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Sammanfattning 
 

Detta är ett fördjupningsarbete som handlar om sexuella brott mot barn. 
 

Det material som ligger till grund för arbetet omfattar litteraturstudier, Internet samt intervjuer 
med personer från fyra olika yrkeskategorier som alla arbetar med barn. 

 
Trots att anmälningsbenägenheten har ökat de senaste åren så har detta brott ett stort 

mörkertal. Därför är syftet med detta arbete att mer grundligt gå igenom om vad som menas 
bakom begreppet ”sexuella övergrepp” och anmälningsplikten, samt att undersöka hur det 

ligger till med fyra olika yrkeskategoriers kunskaper; en barnmorska, en förskollärare, en 
skolsköterska samt en socialtjänsthandläggare. 

 
Dessa personer intervjuas om deras kunskaper runt brottet, om anmälningsplikten och vad de 

vet om tecken och symtom som utsatta barn kan uppvisa. Rutiner på deras arbetsplatser när de 
fattar misstanke om denna typ av brott, går intervjuerna också igenom. 

 
Syftet var från en början också att intervjuerna skulle utmynna i ett informationshäfte till ovan 

nämnda yrkeskategorier, innehållande de faktakunskaper som eventuellt skulle saknas. Men 
då inga generella kunskaper saknades hos de fyra personerna, så skrev vi ett mer allmänt 

skrivet utskick med råd och idéer som kan vara värdefulla att ha som komplement till de 
kunskaper som redan finns. 

 
Det som kom fram var att intervjupersonernas värderingar bakom begreppet ”sexuella 

övergrepp” i stort stämde överens med den definition som vi valt från litteraturen. 
 

Anmälningsplikten var de väl insatta i, men rädsla och osäkerhet verkar vara i vägen för 
denna skyldighet ibland, även om vissa verkar skjuta över osäkerheten på kollegor. 

 
Tecken och symtom anser de flesta vara mycket svårt att utläsa, eftersom dessa likväl kan 

bero på andra problem i hemmet än just sexuella brott, och detta pekar också forskningen på. 
 

Rutiner på de olika arbetsplatserna skiljer sig ganska mycket åt, vilket i och för sig är själklart 
på grund av de olika arbetsuppgifterna. Dock saknas hos de flestas arbetsgivare mer raka, 

klara och adekvata rutiner för hur man skall gå tillväga om man fattar misstanke om denna typ 

av brott. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Anledningarna till att vi valt att skriva om sexuella övergrepp mot barn är många.  

Dels för att det är en brottsform som inte har fått så mycket uppmärksamhet förrän under de 

senare åren, dels så vill vi, eftersom mörkertalet är så stort, undersöka hur det ligger till 

anmälningsplikten i praktiken. 

  

Större kunskap/medvetenhet hos alla om den här typen av brott kan bli ett skydd mot brottet 

och ett stöd för de som är utsatta. Därför vill vi undersöka vilken kunskap de som arbetar med 

barn har om sexuella övergrepp. Detta genom att genomföra intervjuer med fyra olika 

yrkeskategorier; barnmorska, förskolelärare, skolsköterska samt en socialtjänsthandläggare. 

Efter detta är tanken att bidra med ett informationsblad med de faktakunskaper som eventuellt 

tycks saknas, som vi avser att skicka till olika arbetsplatser där man arbetar med barn. 

 

Vidare kommer vi även att titta på vad det står i lagtext, barnkonventionen, föreskrifter m.m. 

om barns rättigheter och på vilket sätt det är menat att vi i Sverige skall skydda våra barn.  

 

1.2 Syfte/frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om sexuella övergrepp på barn genom att 

besvara följande frågeställningar; 

 

• Vad menas med sexuella övergrepp?  

• Vad kännetecknar ett barn som är utsatt/blivit utsatt? 

• Vad menas med anmälningsplikten, vilka har den, hur efterlevs den och hur fungerar 

den i praktiken? 

• Har de aktuella yrkeskategorierna dessa kunskaper och vilka rutiner finns? 

 

Vidare är uppsatsens syfte att försöka implementera den kunskapen som ofta brister, via ett 

informationshäfte till berörda yrkeskategorier 

 

 

 



 2 

1.3 Förkortningar 

Nedan följer förklaringar av ett antal förkortningar som vi använder oss av i denna uppsats. 

BUP: Barn- och ungdomspsykiatrin 

BVC:  Barnavårdcentralen 

MVC:  Mödravårdcentralen 

SOC:  Socialtjänsten 

BRÅ:  Brottförebyggande rådet 
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2. Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Begrepp 

Barn: Men barn menas personer under 18 år enligt FN´s Barnkonvention.  

Sexuella övergrepp: Begreppet sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella 

handlingar som påtvingas ett barn av en vuxen person. 

 

2.2 Omfattning 

Antalet sexuella övergrepp mot barn motsvaras inte av antalet anmälda misstänkta brott. Det 

är uppenbart att det finns ett mörkertal, dvs. att antalet begångna brott är högre än antalet 

anmälningar.  Det talas ofta om att detta mörkertal är väldigt högt, ibland anförs att den 

faktiska förekomsten skulle vara tio gånger så stor som antalet misstänkta anmälda fall. Men 

samtidigt måste man ta hänsyn till överanmälningseffekten, dvs. att många av anmälningarna 

är ogrundade. Det finns empiriska belägg som pekar på att över 50% av anmälningarna är 

osubstansierade. ( Hellblom Sjögren, 1997) Så hur pass stort mörkertalet egentligen är, är 

svårt att säga. 

 

Sexuella övergrepp mot barn har troligtvis inte ökat generellt, den faktiska brottsligheten 

under årens lopp har förmodligen varit i stort sett densamma. Ökningen av de anmälda brotten 

i statistiken visar snarare på en ökad anmälningsbenägenhet som i sin tur kan bero på att 

brottet numera har fått större uppmärksamhet, eller så beror ökningen på att det skapats bättre 

rutiner för handläggningen av dessa typer av brott (BRÅ-PM, 1992:4) 

 

2.3 Hur många barn blir utsatta för sexuella övergrepp? 

Över hela världen utnyttjas barn sexuellt på många olika sätt, av olika personer och av olika 

anledningar. Forskning om sexuella övergrepp mot barn ger olika resultat beroende av hur 

man har definierat övergrepp. I de flesta internationella studier brukar 15-30% av kvinnorna 

uppge att de varit utsatta för någon form av sexuella övergrepp i barndomen, och mellan 5-

15% av männen.  

En svensk undersökning från 1992 med 2000 17-åringar, visade att 7 % av flickorna och 3% 

av pojkarna hade varit utsatta för sexuella övergrepp. Detta av någon som var minst fem år 

äldre än de själva, och övergreppen kunde bestå av antingen olika typer av beröringar eller 

penetrering (www.bra.se, 2003). 
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2.4 Lagstiftning 

Vi begränsar förklaring av lagstiftningen till fyra vanliga sexualbrott; 

 

Våldtäkt 

1§:  ”Den som genom våld eller hot som innebär eller för den hotande framstår som trängande 

fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen med 

hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, 

döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att försätta 

någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.” 

 

Sexuellt tvång 

2§:  ”Den som, i annat fall än som avses i 1§, genom olaga tvång förmår någon till sexuellt 

umgänge, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.” 

”Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om brottet annars är att 

betrakta som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse, lägst sex månader och högst 

fyra år.” 

 

Sexuellt utnyttjande av underårig 

4§:  ”Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och som är avkomling till 

eller står under fostran av honom eller henne eller för vars vård eller tillsyn han eller hon har 

att svara på grund av en myndighets beslut , döms för sexuellt utnyttjande av underårig till 

fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla om någon, i annat fall än som avses förut, har 

sexuellt umgänge med barn under femton år”. 

 

”Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot den underårige eller om 

brottet på grund av dennes låga ålder eller annars är att anse som grovt, skall dömas för grovt 

sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse, lägst två och högst åtta år”. 

 

Sexuellt ofredande 

7§:  ”Den som, i annat fall än som avses förut, sexuellt berör barn under femton år eller 

förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för 

sexuellt ofredande”. 
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2.5 Barnkonventionen 

Vi har (och även 191 andra regeringar runt om i världen) åtagit oss att garantera 

grundläggande rättigheter för alla barn. Barn har rätt att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda. Detta innefattar bland annat skydd mot sexuella övergrepp och utnyttjande på 

andra sätt. Familjen är den naturliga miljön för barn. Och för att de skall kunna uppnå en 

fullständig och harmonisk utveckling skall den miljön präglas av lycka, kärlek och förståelse. 

(För mer information om artiklarna rörande skydd för barn mot dessa brott se bilaga 1) 

 

2.6 Kan man tro på det barn berättar? 

Man skall alltid utgå från att barn talar sanning. Och om barn berättar så förmildrar dom ofta 

omständigheterna och beskriver övergreppet som mindre allvarligt än vad det egentligen var. 

Barn har fantasier, sexuella också, men de kan aldrig fantisera detaljerat om sådant som inte 

finns i deras begreppsvärd. Om ingen vuxen introducerat dem. 

Om barnet får berätta fritt så har det i en studie av Ruth Winding visat sig att det är väldigt få 

barn som ljuger. 

 

En persons trovärdighet är viktig i rättsliga sammanhang på så vis att den måste ha förmåga 

och förutsättningar att uttala sig om det den varit med om. Det vill säga vara tillräknelig. I 

sexualbrottmål är ofta de enda vittnena bara förövaren och offret till det påstådda brottet.  

Andra vittnen och även fysiska bevis, brukar ofta saknas till sexuella brott mot barn 

(Cederborg, 1999). Men även om det i något ärende finns stöd i andra bevis, t ex teknisk 

bevisning, så blir frågan om barns trovärdighet avgörande för utfallet av ett ärende. 

 

I sina avgöranden har Högsta domstolen (HD) uppställt vissa kriterier för en trovärdig 

berättelse. Enligt HD bör berättelsen vara sammanhängande, klar och detaljerad och inte 

innehålla punkter som verkar svårförklariga eller på annat sätt väcker tveksamhet om 

berättarens trovärdighet (HD:s dom 19931124, DB 688). I domen framgår inte att jurister i sin 

bedömning ska ta hänsyn till barnens kompetens att berätta och deras förutsättningar att 

interaktivt producera en juridisk trovärdig berättelse. 

I resultatet i ovannämnda expertrapport så beskrivs att barn som motvilligt svarar på frågor, 

eller mestadels lämnar fåordiga svar, inte bedöms som trovärdiga. 

.                                             
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3.  Metod/tillvägagångssätt 

 

3.1 Inledning 

Vi har för att få baskunskaper runt sexuella övergrepp mot barn läst en hel del litteratur och 

tagit del av fakta från Internet. 

 

För att få underlag för vilka kunskaper personal som arbetar med barn har, och även för att få 

ett annat perspektiv på detta brott, så har vi genomfört intervjuer med olika yrkeskategorier. 

En barnmorska, en förskolelärare, en socialtjänsthandläggare samt en skolsköterska, samtliga 

är kvinnor.  

En ur varje yrkeskategori får i denna uppsats representera ”sin” yrkesgrupp. 

Tilläggas bör att vissa av dessa personer ville vara anonym, varför vi valt att låta samtliga 

vara det. 

 

Grupperna har vi valt ut, för att göra en avgränsning. Vi hade annars velat intervjua både fler 

personer och även fler yrkesgrupper. Vi har i detta arbete inte fördjupat oss i barns eller 

föräldrars egna kunskaper eller anmälningsbenägenhet, utan koncentrerat oss kring ovan 

nämnda yrkeskategorier. 

 

Vi vill också peka på urvalet av våra intervjuade som alla utom en kommer från ett tämligen 

lugnt område 5 km utanför Umeå. Utgången av intervjuerna hade möjligtvis kunnat bli 

annorlunda om vi pratat med personer från områden med högre brottsstatistik. 

 

3.2 Intervjuer. 

Fyra omfattande intervjuer har genomförts. Detta på deras arbetsplatser, dels på grund av 

praktiska skäl, men också för att få en insyn i deras arbete.  

Till intervjuerna hade vi med oss färdiga frågor (se bilaga 2) men tillät dock samtalet att 

ibland gå utöver dessa, då det rörde intressanta frågor inom området. De frågor som direkt 

berörde våra frågeställningar tas upp under rubriken ”resultat”, medan intervjuerna i dess 

helhet finns att läsa i bilaga 3. 

Intervjuerna genomfördes av en person åt gången och tog ungefär en timme. Medan personen 

talade runt frågorna, så skrevs ”svaren” ned på en gång. 
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3.3 Litteraturstudier. 

Vissa böcker är lästa bara för att få en grund för oss själva innan själva skrivandet satte igång, 

och andra är lästa för att direkt svara på våra frågeställningar. Då de är ganska många så 

hänvisas läsaren till källförteckningen för att ta del av genomgången litteratur. 

 

3.4 Internet. 

Den enda hemsida vi använt oss av är www.bra.se Härifrån har vi mestadels tagit all statistik. 
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4. Resultat 

 

4.1 Vad menas med sexuella övergrepp? 

Citat: ”Begreppet sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar 

som påtvingas ett barn av en vuxen person. Kriterier för sexuella övergrepp: 

Barnet är i beroendeställning, barnet saknar utvecklingsmässig mognad, kan därför inte ge 

informerat samtycke, handlingen utgår från den vuxnes behov och kränker barnets integritet. 

Övergreppen kan skilja sig mellan varandra i allvar och intensitet, de kan vara allt ifrån lätta 

till livshotande övergrepp som sker vid ett tillfälle eller som består i upprepade handlingar 

över lång tid. Övergreppen innefattar allt från att barnet tvingas titta i pornografiska tidningar 

tillsammans med den vuxne till orala, anala och vaginala samlag. Sexuellt betonade 

smekningar och kyssar, att onanera inför barnet eller att tvinga barnet att onanera åt sig, att 

blotta sig inför barn och barnprostutition är andra exempel på sexuella övergrepp. 

Barnets egen inställning, om det varit ”samarbetsvilligt”, uppträtt ”förföriskt” etc, saknar 

betydelse. Ett barn kan inte ge sitt informerande samtycke till en sexuell samvaro med en 

vuxen och det är varken psykiskt, fysiskt eller sexuellt moget för en vuxen sexualitet. Därför 

är all sexuell samvaro mellan barn och vuxen ett övergrepp”. (Justitiedepartementet, 1991). 

 

4.2 Tecken och symtom 

De flesta studier visar att utsatta barn ofta uppvisar olika tecken och symtom som gås igenom 

nedan. Men i slutet av detta kapitel så presenterar vi också en studie som visar på det 

motsatta- nämligen att alla barn som utsatts faktiskt inte skadas, eller visar dessa tecken. 

 

De fysiska skadorna är det tydligaste tecknet på att ett barn blir utsatt för sexuellt 

utnyttjande(Riksåklagarens PM, Dnr 2002:1026, 2002). Dessa kan vara; 

• Yttre könsorgan: skador/ärr, rodnad, svullnad, bristningar, vidgad slidöppning. 

• Inre könsorgan: skador/ärr, irriterande slemhinnor, blödningar, flytningar, infektioner, 

vidgning av mödomshinnans öppning. 

• Analområdet: skador/ärr, bristningar, förslappad muskulatur, avföringsläckage. 

• Sexuellt överförbara sjukdomar. 

• Urinvägsinfektioner 

 

Sexuella övergrepp kan även resultera i skador på lång sikt såsom:  

• psykiska problem, missbruk 
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• sexuella störningar   

• Anorexi, bulimi och andra ätstörningar. 

• Psykosomatiska symtom såsom huvudvärk, magont, sömnstörningar. 

• Skador som barnet åsamkar sig själv. 

 

Vad gäller psykiska skador så kan de bli särskilt allvarliga om förövaren är fadern eller en 

fadersfigur, eftersom barnets tillit till vuxna då rubbas (Justitiedepartement, 1991). Barn är 

beroende av sina föräldrar för hela sin existens. Om någon av dem utnyttjar sitt överläge och 

förgriper sig på barnet, är detta ett hot mot barnets innersta kärna.  

 

Psykiska störningar och beteendestörningar som kan uppträda hos barn som är utsatta: 

Små barn (0-6 år) 

• Tillbakagång i utvecklingen, t.ex. kissar och bajsar på sig, babyspråk, kladd och gegg. 

• Rädsla för speciella personer, män, platser, att byta blöjor, gå på toaletten, att sova, att 

tvätta sig, att klä av sig eller slutar att lita på någon eller alla runt omkring sig. 

• Passivitet, livsleda, depression. 

• Rastlöshet, sömnsvårigheter, mardrömmar. 

• Förändrade matvanor, kvällningar, vill kräkas, äter inget eller tröstäter. 

• Fobier ångest/oro, magont. 

• Klängig/inga gränser eller ingen kroppskontakt. 

• Aggressiv exempelvis i lekar med levande djur. 

• Gör sig själv illa, ex. sliter sig själv i håret, biter och river sig själv. 

 

Skolbarn (7-12 år) 

- samma symtom som ovan, men man skall också vara uppmärksam på följande: 

• Inlärningssvårigheter, Koncentrationssvårigheter. 

• Renlighetsiver. 

• Skolkar, stjäl eller ljuger. 

• Psykosomatiska symtom. 

• Ensam och isolerad, destruktiv. 

• Tar risker. 

• Sexuella övergrepp mot andra barn. 

• Rymmer hemifrån. 

• Självmordsförsök. 
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Andra allmänna varningssignaler som kan tyda på sexuella övergrepp: 

• skadans art stämmer inte överens med hur barnet berättar att det uppkommit 

• skadans art stämmer inte med barnets utvecklingsnivå  

• upprepade skador 

• barnets egen berättelse om vad den blivit utsatt för. 

 

Studien som tvärtom menar på det motsatta menar att barn som utsätts för sexuella övergrepp 

kan få problem och skador av olika slag, men det är svårt att fastställa om det finns några 

generella orsakssamband mellan övergrepp och senare problem. Lika många som inte varit 

utsatt kan uppvisa ovan nämnda tecken, som de som faktiskt har varit utsatt. Det finns en 

tendens i vårt samhällsklimat idag att se alla tillfällen av sexuella övergrepp som lika 

allvarliga. Levitt har dragit två generella slutsatser (Hellblom Sjögren, 1997): 

1. sexuella övergrepp i barndomen kan ge symtom antingen kort efter övergreppen, eller 

i vuxen ålder eller både och. 

2. alla barn som utsatts för sexuella övergrepp skadas inte, verken kort- eller långsiktigt. 

 

Den dominerande uppfattningen är att det synes vara självklart att sexuella övergrepp ger 

skador. Men det finns ingen undersökning eller forskning som pekar på att de symtom och 

svårigheter som man stöter på hos hjälpsökande inom vården (depression, självmordsförsök, 

ätstörningar, sexuella problem samt missbruk av droger m.m.) kan sammankopplas direkt till 

att de blivit utsatta för sexuella övergrepp Sexuella övergrepp diagnostiseras i många fall med 

hjälp av väldigt ospecifika tecken, vilket resulterar i att det kan bli ett överflöd av ogrundade 

eller mycket löst grundade anklagelser. Barns avvikande beteende är något som ofta 

uppmärksammas och ses som ett klart tecken på att barnet blivit utsatt för övergrepp, men det 

kan finnas andra förklaringar (Hellbom Sjögren, 1997). 

 

Vissa symtom är inte bara vanliga hos barn som utsatts för sexuell traumatisering, utan också 

ibland t ex barn som upplevt andra former av våld. Dessutom kan symtom som har samma 

orsak yttra sig på olika sätt. Därför ska inte tecken och symtom ses som självständiga bevis 

för att barnet utsatts för sexuella övergrepp, utan snarast som tecken på att barnet farit illa av 

någon anledning. Tillsammans med barnets berättelse och övrig bevisning utgör dessa fakta 

dock viktiga bitar i bevisvärderingen (Justitiedepartementet, 1991). 
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4.3 Anmälan och anmälningsplikten 

Alla misstänkta sexuella övergrepp mot barn i Sverige skall enligt Socialtjänstlagen 14:1 

anmälas till närmaste socialförvaltning.  

De två viktigaste faktorerna för viljan till att själv anmäla våldsbrott, är dels den sociala 

relationen mellan offer och gärningsman, dels skadans grovhet (Svedin, 1999). 

 Detta innebär till exempel att våldsbrott inom familjen blir underrapporterade i 

brottsstatistiken (på grund av den bindning man har till förövaren), medan så kallat gatuvåld 

kan antas vara relativt väl representerat i statistiken. För när förövaren är en främling så tar 

det inte lika mycket ”emot” att göra en anmälan. Våldsbrott som medför allvarliga skador 

anmäls i högre grad än sådana som orsakar lindriga skador. 

Av betydelse är också offrets bedömning av det bemötande och de praktiska konsekvenser i 

övrigt en anmälan medför samt möjligheten att gärningsmannen får någon påföljd för brottet. 

 

Anmälan om missförhållanden, enligt Socialtjänstlagen (SoL) 14:1 

 

”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 

 Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 

och sjukvård och social tjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 

ett barns skydd. --- 

 …Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är 

skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av 

ett barns behov av skydd.---” 

 

4.4 Intervjuresultat  

 

4.4.1 Personernas egna definitioner av sexuella övergrepp 

Barnmorska: Situationer då barn måste medverka vid onani eller bli berörd på olika sätt, se på 

pornografi. 

 

Förskolelärare: På frågan vad sexuella övergrepp mot barn betyder för henne så svarar hon 

att vidröra barns kön där syftet bara är sin egen njutning. Att man har den läggningen.  
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Skolsköterska: Termen sexuella övergrepp är för Lisa något mer än tafs på brösten vid ett 

tillfälle. Detta menar hon mer är som sexuella trakasserier. Men sker det fler gånger än en, så 

är det sexuellt övergrepp. 

 

Socialtjänsthandläggare: socialtjänsten utgår ifrån befintlig lagtext, de brott som finns i 

brottsbalken, när de definierar vad som är sexuella övergrepp. 

 

4.4.2 Tankar om tecken och symtom som ett utsatt barn kan visa  

Barnmorska: Svårt eftersom det kan vara så olika. Men vissa barn kan gå tillbaka i 

utvecklingen, bli tysta, sluta äta, bli allmänt rädd. Och så finns det barn som blir tvärtom- som 

inte har några gränser, ska hela tiden sitta i knä på folk, de nämner ord som barn normalt inte 

ska kunna.  

 

Förskolelärare: På frågan om vad hon vet om tecken och signaler så berättar hon att barn kan 

språkligt berätta saker, man kan se fysiska skador, psykiska tecken (men dom tycker hon är 

diffusa eftersom det kan betyda olika saker).  Pojkar blir oftast mer utåtagerande och flickor 

mer inåtvända och deprimerande.  

När det gäller fysiska märken efter övergrepp så måste det ju vara väldigt små barn, blöjbarn, 

som blivit utsatta för att dom ska kunna märka det. För de som inte har blöjor längre klarar ju 

det mesta själv med toalettbesök, eller så undviker de att be om hjälp om de blivit utsatt, och 

då är ju chansen att upptäcka något minimal. 

 

 Hon tänker sig också att många utsatta barn kan bli väldigt fixerade vid sex och kön. T ex 

med avancerade och överdrivna sexuella lekar. 

Anna tror för övrigt inte att barn ljuger. Dom fantiserar om saker de upplevt eller sett på TV, 

på affärer etc, men dom kan ju inte fantisera om något som inte finns i deras begreppsvärld. 

Men detta vet man nog för lite om.  

 

Skolsköterska: När vi frågar om hennes kunskap gällande tecken och signaler som dessa barn 

ofta uppvisar så säger hon att det är svårt eftersom dessa tecken ofta också stämmer in på barn 

som har en hemmiljö innehållande misshandel, alkoholmissbruk, eller psykisk sjukdom.  

Enda tecknet som direkt kan tyda på sexuella övergrepp är urinvägsinfektion hos små flickor. 

För denna infektion ska egentligen inte drabba flickor före tonåren, förutsatt att man inte lider 

av någon typ av njurproblem. 
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Socialtjänsthandläggare: Om tecken om signaler som utsatta barn kan visa så säger hon bara 

att man ska lyssna på barnet, och se till dess beteende även om det är svårt att förstå. 

 

4.4.3 Kunskap om anmälningsplikt 

Barnmorska: Bra att anmälningsplikten finns, alla som arbetar med barn har den. 

Nadja har gjort runt 5-6 anmälningar om sexuella övergrepp till socialtjänsten. Men 

egentligen har hon gjort fler eftersom man inte förut gjorde anmälningar på detta sätt.  

Förr i tiden träffades man tillsammans med socialtjänsten och diskuterade de familjer som 

man var orolig för, och vilka åtgärder man skulle vidta, så hade man uppföljning om 

familjeärendet om en månad igen.  

På detta sätt tycker hon att man borde arbeta även idag, men det är inte genomförbart 

eftersom man idag inte bara har bvc som ansvarsområde, utan även övrig sjukvård. Så det 

skulle inte finnas tid. 

 

Förskolelärare: Om anmälningsskyldigheten så säger hon att dom har denna skyldighet, även 

vid misstankar. Hon tror att det är svårt att efterleva denna skyldighet, eftersom barn på så 

många sätt kan visa på att de mår dåligt. Och av vad är svårt att avgöra. Man vill inte tro det. 

Men det finns nog många subtila signaler som mer direkt skulle kunna vara tecken som man 

borde ha mer kunskap om. 

 

Skolsköterska: När det gäller anmälningsskyldigheten så tycker hon att det är bra att den 

finns, men hon tycker att man ska vara försiktig med denna; 

Om det bara är en känsla man har, eller en berättelse om till exempel en person som tafsat en 

gång på brösten, så tycker hon att man ska avvakta med att göra en anmälan till soc. Hon 

berättar att soc startar ju en utredning ganska omgående, och den är omfattande.  

Om det då är så att det visar sig vara osant, så har man ju totalt förstört förtroendet mellan 

skolan och föräldrarna.  

Alternativt om det inte går att bevisa att något sådant skett (men det kanske ändå har skett) så 

kan förtroendet även där vara förstört och föräldrarna kan förbjuda barnet att ha vidare 

kontakt med skolsköterskan. Och då kommer man ju aldrig få någon klarhet i vad som skett.  

Då försvinner ju hela syftet med skolsköterskan; att vara till för barnet så att det har en 

möjlighet att prata ut, stärka det, finnas där. 
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Detta trycker Lisa på, att då i stället stärka barnets självförtroende, att lära det att säga nej, att 

veta att det är hennes kropp etc. 

Men hon berättar samtidigt att om hon får det bekräftat att det verkligen skett, så gör hon 

naturligtvis en anmälan. 

 

Socialtjänsthandläggare: Det räcker med att man tror någonting – därmed har man en 

anmälningsplikt. Lagen är väldigt tydlig på den punkten (SoL 14:1), om man har anledning att 

anta att barn far illa på något sätt har man skyldighet att anmäla det till socialtjänsten. 

 

4.4.4 Kunskap och rutiner på arbetsplatsen 

Barnmorska: Om kollegors kunskaper så tycker hon att det har blivit bättre och bättre, och att 

det har varit många och bra utbildningar. Så hon tycker att man skulle ha kommit längre än 

vad man har.  

Men för många är det här jobbiga saker att handskas med, men då måste man ta tag i saken 

och lägga över ärendet på någon annan som hanterar det. 

När det gäller rutiner för hur man ska bemöta detta, så finns en arbetsbeskrivning om 

tillvägagångssätt vid misstanke om sexuella övergrepp. Man ska direkt ordna läkartid, dit man 

går tillsammans med ”den utsatta”. Och anmäla till socialtjänsten. Även ordna boende hos 

någon annan om situationen är allvarlig. 

 

Förskolelärare: Om misstanke skulle träda fram, så finns ej något nedskrivet, men däremot så 

finns ett resursteam (med läkare, psykolog, kuratorer, talpedagog) som finns att ringa om 

funderingar finns, och de kan även komma till själva förskolan. 

 

Skolsköterska: När det gäller hennes insikt i hur andra lärare hanterar detta så berättar hon att 

det är väldigt olika. Det finns mycket feghet. Även om vissa hört talas om övergrepp av 

barnet själv, så gör de inget eller skjuter över det på andra. Vad Lisa vet så har ingen lärare 

någonsin gjort en anmälan, utan att blanda in henne. Detta för att dom inte vill ha ansvaret, 

och för att dom vet att Lisa som skolsköterska har starkare tystnadsplikt än lärare. 

Rutiner finns det inga nedskrivna. Psykolog kan hon kontakta. Men hon gör anmälan till soc i 

alla fall. 

 

Socialtjänsthandläggare: När anmälan om sexuella övergrepp kommer in måste 

socialtjänsten ta ställning om uppgiften skall lämnas vidare till polisen eller inte. Polisen 
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utreder själva brottet. 

Socialtjänsten måste göra en snabb bedömning i frågan om barnet behöver skydd på något 

sätt, om det kan fortsätta att stanna kvar i den miljön det befinner sig i. 

Social tjänsten inleder en utredning enligt SoL som formellt syftar till att komma fram till ett 

beslut som kan utmynna i olika former av stöd och hjälp.  

Det skulle till exempel kunna vara utredning och/eller behandling under BUP. Utredningen 

skall belysa barnets hela livssituation, hur omsorgen ser ut, hur barnet har det i vardagen, om 

föräldrarna har förmåga att tillgodose barnets behov eller inte. 
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5. Slutsats 

 

5.1 Slutsats av intervjuerna 

Värderingen av begreppet sexuella övergrepp skiljer sig en aning mellan våra 

intervjupersoner. Om man ser till den definition som vi angett i resultatdelen så är det tre av 

fyra som instämmer med denna, medan en av intervjupersonerna tycks tillåta mer innan hon 

vill kalla det för sexuella övergrepp. 

 

De intervjuades kunskaper rörande de tecken och symtom som ett utsatt barn kan visa, var 

också ganska varierande, även om vissa likheter fanns. Två av våra intervjuade menar precis 

som i studien på s. 36 ”Misshandel och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn” av 

Justitiedepartementet att detta är svårt eftersom symtomen kan ha orsakats av olika typer av 

våld eller svårigheter. Att det inte behöver handla om just sexuella övergrepp.  

 

Gemensamt för de som vi intervjuade var att de fokuserade mycket på barnens beteende.  Och 

de tyckte vidare att man ska ta hänsyn till detta när man tar ställning till om misstanken man 

har är ogrundad eller inte. En av kvinnorna ansåg att det bara fanns ett enda tecknen som 

direkt kan tyda på sexuella övergrepp, vilket var urinvägsinfektion hos små flickor. I övrigt 

nämndes tecken som vi tagit upp under resultatdelen. 

 

Det råder ingen tvivel om att de som arbetar med barn har en anmälningsplikt, de vet om att 

den finns och det inte bara är en möjlighet, utan en skyldighet. De har själva gjort 

anmälningar, även om de är få. Även om anmälningarna i statistiken har ökat så talar de 

intervjuade personerna om en rädsla och osäkerhet hos sina kollegor inför att göra en sådan. 

 

De kunskaper och rutiner som finns på arbetsplatsen skiljer sig åt, men det är naturligt på 

grund av att de är så olika arbetsplatser de arbetar på. Dock så skulle man kunna tycka att det 

skulle finnas mer klara, tydliga och bearbetade rutiner med hjälp av väl utbildade inom denna 

problematik. 
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6. Diskussion 

 

Till och börja med så är hela ämnet väldigt komplext i sig. Statistiken över hur vanligt det är 

med sexuella övergrepp är svårtolkad, och hur realistisk den är, är svårt att säga. Man måste ta 

hänsyn till mörkertal, hur statistiken tolkar själva begreppet sexuella övergrepp, till att folk i 

allmänhet kan mer om detta och därför anmäler mer, och det faktum att barn eventuellt kan 

hitta på saker etc. Det blir en härnäst omöjlig uppgift att hitta den statistik som är den mest 

rättvisande. 

 

När vi genomförde våra intervjuer med barnpersonal så hade vi en förutfattad mening om att 

personalens kunskaper skulle vara tämligen bristfälliga. Nu efteråt inser vi att de kunde mer 

än vad vi trodde, men ändå har de ganska olika tolkningar och värderingar. 

Ta till exempel begreppet sexuella övergrepp. Våra fyra intervjuade personer ”tillät” olika 

mycket för att det skulle inrymmas inom detta begrepp. Någon av dem tyckte inte alltid att det 

var ett övergrepp om någon ”tafsade” på en flickas bröst. En annan nämnde några exempel på 

vad som menades med sexuella övergrepp för henne, men hon tänkte inte på att det fanns 

mindre allvarliga typer av övergrepp som också inräknas under begreppet. 

Vi tänker oss att om man hade lyckats att implementera en enda gällande klar definition som 

alla arbetat efter, så hade kanske osäkerhet gällande en anmälan inte varit så stor. Fortbildning 

hade förmodligen kunnat resultera i bättre kunskap med mer gemensamma värderingar. 

 

När det gäller tecken och symtom som utsatta barn kan visa så blir det lite svårare att lära ut 

”rätta tecken” till personalen, eftersom detta kan skilja sig så oerhört mycket. Och det visar ju 

i och för sig både forskning och de intervjuade att de är medvetna om. Samtidigt som man 

skall ha i beaktande den forskning som menar att samband mellan övergrepp och tecken inte 

alltid finns. Dock tycker vi hur som helst att man ska reagera om barn har ett väldigt 

sexualiserat beteende med ord eller beteende som bara kan tänkas komma från vuxenvärlden. 

Eller vid fysiska skador vid kön eller anal. 

 

Att anmälningsskyldigheten är just en skyldighet, och inte bara en möjlighet, vet samtliga 

som vi intervjuat. Men åsikterna för i vilket skede man skall göra denna skiljer sig en aning. 

Någon tycker att den ska göras omgående vid minsta lilla misstanke, och en annan föredrar att 

vänta tills att mer kött på benen finns för att inte förlora hela syftet med utredningen, 

nämligen att lagföra en förövare. Annars kanske resultatet blir att förövaren i familjen 
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kommer undan, för man gjorde en anmälan med en alldeles för låg misstankegrad. Familjen 

kanske plötsligt flyttar i stället, eller knappt låter sitt barn vara på skolan längre, förbjuder 

denne att besöka skolsköterskan, allt för att dölja familjens hemlighet.  

Intressant var att de intervjuade antydde att de självklart själva skulle göra en anmälan om de 

kom i kontakt med problemet, men att de hade flera kollegor som visat rädsla och osäkerhet 

inför detta. Vi vet inte om rädslan för anmälan bara gäller kollegorna eller även dem som vi 

intervjuat. 

 

En annan åsikt var att man kanske inte skulle vinna så särskilt mycket av att få alla att anmäla 

oftare, eftersom man då kan tänka sig att kvalitén i utredningarna skulle kunna försämras på 

grund av för stor arbetsbelastning. I vilket fall som helst så känner vi att hellre för många 

anmälningar än för få. Även om det innebär att någon blir oskyldigt misstänkt för ett tag. Allt 

för att rädda ett barn i akut behov av hjälp, eftersom detta är ett sådant fruktansvärt grovt 

brott. Vi får inte på grund av rädsla eller osäkerhet gå passiva, medan det utsatta barnet lider. 

Våra egna känslor får vi stänga ute. Man måste också betänka att barnets mognadsgrad och 

beroendeställning är ett hinder för att de själva skall anmäla brottet, så vem ska annars göra 

det?  

Dessutom så bör man ha i åtanke att man kanske genom en anmälan inte bara räddar detta 

barn- utan även andra som hade kunnat råka illa ut.  

Det är viktigt för alla att veta att lagen säger att var och en (allmänheten) bör anmäla till soc 

vid misstanke om att ett barn far illa, och att alla de som genom sitt arbete kommer i kontakt 

med barn skall anmäla. 

När barn far illa i samhället måste alla samarbeta, varför vi avser att skicka ut ett 

informationsblad med fakta rörande de frågeställningar som berörts. 

 

Rutiner på arbetsplatsen vid misstankar om sexuella övergrepp verkar vara det som skiljer 

våra intervjupersoner mest åt. Vilket till viss del är naturligt eftersom de har olika 

arbetsuppgifter. Men en person verkade ha tydliga, klara och adekvata rutiner, medan de 

andras rutiner var mer diffusa och svårgripbara.  

Generellt så känner vi att tillvägagångssättet vid denna typ av misstanke på en arbetsplats, 

skall finnas beskrivet i en klar och tydlig arbetsbeskrivning, som alla anställda ska ha tagit del 

av. Detta skulle man nog vinna mycket på. Dels att arbetsplatsen skulle markera att detta är 

något som tas på stort allvar, och dels för att osäkerhet hos den anställde för hur man skall 

förfara vid en sådan här misstanke, förmodligen skulle reduceras. 
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Detta är något som polis eller Socialstyrelse borde gå ut med till chefer för olika arbetsplatser 

där man arbetar med barn. Att ordna upp klara och tydliga direktiv, och förslag till adekvat 

utbildning. 

 

Fördjupningsarbetets syfte var också att försöka implementera den kunskap som eventuellt 

skulle saknas, via ett informationshäfte till berörda yrkeskategorier. Dock så har vi inte hittat 

några generella kunskapsbrister hos intervjupersonerna. Svårigheten verkar inte ligga i brist 

på kunskap, utan snarare i att det inte finns klara och tydliga rutiner uppifrån över hur man 

ska gå tillväga vid misstanke om sexuellt övergrepp. En annan faktor kan också vara att 

tecken och symtom är svårtolkade och kan ha andra orsaksfaktorer, vilket ger upphov till 

osäkerhet.  

Av denna anledning har vi sammanställt ett informationshäfte som trots detta kan vara till 

hjälp och stöd för både barn och vuxna. 
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Bilaga 1 
 

Barnkonventionen 

 

Artikel 1:  

"l denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller för barnet". 
 

Artikel 19:  

"1. Konventionsstatema skall vidta alla lämpliga lagstiftnings, administrativa och sociala 

åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller 
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 

utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ene 
förälderns, vårdnadshavarens eller annan persons vård.  

2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva 
förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem 

som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för 
identifiering, rapportering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan 

beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt 
ingripande".  

 
Artikel 34:  

"Konventionsstatema åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och 
sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga 
åtgärder för att förhindra 

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

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

 c. att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material" 
 

 



Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

 

 Vad innebär sexuella övergrepp för dig?  
 

 Vilka brott inom detta begrepp finns?  
 

 Har du arbetat förebyggande med detta på något vis?  
 

 Anser du att det är en möjlighet eller skyldighet att anmäla?  
 

 Har du gjort en anmälan någon gång? Många gånger?  
 

 Har du haft misstankar som ej lett till anmälan? Varför i så fall?  
 

 Vad vet du om tecken/signaler som utsatta barn kan uppvisa?  
 

 Finns några rutiner på din arbetsplats för hur man skall agera vid misstankar om  
 övergrepp?  

 
 Vad anser du om de övriga personalens kunskaper inom detta?  

 
 De barn med fysiska märken efter övergrepp, hur tror du att det kommer sig att det  

 inte upptäcks någonstans? 
 

 



Bilaga 3 
 

Intervju med barnmorska i Umeå. 

Nadja har barnsköterskeutbildning, sjuksköterskeutbildning och en rad andra kurser och 

fortbildningar.  
Hon har arbetat med barn i nära fyrtio år på olika vårdcentraler. Hon har också varit med i en 

samarbetsgrupp med psykologer, sjukvård, kuratorer samt socialtjänsthandläggare som arbetat 
med utsatta barn.  

Något som Nadja tyckte var jobbigt med denna grupp var socialtjänstens hårda sekretess. 
Denna hindrar samarbete på så sätt att inte bvc/mvc får viktig kunskap om de familjer som har 

allvarliga problem hemma, och kanske därför aldrig dyker upp på träffar och kontroller som 
annars sker med andra "vanliga” familjer på vårdcentralen. Om de hade kunnat få sådan 

information från soc så hade bvc kunnat jobba hårdare med att försöka få kontakt med dem. 

På frågan vad sexuella övergrepp är så nämner Nadja situationer då ett barn måste medverka 

vid onani, eller bli berörd på olika sätt, se på pornografi. 

Nadja har gjort runt 5-6 anmälningar om sexuella övergrepp till socialtjänsten. Men 

egentligen har hon gjort fler eftersom man inte förut gjorde anmälningar på detta sätt.  
Förr i tiden träffades man tillsammans med socialtjänsten och diskuterade de familjer som 

man var orolig för, och vilka åtgärder man skulle vidta, så hade man uppföljning om 
familjeärendet om en månad igen. 

Om tecken och signaler som barn kan uppvisa så tycker hon att det är svårt eftersom det kan 
vara så olika. Men vissa barn kan gå tillbaka i utvecklingen, tysta, sluta äta, bli allmänt rädd. 

Och så finns det barn som blir tvärtom - som inte har några gränser, ska hela tiden sitta i knä 
på folk, de nämner ord som barn normalt inte ska kunna. 

När det gäller rutiner för hur man ska bemöta detta, så finns en arbetsbeskrivning om 

tillvägagångssätt vid misstanke om sexuella övergrepp. Man ska direkt ordna läkartid, dit man 
går tillsammans med "den utsatta". Och anmäla till socialtjänsten. Även ordna boende hos 

någon annan om situationen är allvarlig. 

Om kollegors kunskaper så tycker hon att det har blivit bättre och bättre, och att det har varit 

många och bra utbildningar. Så man tycker att man skulle ha kommit längre än vad man har. 
Men för många är det här jobbiga saker att handskas med, men då måste man ta tag i saken 

och lägga över ärendet på någon annan som hanterar det. Hon tycker dock att har man valt det 
yrke man har, så ska man ändå veta vad man ska göra. Men tyvärr så blundas det ibland. En 

annan sak är att hon tycker att man måste på varje arbetsplats informera till nya som kommer 
om vilka skyldigheter man har. 

På frågan på vad man kan göra för att minska mörkertalet inom dessa brott, så trycker hon på 

främst två saker;  

Dels bättre samarbete mellan bvc och socialtjänsten. Om de hade kommunicerat om de 
familjer som har problem, så hade t ex soc kunnat be bvc att göra hembesök hos dessa oftare 

och på detta sätt få insyn i familjen. Dessa besök känns ju inte lika hemska eller påträngande 
som ett besök från socialtjänsten gör. 

Dels så tycker hon att det borde finnas fler familjecenter. Med familjecenter menas att bvc, 
mvc, soc och förskola är i samma byggnad och har ett nära samarbete.  

Detta önskar hon eftersom hon tror att man inte lika lätt kan komma undan kontakt, och man 
far bättre koll på både barn och hela familjer. Socialtjänsten på dessa ställen känns inte heller 

lika "farliga" att gå till. Denna typ av center har slagit väldigt väl ut. 



 

Intervju med skolsköterska, låg- och mellanstadiet, Umeå. 

Har arbetat som skolsköterska i ca 19 år. Sjuksköterskeutbildning, och distriktsköterskeut-

bildning. Låt oss kalla henne Lisa.  
Barnen kommer enligt rutin till henne i sexårsverksamheten, i årskurs 4 samt i årskurs 5. Men 

förutom detta så kan elever uppsöka henne spontant om de har någon skada, eller bara vill 
prata. 

Lisa är den ende skolsköterska som arbetar förebyggande mot sexuella övergrepp redan i låg-
och mellanstadiet. Detta har hon gjort sedan 1990. Hennes arbete runt detta har till ganska 

stor del motarbetas av kollegor, men på nuvarande arbetsplats i Umeå så stöttas hon. Hon går 
ut en gång per år i vardera klass och visar en liten film, och diskuterar (med anpassad nivå på 

samtalet) om denna problematik 

Lisa pratar om att ingen får ta på en om man inte vill, och om att kramar och beröringar kan 

z:, kännas "ja" eller "nej".  
Hon pratar om att man inte leker doktor med vuxna, och om att man kan ha hemligheter med 

vuxna, men inte hemliga lekar. 

Termen Sexuella övergrepp är för Lisa något mer än tafs på brösten vid ett tillfälle. Detta 

menar hon mer är sexuella trakasserier. Men sker det fler gånger än en, så är det sexuellt 
övergrepp.  
På frågan om vilken kunskap hon har om de brott i lagen som finns vad gäller sexuella  

övergrepp mot barn, så vet hon inget. 

Angående misstankar om övergrepp så har hon bara fått det vid två-tre tillfällen. Och av detta 

blev det en anmälan till soc av henne. 
Men hon tycker att misstankarna har uppstått på ungefär samma sätt som när misshandlade 

barn har kommit till henne; dessa barn har ofta kommit till Lisa med olika påhittade fysiska 
skador. Ont i ett knä, ett skrapsår etc. Täta besök. Allt detta för att få kontakt med en vuxen 

som dom kan öppna sig för. Efter några gånger har dom börjat öppna sig och berättat vad 
deras besök egentligen handlar om. 

Dom gånger barn öppnat sig om övergrepp så har det gällt styvförälder (manlig sådan) eller 

annan släkting eller bekant. Hon har aldrig hört någon berätta om en biologisk förälder som 

förövare. Och det har varit flickor som berättat om detta, aldrig en pojke. 

När det gäller anmälningsskyldigheten så tycker hon att det är bra att den finns, men hon 

tycker att man ska vara försiktig med denna;  
Om det bara är en känsla man har, eller en berättelse om till exempel en person som tafsat en 

gång på brösten, så tycker hon att man ska avvakta med att göra en anmälan till soc. Hon 
berättar att soc startar ju en utredning ganska omgående, och den är omfattande.  

Om det då är så att det visar sig vara osant, så har man ju totalt förstört förtroendet mellan 

skolan och föräldrarna.  

Alternativt om det inte går att bevisa att något sådant skett (men det kanske ändå har skett) så 
kan förtroendet även där vara förstört och föräldrarna kan förbjuda barnet att ha vidare 

kontakt med skolsköterskan. Och då kommer man ju aldrig få någon klarhet i vad som skett. 
Då försvinner ju hela syftet med skolsköterskan; att vara till för barnet så att det har en 

möjlighet att prata ut, stärka det, finnas där 
Detta trycker Lisa på, att då i stället stärka barnets självförtroende, att lära det att säga nej, att 

veta att det är hennes kropp etc.  
Men hon berättar samtidigt att om hon får det bekräftat att det verkligen skett, så gör hon 

naturligtvis en anmälan. 



När det gäller hennes insikt i hur andra lärare hanterar detta så berättar hon att det är väldigt 

olika. Det finns mycket feghet. Även om vissa hört talas om övergrepp av barnet själv, så gör 
de inget eller skjuter över det på andra. Vad Lisa vet så har ingen lärare någonsin gjort en 

anmälan, utan att blanda in henne. Detta för att dom inte vill ha ansvaret, och för att dom vet 
att Lisa som skolsköterska har starkare tystnadsplikt än lärare. 

När vi frågar om hennes kunskap gällande tecken och signaler som dessa barn ofta uppvisar 
så säger hon att det är svårt eftersom dessa tecken ofta också stämmer in på barn som har en 

hemmiljö innehållande misshandel, alkoholmissbruk, eller psykisk sjukdom.  
Enda tecknet som direkt kan tyda på sexuella övergrepp är urinvägsinfektion hos små flickor. 

För denna infektion ska egentligen inte drabba flickor före tonåren, förutsatt att man inte lider 
av någon typ av njurproblem. 

 
Intervju förskollärare 

Anna har arbetat som förskollärare med barn i åldrarna 1-6 år i nära 20 år. Hon har 
förskolelärarutbildning. 

På frågan vad sexuella övergrepp mot barn betyder för henne så svarar hon att vidröra barns 
kön där syftet bara är sin egen njutning. Att man har den läggningen.  

På frågan om hon har någon kunskap om vilka brott inom detta som finns i Brottsbalken, så 
svarar hon sexuellt ofredande, våldtäkt, sexuellt utnyttjande. 

Om anmälningsskyldigheten så säger hon att dom har denna skyldighet, även vid misstankar. 

Hon tror att det är svårt att efterleva denna skyldighet, eftersom barn på så många sätt kan 
visa på att de mår dåligt. Och av vad är svårt att avgöra. Man vill inte tro det. Men det finns 

nog många subtila signaler som mer direkt skulle kunna vara tecken som man borde ha mer 

kunskap om. Själv så har hon haft misstankar en enda gång under sitt 20-åriga yrkesliv. 

Då det gäller hennes kollegor så har hon aldrig hört talas om att de haft några misstankar. 

Om misstanke skulle träda fram, så finns ej något nedskrivet, men däremot så finns ett 

resursteam (med läkare, psykolog, kuratorer, talpedagog) som finns att ringa om funderingar 
finns, och de kan även komma till själva förskolan. 

Personalen på denna förskola har aldrig fått någon utbildning, eller kurs, så det hon vet 

kommer från TV, tidningar och böcker. 

På frågan om vad hon vet om tecken och signaler så berättar hon att barn kan språkligt berätta 
saker, man kan se fysiska skador, psykiska tecken (men dom tycker hon är diffusa eftersom 

det kan betyda olika saker). Pojkar blir oftast mer utåtagerande och flickor mer inåtvända och 
deprimerande.  

När det gäller fysiska märken efter övergrepp så måste det ju vara väldigt små barn, blöjbarn, 
som blivit utsatta för att dom ska kunna märka det. För de som inte har blöjor längre klarar ju 

det mesta själv med toalettbesök, eller så undviker de att be om hjälp om de blivit utsatt, och 

då är ju chansen att upptäcka något minimal. 

Hon tänker sig också att många utsatta barn kan bli väldigt fixerade vid sex och kön. T ex 
med avancerade och överdrivna sexuella lekar. 

Anna tror för övrigt inte att barn ljuger. Dom fantiserar om saker de upplevt eller sett på TV, 
på affärer etc, men dom kan ju inte fantisera om något som inte finns i deras begreppsvärld. 

Men detta vet man nog för lite om.  
Det skulle naturligtvis vara hemskt om folk skulle bli oskyldigt dömda, men ändå värre om ett 

barn utsatt för sexuella övergrepp inte får hjälp, och övergreppen bara fortsätter. Mörkertalet 
är ju så stort, och de oskyldigt dömda är minimal om man jämför med mörkertalet. 



För att bli bättre inom detta område så borde man ordna föreläsningar, fortbildning. Hon 

tycker också att det vore bra med förebyggande arbete, genom att exempelvis prata med 
barnen om detta. Men inga detaljer, för det har de ingen mogenhet för. 

 
Intervju med socialtjänsthandläggare i Umeå. 

Vid samtal med Frida framkommer att det finns tre större kategorier av anmälare; Skolan med 
dagis inräknat, Primärvården med BVC inräknat samt den ene föräldern  

Inledande så berättar Frida att Socialtjänstens uppgift är att hjälpa barnet (och föräldrarna).  
De tar aldrig ställning i själva ansvarsfrågan. 

Dagis är enligt Lena kanske aningen bättre på att upptäcka dessa brott än skolan och BVC. 
Hennes uppfattning är att de i sin profession är väl medvetna om barns utveckling och har 

goda kunskaper om vad som är avvikande beteenden hos barn. I deras verksamhet ingår att 
leka och vara med barnen hela dagarna, vilket gör att de lär känna barnen väldigt väl.  

BVC lär inte känna barnen på det sättet som skol- och dagispersonal, men de kan se fysiska 
tecken på övergrepp vid sina undersökningar. 

Det som gör att folk anmäler är ofta en blandning av att barnet är i en ålder som gör att de kan 
säga saker som kan härledas till att till exempel den ena föräldern är gränsöverskridande, dels 

att barnet även kan påvisa ett sexualiserat beteende (onanerar eller utsätter andra barn för 
övergrepp).  
Angående benägenheten att anmäla den här typen av brott är det Lenas uppfattning att de 

flesta anmäler detta om barnet visar tydliga tecken på att det utsätts för övergrepp.  
Frida tror att de få anmälningarna beror på att många som fattar misstanke om brott vill 

förvissa sig om att de har rätt i saken innan de gör en anmälan. De kan även oroa sig för hur 
de ska kunna hantera en fortsatt kontakt med barnet (och föräldrarna) om de gör en anmälan. 

De kan vara oroliga för att föräldrarna tar barnet från dagis etc.  
Detta är alltså inte rätt att tänka så, eftersom det inte behöver vara klarlagt att övergrepp 

verkligen skett, det räcker med att man tror - därmed har man en anmälningsplikt. Lagen är 
väldigt tydlig på den punkten (SoL 14: 1). 

När anmälan om sexuella övergrepp kommer in måste socialtjänsten ta ställning om uppgiften 
skall lämnas vidare till polisen eller inte. Polisen utreder själva brottet.  

Det första som socialtjänsten måste göra är en snabb bedömning i frågan om barnet behöver 

skydd på något sätt, om de kan fortsätta att stanna kvar i den miljön det befinner sig i.  

Socialtjänsten inleder en utredning enligt SoL som formellt syftar till att komma fram till ett 
beslut som kan utmynna i olika former av stöd och hjälp.  

Det skulle till exempel kunna vara utredning och/eller behandling under BUP. Utredningen 
skall belysa barnets hela livssituation, hur omsorgen ser ut, hur barnet har det i vardagen, om 

föräldrarna har förmåga att tillgodose barnets behov eller inte. 

De finns en ökad tendens till att framför allt flickor ofredas mer idag, därför att det finns fler 

sätt att komma åt barn idag. Dessa kränkningar sker med hjälp av teknik; sms, intemet m.m. 

Lena upplever att allmänheten och socialtjänsten idag är mycket mera medveten och har 

större kunskap i dessa frågor än för bara några år sedan. 

Lena berättar att allmänheten nog tror att det kommer in färre anmälningar an vad det gör. För 

det kommer in ganska mycket.  
Men beviskraven vid den här typen av brott är väldigt höga. Det är ju ett stort problem när 

brott inte kan styrkas, att man inte med säkerhet kan säga att övergrepp skett för vilket skydd 
har man möjlighet att ge barnet då?  



Lena menar att det är viktigt att vetskapen om anmälningsplikten finns hos alla som arbetar 

med barn. Blir en anmälan gjord finns en möjlighet för barnet och föräldrarna att få hjälp. 
 

När en utredning sätts igång hos socialtjänsten så försöker de så gott de kan att ringa in det 
sociala och professionella nät som finns runt barnet. Detta sker i ständig samverkan med 

skola, vården etc.  
Om tecken om signaler som utsatta barn kan visa så säger hon bara att man ska lyssna på 

barnet, och se till dess beteende även om det är svårt att förstå. 



Bilaga 4 
 

Sexuella övergrepp mot barn – råd och tips 

Ansvaret för övergreppen är alltid den vuxne förövarens, det är den vuxne som är skyldig att 
veta vart gränsen går. Barnet har aldrig någon skuld i det som sker. Ett barn kan inte ge sitt 

informerande samtycke till en sexuell samvaro med en vuxen och det är varken psykiskt, 
fysiskt eller sexuellt moget för en vuxen sexualitet. Därför är all sexuell samvaro mellan barn 

och vuxen alltid ett övergrepp.  
I många fall är det mycket svårt att bedöma om ett barn utsatts för sexuella övergrepp eller 

inte. Det är viktigt att de som ser signaler/tecken/symtom på att ett barn far illa på något sätt, 
tar dem på allvar och vet hur de ska agera eftersom ju längre ett ingripande dröjer, desto 

svårare skador får troligtvis barnet. Blir en anmälan gjord finns en möjlighet för barnet 
(familjen, förövaren) att få hjälp.  

Det är viktigt att känna till att vissa symtom inte bara är vanliga hos barn som utsatts för 
sexuella övergrepp utan även kan finnas hos barn som upplevt andra former av våld. 

Dessutom kan symtom som har samma orsak yttra sig på olika sätt.  
Tecken och symtom utgör inte självständiga bevis för att barnet blivit utsatt för sexuella 

övergrepp, utan snarast få ses som tecken på att barnet farit illa av någon anledning. 
Tillsammans med barnets berättelse och övrig bevisning utgör dessa fakta dock viktiga bitar i 

bevisvärderingen. Oavsett vad som ligger bakom symtomen bör de ses som en varningssignal 
och leda till utredning. När en anmälan väl gjorts drivs ofta två parallella utredningar, den ena 

av polisen och den andra av social tjänsten. I stort kan man säga att polisen har till uppgift att 
utreda brottet, medan social tjänsten skall ta ställning till vilken typ av hjälp och stöd man 

skall ge till barnet (och familjen). Alla har ett ansvar när det gäller sexuellt utnyttjande av 
barn, om alla tar det medför det en bestående positiv förändring för både barn och förövare. 

 
Om du få veta att övergrepp ägt rum: 

• Gör en omedelbar anmälan till socialtjänsten och/eller polis.  
• Lägg aldrig över ansvaret på anmälan på barnet eller någon annan.  

• Hur övergreppen gått till är polisens sak att utreda, ställ inte själv alltför ingående 
frågor till barnet.  

• Kontakta inte föräldrarna om någon av dem är misstänkta. Låt socialtjänst eller polis 

sköta den kontakten. 

 

Om du är osäker på om övergrepp ägt rum: 

• Rådgör med socialtjänsten eller gör en anmälan. 
• Tänk på att barns intresse skall gå före vuxnas i dessa sammanhang. 

• Anmälningsskyldighet (inte möjlighet). Har man anledning att anta att barn far illa på 
något sätt har man en skyldighet att anmäla detta till social tjänsten. Detta skall man 

göra oberoende av vad man själv tycker och vilka betänkligheter man går omkring 

med. Många som fattar misstanke om brott vill förvissa sig om att de har rätt i saken 

innan de gör en anmälan. Detta är fel, därför att det behöver inte vara klarlagt att 
övergrepp föreligger,  Lagen är väldigt tydlig på den punkten (SoL 14:1).  

• Samla in fakta om barnet, genom att observera om det har tecken/symtom eller 
beteenden som signalerar att det inte står rätt till. Se även till barnets familjs beteende 

och reaktioner.  
• Om barnet säger saker som kan härledas till att t.ex. den ena föräldern är 

gränsöverskridande eller om barnet påvisar ett sexualiserat beteende (onanerar mycket 



eller utsätter andra barn för övergrepp) – agera, därför att ett sexualiserat beteende är 

ett relativt säkert tecken på övergrepp eller bristande omsorg. 
 

Att tänka på vid bemötande av barnet: 

• Det viktigaste är att lyssna på barnet och ta det barnet säger på allvar eller ta beteendet 

på allvar, försöka läsa de signaler ett tigande barn ger ifrån sig (även om det inte alltid 
är frågan om sexuella övergrepp). 

• Utifall barnet väljer att själv berätta om övergreppen, visa att du verkligen tror på det 
den säger. Spara berättelsen till polisen. De allra flesta barn förblir tysta, hellre än att 

berätta försöker en del barn t.ex. rymma hemifrån eller begå självmord. 
• För att våga berätta behöver barnet känna att du finns till hands, visa det genom ord 

och handling. Tänk på att även kroppsspråk, miner och gester tydligt talar om för 
barnet vart du står på den punkten.  

• Fråga! Barn är vana att besvara frågor, och barn som är utsatta blir antingen lättade 
över att någon bryr sig, eller svarar undvikande.  

• Barn har alltid dubbla känslor vid ett avslöjande. Barnet kan delvis känna sig lättad, 
men samtidigt som en förrädare, som försatt förövaren eller familjen i kaos och kris.  

• Ett barn som avslöjat övergrepp får aldrig överges. 
 

Det är viktigt att barn som utsatts för övergrepp får veta att: 

• De inte är ensamma, att andra barn också blivit utsatta för övergrepp. 

• De själva inte hade någon möjlighet att stoppa det som inträffade. 
• Förövaren (den vuxne) alltid bär hela ansvaret för det som hänt. 

• Andra barn också berättar om övergreppen de blivit utsatta för. 
• Det inte på något vis är barnets fel om det uppstått en krissituation i familjen efter 

avslöjandet. 
• Att också förövaren kan få hjälp genom att övergreppen avslöjas. 

• Att avslöjandet skapar en möjlighet att förhindra att andra barn till exempel syskon 
eller kamrater drabbas av samme förövare.   

• Det som hänt inte får hända igen. 
• Det brukar kännas mycket bättre efter det att man berättat om övergreppen för någon. 

• Ibland vill inte barnet att du ska berätta för någon annan om det som hänt, men 

eftersom det finns en anmälningsskyldighet får och kan man inte lura barnen. Förklara 

i stället att vuxna har ett ansvar enligt lag att skydda och hjälpa barn.  
• Förklara för barnet vad som måste göras och att ni kan hjälpas åt.  

• Ge eventuellt barnet ditt telefonnummer, det kan kännas tryggt för barnet att veta att 
de har någon att ringa till om det behövs. 

• Låt barnet känna att de har ditt stöd och bekräfta att det som hänt inte var barnets fel. 

 

Ge barnen kunskap 

Man kan hjälpa barn genom att lära dem om sexuella övergrepp.  

Det barnen bl.a. behöver lära sig är: 

• Min kropp är bara min – att ingen får röra den mot deras vilja om det känns fel. Inte 

ens föräldrar eller andra personer som barnet känner väl.  
• Barnet måste lära sig skillnaden mellan lämplig och olämplig beröring. 

• Säg ifrån om det inte känns bra! 
• Säg att du inte vill. Säg nej! 

• Man får vara olydig, ouppfostrad och oartig, när vuxna bär sig illa åt. 



• Om du blir tvingad till något du inte vill är det tillåtet att sparka, skrika, bitas, springa, 

slåss, rivas, ljuga och bryta löften. 
• Fly, sök skydd! 

• Sök hjälp hos andra vuxna som du litar på. 
• Be en kamrat om hjälp. 

• Om en vuxen eller kamrat inte tror dig – gå till nästa. 
• Ge dig inte förrän du blir tagen på allvar. 

 
Tecken och symtom 

Sexuella övergrepp diagnostiseras i många fall med hjälp av väldigt ospecifika tecken, vilket 
resulterar i att det kan bli ett överflöd av ogrundade eller mycket löst grundade anklagelser. 

Barns avvikande beteende är något som ofta uppmärksammas och ses som ett klart tecken på 
att barnet blivit utsatt för övergrepp, men det kan finnas andra förklaringar. 

 
De fysiska skadorna är det tydligaste tecknet på att ett barn blir utsatt för sexuellt 

utnyttjande. Dessa kan vara; 

• Yttre könsorgan: skador/ärr, rodnad, svullnad, bristningar, vidgad slidöppning. 

• Inre könsorgan: skador/ärr, irriterande slemhinnor, blödningar, flytningar, infektioner, 
vidgning av mödomshinnans öppning. 

• Analområdet: skador/ärr, bristningar, förslappad muskulatur, avföringsläckage. 
• Sexuellt överförbara sjukdomar. 

• Urinvägsinfektioner. 
 

Andra allmänna varningssignaler som kan tyda på sexuella övergrepp: 

• Skadans art stämmer inte överens med hur barnet berättar att det uppkommit. 

• skadans art stämmer inte med barnets utvecklingsnivå.  
• Upprepade skador. 

• Barnets egen berättelse om vad den blivit utsatt för.  
• Skador som barnet åsamkar sig själv. 

Det är svårt att fastställa om det finns några generella orsakssamband mellan övergrepp och 
senare problem i livet. Sexuella övergrepp i barndomen kan ge symtom antingen kort efter 

övergreppen, eller i vuxen ålder eller både och. Lika många som inte varit utsatt kan uppvisa 

nedan nämnda tecken, som de som faktiskt har varit utsatt. Alla barn som utsatts för sexuella 

övergrepp skadas inte, verken kort- eller långsiktigt. 
 

Psykiska störningar och beteendestörningar som kan uppträda hos barn som är utsatta: 

Små barn (0-6 år) 

• Tillbakagång i utvecklingen, t.ex. kissar och bajsar på sig, babyspråk, kladd och gegg. 

• Rädsla för speciella personer, män, platser, att byta blöjor, gå på toaletten, att sova, att 

tvätta sig, att klä av sig eller slutar att lita på någon eller alla runt omkring sig. 
• Passivitet, livsleda, depression. 

• Rastlöshet, sömnsvårigheter, mardrömmar. 
• Förändrade matvanor, kvällningar, vill kräkas, äter inget eller tröstäter. 

• Fobier ångest/oro, magont. 
• Klängig/inga gränser eller ingen kroppskontakt. 

• Aggressiv exempelvis i lekar med levande djur. 
• Gör sig själv illa, ex. sliter sig själv i håret, biter och river sig själv. 

 



Skolbarn (7-12 år) 

- samma symtom som ovan, men man skall också vara uppmärksam på följande: 

• Inlärningssvårigheter, Koncentrationssvårigheter. 

• Renlighetsiver. 
• Skolkar, stjäl eller ljuger. 

• Psykosomatiska symtom. 
• Ensam och isolerad, destruktiv. 

• Tar risker. 
• Sexuella övergrepp mot andra barn. 

• Rymmer hemifrån. 
• Självmordsförsök. 

 
Man kan anta att sexuella övergrepp kan resultera i skador på lång sikt såsom:  

• Psykiska problem, missbruk 
• Sexuella störningar   

• Anorexi, bulimi och andra ätstörningar. 
• Psykosomatiska symtom såsom huvudvärk, magont, sömnstörningar. 
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