Jag lät också den tystnad som uppstod ibland vara, eftersom den är 
viktig för reflektion och ger informanten möjlighet till att ge ytterligare synpunkter. 
Det får naturligtvis inte bli för lång tystnad, men jag upplevde det som väl avvägt. För 
att ge intervjupersonen respons och visa mitt intresse och att jag lyssnade, inflikade 
jag ibland som exempel, ”Du menar att” eller nickade bifallande på det som sades. 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Med validitet menas styrka. Enligt Kullberg (1996) är validitet de mått som anger om 
forskaren verkligen undersökt det som var tänkt. God validitet innebär då att forskaren 
har undersökt det som var avsikten med undersökningen. 
 
Syftet med undersökningen är att studera förskolans roll i det förebyggande arbetet 
mot sexuella övergrepp och förskollärarnas kompetens på området, samt tolkning och 
tillämpning av anmälningsplikten. De forskningsfrågor jag ställt fokuserar på dessa 
teman. De kunskaper som studien visar är ett värdefullt redskap för mig i mitt 
kommande yrke och förhoppningsvis andra förskollärare i det förebyggande arbetet 
mot sexuella övergrepp. Dessa kunskaper kan även hjälpa de utsatta barnen.  
 
Rektor har ett övergripande ansvar för förskolan och personalens kompetens och 
förskollärarna har den direkta kontakten med barnen och föräldrarna. Det har varit  
nödvändigt utifrån undersökningens syfte att ta tillvara deras erfarenheter och åsikter, 
vilket är gjort genom kvalitativa intervjuer. Jag ansåg det lämpligt med intervjuer 
utifrån frågeställningarna, som var noggrant utformade för att besvara syftet 
Utifrån detta anser jag att undersökningen har god validitet. 
 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet. Kullberg (1996 s. 54) menar att reliabilitet är 
den vetenskapliga termen på mått av tillförlitlighet i den metod som används vid 
forskning, vilket innebär att resultatet inte är slumpmässigt. Det innebär att metoden  
har använts noggrant och att resultatet är trovärdigt och säkert. 
 
Undersöknings  pålitlighet är beroende på om det svar som förskollärare och rektorer 
gett är sanningsenliga. Utifrån de intervjusvar jag fått, har jag gjort en noggrann 
bearbetning och försäkrat mig om att de svar som erhållits inte feltolkats av mig. Detta 
har jag gjort genom att kontakta informanterna igen om det funnits oklarheter omkring 
frågeställningar, eller otydliga uppgifter för att tydliggöra och undvika 
missuppfattningar. Jag har haft ett objektivt förhållningssätt och ställt öppna frågor. 
Där det förekommit stängda frågor har det använts för att få ett tydligt och kortfattat 
svar som i vissa fall följts upp med motivering tillsvaret. Jag anser att min 
undersökningen är tillförlitlig. 
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Resultat 
 
Sammanställningen av intervjuerna är uppdelade på rektorer och förskollärare. 
Intervjupersonerna är också uppdelade i rektorsområden. 
 
Rektor  A Rektor  B Rektor C 
Förskollärare  A1, A2 Förskollärare B1, B2 Förskollärare C1, C2 
 
Intervju med rektorer 
 
(Se bilaga 1) 
 
På frågan om förskollärarna ges någon information om sexuella övergrepp på barn, 
svarar samtliga nej. Rektor A anser att det ryms inom ramen för barn som far illa och 
där har specialpedagogen en handledande funktion. Rektor B menar att de har en nära 
dialog med förskollärarna om något skulle inträffa. Skolteamet (rektor, 
specialpedagog, kurator och skolsköterska) ger stöd och vägledning. Rektor C menar 
att de själva inte får någon information, men brukar påminna personalen om det 
kommer någon föreläsning inom ämnet. Vidare tas ämnet upp till diskussion om det 
händer något och personalen får handledning av skolteamet. 
 
När det gäller frågan om förskolans roll i arbetet att upptäcka och förebygga sexuella 
övergrepp, svara rektor A att förskolan har en viktig roll eftersom den står barnet nära 
och har störst möjlighet att upptäcka om det är utsatt, men att de har dålig beredskap 
på det idag. Förskolan arbetar med lika rättigheter, men inte specifikt sexuella 
övergrepp. Det förs en nära dialog mellan specialpedagog och personalgruppen, där 
även föreståndarna har en handledande roll. Vidare menar rektor, har lärarna ett stort 
ansvar generellt att se varje barn som far illa och att detta påpekas ofta. Rektor menar 
att personalen tidigt skall meddela  specialpedagogen eller rektor när de får 
indikationer på att något inte stämmer och att detta är ett utvecklingsområde på 
förskolan nu. Vidare menar rektor, är personalen bra på att kartlägga varje barn trots 
stora barngrupper. Rektor B menar att förskolan skall vara ett komplement till hemmet 
och har en viktig roll i att vara vaksamma på detta. Rektor C ser förskolan roll som en 
del i samhällets ansvar och de vuxnas ansvar. Samtidigt anser rektor att det är svårt 
med förebyggande arbete i den åldern och menar att förskollärarna tar det som det 
kommer, det vill säga om barnen leker sexlekar till exempel eller ställer frågor om 
sex. De pratar till exempel om att det är bara vuxna som har sex och inte barn.  
 
Rektor A svarar att det inte har erbjudits någon fortbildning i ämnet om sexuella 
övergrepp på barn och det har inte framkommit något önskemål från personalen. 
Vidare tror rektor inte att personalen gått någon kurs i ämnet. Rektor är osäker på vart 
man vänder sig i frågan om fortbildning, eventuellt till Barnavårdscentralen (BVC) 
eller specialpedagogernas sammarbetsforum. Fortbildning anses relevant och det är 
tänkt att ge personalen spetskompetens inom olika områden men inget med specifikt 
sexuella övergrepp. Rektor B svarar att det funnits fortbildning men att det var länge 
sedan och att det inte har erbjudits någon på senare tid. I nuläget är det inget som 
personalen önskar. Rektor anser det relevant med att öka kompetensen på området. 
Rektor C svarar att det inte finns någon fortbildning att tillgå i den här regionen men 
att det erbjuds om det blir aktuellt. I dagsläget är det inget önskemål från 
förskollärarna. Rektor anser det relevant med fortbildning som bör hållas av 
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kompetenta personer. Någon inom polisen, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken 
(BUP) eller BVC. 
 
På frågan om hur rektor ser på förskollärarnas kompetens när det gäller att upptäcka 
och förebygga sexuella övergrepp, svara rektor A att som det ser ut idag så har de inte 
det, med tanke på att det inte givits någon fortbildning på området. Det är något som 
måste kartläggas för att kunna besvaras ytterligare. Rektor B anser att detta är ett 
område som personalen kan bredda sin kompetens inom. Vidare menar rektor, att man 
måste bli berörd för att kunna gå in i det med öppna sinnen och ta till sig kunskapen. 
Rektor C svara att personalen gör så gott de kan och att kompetensen är olika. Några 
har god kompetens andra inte. De arbetar till exempel med drama övningar med 
barnen om att vara utsatt och kunna säga nej. De talar inte om vad föräldrar får göra 
eller inte när det handlar om beröring, pussar eller kramar. Det är samtidigt viktigt att 
inte hämma barnen i den sexuella utvecklingen anser rektor. 
 
När det gäller frågan hur anmälningsplikten tolkas och tillämpas, svarar Rektor A, att: 

 
”Jag tolkar den på ett sätt, men skulle antagligen använda den på ett 
annat…Tolkningen är ju den att vi är skyldiga att göra en anmälan med namn 
som tjänstemän här…Troligen tror jag att ett sådant här ärende skulle gå som 
jag säger via specialpedagogen och sedan komma till mig och att vi skulle göra 
någon form av gemensam anmälan” 
 

Rektor hävdar att det vilar ett stort ansvar på förskollärarna att se varje barn som far 
illa och att de uppmanas att kontakta skolledningen när de misstänker något. Varför 
det är så få anmälningar är svårt att svara på menar rektor, det kan bero på rädslan att 
skada och att det är fel. Rektor B svarar att vi är skyldiga att anmäla vid misstanke och 
att personalen uppmuntras i att göra anmälan, annars blir det rektor eller skolteamet 
som gör anmälan, men namnen på uppgiftslämnarna måste alltid finnas med. Det finns 
inget dokumenterat förhållningssätt för hur personalen skall gå till väga. Rektor tycker 
att det finns en stor osäkerhet bland personalen när det gäller att anmäla och de arbetas 
mycket med att medvetandegöra skyldigheten att anmäla. Rektor C svara att 
tolkningen är att vi är skyldiga att anmäla vid misstanke och att det är skolledningen 
som gör anmälan. Detta görs efter samtal med skolteamet som består av rektor, 
specialpedagog, skolsköterska och kurator. Det finns inget dokumenterat 
förhållningssätt när det gäller sexuella övergrepp, det ingår i den allmänna 
anmälningsplikten. Rektor upplever att personalen drar sig för att anmäla, på grund av 
rädsla och att fallen oftast läggs ned. Det menar att en anmälan inte kommer åt 
problemet. Rektor A och B har inte varit med om någon anmälan där misstanke om 
sexuella övergrepp funnits med. Rektor C däremot har varit med om ett fall av 
anmälan där mamman till det utsatta barnet gjorde anmälan. 
 
 Samtliga rektorer är medvetna om att det statistiskt borde finnas utsatta barn i varje 
barngrupp. Rektor C menar att det rör sig om vart femte barn som är utsatt. Rektor A 
ser att det borde arbetas med att ta reda på vilka dessa barn är, för att se vilken skuld 
eller inte som förskolan har i de mörkertal som råder idag, men uppger att det inte 
görs så idag. Rektor B anser att de varit förskonade eller inte upptäckt det. Men tror 
samtidigt inte att de har missat något fall.  
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Intervju med förskollärare 
 
(Se bilaga 2) 
 
Samtliga förskollärare anser att de inte har fått någon gemensam information om 
sexuella övergrepp på barn från rektor. 
 
På frågan om det finns ett gemensamt förhållningssätt omkring frågor om sexuella 
övergrepp anser förskollärare A1och B1att arbetslaget ska vara överens inför en 
anmälan. Det finns däremot inget dokumenterat. Övriga förskollärare svara att det inte 
har något direkt förhållningssätt eller något dokumenterat. Samtliga förskollärare 
menar att de samtalar i arbetslaget om ämnet aktualiseras.  
 
Samtliga förskollärare svarar att de inte har något dokumenterat när de gäller frågan  
om hur de arbetar för att upptäcka och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Fem 
förskollärare anser inte att de arbetar aktivt med detta. Samtliga sex förskollärare 
menar att de är observanta på att uppmärksamma sådant som inte stämmer och 
samtalar om det i arbetslaget. Vidare tar de kontaktakt med specialpedagog eller 
någon annan i skolteamet för handledning. Förskollärare B2 anser att de arbetar med 
att upptäcka och förebygga genom att stödja barnen i att säga nej till pussar och 
kramar till exempel och att visa alla sina känslor utan att skada någon. Vidare är stora 
barngrupper alltid är en nackdel eftersom det inte finns tid för det enskilda samtalet. 
Det är oftast det utagerande barnet som får mer uppmärksamhet gentemot det tysta 
inåtvända barnet. Detta är en nackdel när det gäller att upptäck sexuella övergrepp, 
därför att dessa barn finns i båda grupperna. Förskolläraren anser fortlöpande 
kompetensutveckling som en viktig del i yrkesprofessionen.  
 
I vilken utsträckning förskollärarna anser sig ha möjlighet till de enskilda samtalet 
med barnet, svarar samtliga förskollärare, att de inte har det i någon större 
utsträckning. Detta på grund av stora barngrupper. De önskar sammantaget mindre 
grupper för att kunna se och uppmärksamma varje barn mer än vad som görs idag. I 
genomsnitt är det 24 barn i grupperna och 4 personal. Förskollärare B1 menar att det 
är i nuet som det är viktigt att kunna uppmärksamma och samtala enskilt med barnet 
och inte något som kan vänta till nästa dag.  
 
Två förskollärare har inte erbjudits någon fortbildning om sexuella övergrepp på barn. 
Övriga svarar att det är länge sedan och att det rört sig om tema dagar eller 
föreläsningar. Samtliga förskollärare menar att de kan påverka val av fortbildning 
genom önskemål till skoledning. Det har dock inte framkommit något önskemål om 
fortbildning inom området sexuella övergrepp under senare tid. 
 
Förskollärare B1 och B2 tror att de har kompetens till viss del för arbetet omkring 
sexuella övergrepp på barn. De hävdar att det är nödvändigt med kontinuerlig 
utbildning. Förskollärare B1 anser att det bör vara kontinuerlig fortbildning vart annat 
år. Förskollärare B2 menar att det alltid är bra att öka sin kompetens. Övriga 
förskollärare anser inte att det har den kompetensen men ser det som nödvändigt i 
arbetet med frågor omkring sexuella övergrepp. 
 
Samtliga förskollärares tolkning och tillämpning av anmälningsplikten är att de är 
skyldiga att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa på något sätt. Samtliga 
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förskollärare tar kontakt med specialpedagog eller någon annan i skolledningen innan 
de eventuellt gör en anmälan. De är också medvetna om att det statistiskt sett borde 
finnas utsatta barn i barngruppen. Samtliga anser att bemötandet av föräldrarna i 
sådana situationer där det finns misstanke om sexuella övergrepp är svårt. Förskolan 
skall sträva efter ett gott samarbete med hemmet, men samtidigt är det barnets bästa 
som skall prioriteras. B1 menar att det har blivit bättre i den här frågan om att anmäla 
generellt men efterlyser en handlingsplan i förfarandet av eventuell anmälan. Det bör 
även finnas möjlighet till psykologkontakt, eftersom specialpedagogen inte har den 
utbildningen. Förskolläraren menar att det är viktigt att inte bära på skuld, eftersom 
tankarna finns där om det var rätt det som gjordes eller inte.  
 
Förskollärare A1 har varit med om en anmälan av sexuellt övergrepp där hela 
arbetslaget skrev under på anmälan. Detta efter samtal i arbetslaget och kontakt med 
specialpedagog och skolledning. Den handledning  arbetslaget fick av 
specialpedagogen under processens gång, var mycket värdefull menar förskolläraren. 
Det som däremot upplevdes påfrestande i arbetssituationen, var att de inte fick veta 
något efter anmälan, om åtal väckts eller inte. Förskolläraren menar att efter anmälan 
kommer frågan om de gjorde rätt som anmälde eller inte. Det saknas återkoppling från 
socialtjänsten. När det handlar om att anmäla generellt tror förskolläraren att 
mörkertalet kan bero till viss del på att det tas för mycket hänsyn till föräldrarna, men 
i det här fallet var det inte så. Förskollärare B2 var med och gjorde en anmälan för 
femton år sedan. Det gavs ingen handledning i någon större omfattning och 
utredningen tog lång tid. Åtalet lades ned på grund av bristande bevis. Barnet visade 
ett förändrat beteende, var sexuellt utåtagerande och orolig. Enligt förskolläraren var 
det tydliga tecken som de i sin tur uppgav till sociala myndigheten. Förskolläraren 
upplevde att de svek barnet, eftersom det så tydligt visade att det inte mådde bra men 
inte blev tagen på allvar. Förskolläraren är luttrad efter den händelsen på grund av hur 
ärendet hanterades av skolledning och socialtjänsten. Det som saknas är ett bättre 
samarbete runt dessa frågor och att förskollärarna får handledning när det gäller 
bemötandet av föräldrar, anser förskolläraren. Ett gemensamt förhållningssätt är 
önskvärt. Förskollärare C2 har varit med om en anmälan, men där var det inte 
förskolan som anmälde utan mamman till barnet. Förskolläraren anser att den 
sekretess som råder från bland annat sociala myndigheten eller BVC, generellt inte är 
till fördel för barnet eller personalen på förskolan och menar att: 

   
”Vi behöver lika mycket stöd för att se en helhet som de behöver i information 
från oss för att kunna agera bra mot barnet och familjen”. 
 

Vidare saknar förskolläraren avlastning när det gäller kontakten med föräldrarna i 
sådana ärenden.  
 
När det gäller frågan om hur förskollärarna ser på förskolans roll i det förebyggande 
arbetet mot sexuella övergrepp på barn, anser samtliga förskollärare att förskolan har 
en viktig roll i det arbetet. Fem förskollärare tycker däremot inte att det arbetar 
förebyggande. Förskollärare A1 svarar att: 
 

” Vi har en viktig roll… vi tror att vi arbetar med det mer än vi gör, men efter 
det här samtalet med dig så inser vi att det gör vi inte…Det fattas kunskaper” . 
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Förskollärare A2 svarar med liknande argument på frågan. Förskollärare B1menar att 
om de ska arbeta med det måste de få information kontinuerligt. Idag finns det ingen  
beredskap för det. Förskollärare B2 tycker att de arbetar förebyggande och att 
förskolan har en viktig roll därför att den är ett komplement till hemmet. Där 
föräldrarna inte tar sitt ansvar måste förskolan göra det. Förskollärare C1 menar att det 
samtalas för lite omkring dessa frågor och att mer information om ämnet behövs. Det 
är inget man arbetar aktivt med.  
 
Förskollärare C2 menar att förskolans roll borde vara stor i den här frågan, men att det 
inte prioriteras på grund av att antalet anmälningar är få och menar : 
 

”Det ska komma uppifrån, att det blir klara direktiv att den här utbildningen ska 
man ha. Det här ska ingå i utbildningen… att den blir en enskild fråga som 
lyfts”. 

 
Analys 
 
Resultatet av undersökningen visar att förskolan har en viktig roll i det förebyggande 
arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Vad som också framgår, är att det inte 
förekommer något förebyggande arbete i verklig mening. Detta visas bland annat 
genom att rektorer har en avvaktande hållning när det gäller informationen om 
sexuella övergrepp till personalen. Den information som ges är styrd underifrån, det 
vill säga, när något inträffar i förskoleverksamheten och personalen behöver 
handledning. Förhållningssättet från rektorer utifrån deras medvetenhet om vad 
statistiken säger om antalet utsatta barn i jämförelse med antalet anmälda fall, tenderar 
till en avvaktande inställning. Här skall beaktas att en av rektorerna har betydligt färre 
yrkesverksamma år, vilket kan påverka svaret. 
 
Enligt Wurtele i Carlsson, Nyman (2000) är förskolan och skolan en lämplig miljö för 
att bedriva förebyggande arbete mot sexuella övergrepp. Detta utifrån den nyckelroll 
som pedagogen har i att upptäcka och stödja det utsatta barnet genom sin relation 
till barnet och föräldrarna.  
 
Statistiskt sett är det en betydande del av barnen som är utsatta. Carlsson, Nyman 
(2000) uppger att 7-12 % av flickorna och 1-4 % av pojkarna är utsatta i Sverige idag 
och att mörkertalet är stort 
 
I undersökningen framgår det också att det bland förskollärarna inte finns något 
dokumenterat förhållningssätt i arbetet med att upptäcka eller förebygga sexuella 
övergrepp. Vidare anser fem av sex förskollärare att de inte arbetar förebyggande mot 
sexuella övergrepp. 
 
Det som är centralt för direkt förebyggande program med barn är enligt Sandström – 
Taylor (1993), att göra barn mindre sårbara genom att: 
 

• ”stärka barnets självkänsla ( Jag – känsla för små barn under fyra år) 
genom att respektera barnen och deras känslor, behov och integritet. 

• ge barnen kunskap om vilka rättigheter de har, d,v,s, rätt till sin egen kropp, 
och att säga nej till pussar, kramar och beröring de inte vill ha, rätt att lita 
till sina känslor och sin intuition, rätt att veta vilka hemligheter som är okey 
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och vilka som inte är det, rätt att berätta om vuxna hotar deras integritet 
eller ber dem hålla oacceptabla hemligheter – även inom familjen 

• ge adekvat sexualkunskap och ett gemensamt vokabulär för genitalierna 
• ge barnen kunskaper om vad vuxna kan be barn om och vad de inte kan be 

barn om 
• ge barnen kunskaper om att vuxnas makt och kontroll inte omfattar 

oacceptabelt uppförande från vuxna, att barn har rätt att säga Nej till vuxna 
• informera om FN:s konvention om Barnets Rättigheter 
• ge äldre barn ett språk för övergrepp, att ge övergrepp dess rätta 

benämning med definitioner och beskrivning av variationer av övergrepp” 
(Ibid s. 74). 

 
Förskollärares och rektorers tolkningen av anmälningsplikten är den, att vid misstanke 
görs en anmälan. Tillämpningen är den att det inte behöver vara den som misstänker 
som anmäler. Det kan vara arbetslaget tillsammans eller skolledning. Två av tre 
rektorer menar att det är skolledningen som tar ansvaret, medan den tredje åtar sig att 
anmäla om inte förskollärarna gör det. Undersökningen visar också att handledning 
runt frågor och förfarande vid eventuell anmälan är viktig och att det ges adekvat 
handledning under hela processen. Vid de fall där anmälan gjorts, upplever 
förskollärarna att de inte får någon återkoppling från sociala myndigheten, vilket 
upplevs frustrerande. Detta med tanke på de funderingar som uppkommer vid en 
anmälan, om det var rätt eller fel att anmäla. Förskollärarna anser också att det är 
viktigt med en helhetsbild av barnet för att kunna stödja det på bästa sätt. Vad gäller 
bemötande av föräldrar vid en anmälan, anser förskollärarna att det kan behövas 
handledning inför dessa möten. Resultatet visar att det är viktigt med adekvat 
handledning, före, under och efter en anmälan.  
 
Enligt Olsson (2001) är ett vanligt problem för skolan och förskolan att 
återrapporteringen brister från socialtjänsten när en anmälan gjorts. Den sekretess som 
råder för socialtjänsten är att de kan avstå från återrapportering enligt sekretessregler. 
Vilket bidrar till problem i arbetet med barnet/familjen och samarbetet med 
skolan/förskolan. I den lagstiftning som råder finns dock bestämmelser som gör att  
socialtjänsten ändå kan lämna uppgifter som rör ett förskolebarn eller skolbarn. Detta 
kan ske genom samtycke med föräldrar där uppgifter får lämnas till skolans personal 
och till skolhälsovården. Efter avslutad utredning kan socialtjänsten utan samtycke ge 
råd till personalen på skolan/förskolan efter att menbedömning gjorts. Det vill säga 
om uppgifterna som lämnas inte åsamkar barnet eller vårdnadshavare några men. 
Olsson menar att samarbetet kan förbättras mellan socialtjänsten och skola/förskola 
genom att skapa mötesplatser, ge konsultation och fortbildning. 
 
Akselsdotter (1993) menar att vid fall där barn signalerat att de far illa och att det kan 
handla om sexuella övergrepp, skall personalen konsultera en expert på området. 
Någon som har kunskaper i ämnet och själv bearbetat sina egna känslor på området. 
Konsulten leder arbetslaget i den process som följer, genom eventuell anmälan och 
därefter. Konsulten kan även inta en samordnande roll om det uppstår konflikter i 
arbetslaget. 
 
Undersökningen visar att fyra av sex förskollärarna inte själva anser sig ha möjlighet 
att upptäcka och förebygga sexuella övergrepp mot barn utifrån sin kompetens på 
området. Det erbjuds inte någon fortbildning i ämnet i någon nämnvärd utsträckning 
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och det förekommer inga önskemål från förskollärarna. Övriga förskollärare anser att 
de har den kompetens som krävs, men ser fortbildning som en viktig del i det fortsatta 
arbetet. 
 
Skollagen är ett av de styrdokument som ligger till grund för förskoleverksamheten. 
Om personalens kompetens framskrivs följande: 
 

”För bedrivande av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall det finnas 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet så att barnens behov av omsorg 
och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses” 
(Utbildningsdepartementet Lag: (1997:1212) ). 
 

Den som har det övergripande ansvaret för personalens kompetensutveckling är 
rektor. Läroplanen (Lpo 94) framskriver följande om rektors ansvar: 
 
 ”att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall 
kunna utföra sina uppgifter” (Ibid s.19) 
 
Av resultatet kan utläsas att rektor inte har erbjudit förskollärarna fortbildning i någon 
större omfattning, och att sådan utbildning har ett sparsamt utbud. 
 
I undersökningen framgår att samtliga förskollärare menar att barngruppens storlek 
påverkar deras möjligheter till det enskilda samtalet med barnet, samt att 
uppmärksamma och se varje barn. Enligt skolverkets allmänna råd för kvalitet i 
förskolan, har riktlinjer tagits fram för barngruppens storlek. Allmänna råd skall syfta 
till att förtydliga verksamheten utifrån styrdokumenten, skollag och läroplan. Det  
anger hur kommun och personal bör och kan agera för att påverka förskolans kvalité. 
Skolverket slår fast att: 
 

”Färre barn i grupperna gynnar framför allt de yngsta barnen och barn i behov 
av särskilt stöd. Mindre barngrupper och ökad personaltäthet kompenserar 
bristande förutsättningar och ökar likvärdigheten i förskolan” 
(http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/2232). 
 

Vidare anger Skolverket att: 
 
”ca 15 barn kan vara ett riktmärke för att barnen skall ges möjlighet att 
utvecklas på ett optimalt sätt. Barn i behov av särskilt stöd och de allra yngsta 
barnen bör vara i ännu mindre grupper för att personalen skall hinna tillgodose 
deras behov” (http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/2232). 
 

Det som kan utläsas av följande är att barngrupperna är för stora med tanke på 
förskollärarnas möjligheter att uppmärksamma barnen på ett tillfredsställande sätt, vad 
gäller barnets optimala utveckling, samt barn i behov av särskilt stöd och de yngsta 
barnen. Undersökningen visar också att fyra av sex förskollärare anser att de saknar 
kompetens i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn. 
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Diskussion 
 
Syftet med den här undersökningen har varit att försöka visa hur förskolans roll ser ut 
i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. Det som klart framgår är att 
förskolan har en viktig roll i det här arbetet. Enligt läroplanen skall 
förskoleverksamheten vara ett komplement till hemmet, där barnets behov av omsorg 
och utveckling tillgodoses. Vad som också blir tydligt är att majoriteten av 
förskollärarna anser sig ha bristande kompetens för att arbeta förebyggande och att det 
inte förekommer sådant arbete aktivt i verksamheten. Därmed bedrivs det inget 
förebyggande arbete i verklig mening i förskolan idag. En bidragande orsak till detta 
kan vara att det inte bedrivs någon svensk  forskning på området och att det därmed är 
ett sparsamt utbudet när det gäller fortbildning.  
 
Att finnas tillhands för det enskilda barnet, fysiskt och emotionellt, är idag inte möjligt 
i den utsträckning som skulle behövas på grund av stora barngrupper, anser 
förskollärarna. För att ett barn ska kunna berätta är det av stor betydelse att det känner 
förtroende, tillit och uppmärksammas. Eriksson ( 1996) lyfter fram betydelsen av detta 
och menar:  
 

”Man måste hela tiden titta på hur barngruppen fungerar i relation till hur 
många man är i personalstyrkan. En stor barngrupp kan ha låg personaltäthet 
och fungera bra, en liten barngrupp kanske behöver fler i personalstyrkan, om 
där finns många oroliga, utagerande eller tysta barn. Jag menar att man hela 
tiden måste tala om barngruppens struktur och behov. Barnantalet får inte 
ensamt vara avgörande för hur många man ska vara i personalgruppen. Alla 
barn ska ha rätt att ha en personlig relation till någon i personalen…Innehåll 
och kvalitet för verksamheten ska följa förskolan/fritidshemmet/skolans 
pedagogiska program och läroplan och tiden för barnet ska inlemmas i 
vardagspedagogiken” ( Ibid s. 49). 
 

Jag ser förskolan som den plats där det utsatta barnet har möjlighet att bli 
uppmärksammat. Barnet vistas där till stor del under de sex första åren av sitt liv och 
personalen har därför en viktig roll i det förebyggande arbetet.  
 
Enligt anmälningsplikten i Olsson (2001 s. 150), berör den all personal inom 
myndigheter som arbetar med barn och ungdomar i sin verksamhet. De är skyldiga att 
anmäla till socialnämnden om de får vetskap om att den sociala nämnden behöver 
ingripa till skydd för en minderårig. Anmälningsplikten är den minderåriges yttersta 
skydd i första hand. Resultatet visar att antalet anmälda fall är få med tanke på 
yrkesverksamma år bland rektorer och förskollärare. Detta kan dels bero på  
personalens rädsla för att anmäla en oskyldig och att de känner skuld. Det tycks också 
bero på hur personalen bemöts av socialtjänsten, vilken återkoppling som ges och att 
det inte blir något åtal. Det framgår också att professionell konsultation runt ett ärende 
är av stor vikt för personalen vid bemötande av barnet, samt föräldrar.  
 
Den slutsats jag gör av den här studien är att förskolan har en viktig roll i det 
förebyggande arbetet men att det är ett eftersatt område i verksamheten. Ett led i att 
kunna hjälpa de barn som utsatts för sexuella övergrepp är, för det första att förskolans 
personal får adekvat fortbildning i frågor omkring sexuella övergrepp på barn och hur 
de kan upptäcka, samt förebygga dessa. För det andra krävs det mindre barngrupper, 
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vilket även gynnar alla barns välbefinnande. För det tredje handlar det om att detta 
område prioriteras i lärarutbildningen.  
 
Ett område för vidare forskning kan vara att studera förebyggande arbete mot sexuella 
övergrepp, eftersom det inte bedrivs någon svensk forskning inom det området idag. 
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Bilaga       1 
 
Intervjufrågor till rektorer. 
 
1. I vilken utsträckning ges förskollärarna  information om sexuella övergrepp på 

barn? 
 
2. Vilken roll har förskolan i arbetet att upptäcka och förebygga  sexuella övergrepp? 
 
3. Har förskollärarna erbjudits fortbildning på området sexuella övergrepp?- Finns 

det önskemål om sådan fortbildning från förskollärarna? 
 
4. Hur ser du på förskollärarnas kompetens i arbete med att upptäcka och förebygga 

sexuella övergrepp på barn? 
 
5. Hur tolkas och tillämpas anmälningsplikten? 
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Intervjufrågor till förskollärare 
 
1. Hur är information om sexuella övergrepp från rektor? 
 
2. Finns det ett gemensamt förhållningssätt när det gäller frågor om sexuella 

övergrepp? – Om ja. På vilket sätt? 
 
3. Hur arbetar ni för att upptäcka och förebygga sexuella övergrepp på barn? – Finns 

det något dokumenterat? 
 
4. I vilken utsträckning finns det möjlighet till det enskilda samtalet med barnet? 
 
5. I vilken utsträckning har ni erbjudits fortbildning om sexuella övergrepp? 
 
6. Hur ser du på er kompetens när det gäller att upptäcka och förebygga sexuella 

övergrepp? 
 
7. Hur tolkar och tillämpar du anmälningsplikten? – Har du varit med om någon 

anmälan här? 
 
8. Hur ser du på förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på 

barn? 
 
 
 
  
 
 


