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Förord 

Vi vill tacka alla intervjupersoner som deltagit i våra intervjuer. Utan er tid och 

delgivande av information hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill även rikta ett 

stort tack till vår handledare Yvonne Sjöblom som handlett oss under studiens 

genomförande och kommit med värdefulla råd. Vi som är författare till denna uppsats 

har skrivit den tillsammans och båda har varit delaktiga i alla delar av uppsatsen. 

  

Gävle, 2018, Frida Tedenby & Tilda Jonsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

School counselors’ work with detecting children who are being sexual abused 

The aim of this study was to investigate how school counselors in elementary school are 

working to detect children that are exposed to sexual abuse and also how their work can 

be improved. By interviewing six school counselors we collected data that was analyzed 

with the systems theory and the stigmatization theory. The results showed that the school 

counselors are finding it difficult to discover children that are being sexual abused 

because the children are perceived to be invisible. The results also shows that school 

counselors experienced difficulties to find time for preventive work. In conclusion, the 

results shows that to be able to improve their work, the school counselors need more 

knowledge regarding sexual abuse against children and more time to be able to build 

relationships with the children and also to bring up the subject for discussion. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur skolkuratorer inom grundskolan arbetar 

med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Vi ville även studera hur 

skolkuratorer inom grundskolan kan förbättra arbetet för att fånga upp barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp. Genom att intervjua sex skolkuratorer samlade vi in 

material som sedan analyserades med hjälp av systemteorin och stämplingsteorin med 

begreppet stigmatisering. Resultatet visade att skolkuratorerna tycker det är svårt att 

upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp eftersom barnen upplevs vara 

osynliga. Resultatet visade även att skolkuratorerna upplever att de har svårt att hinna 

med det förebyggande arbetet. Avslutningsvis visade resultatet att för att kunna förbättra 

arbetet med att upptäcka och förebygga sexuella övergrepp mot barn, behöver 

skolkuratorerna mer kunskap om sexuella övergrepp mot barn, samt mer tid för att kunna 

skapa relationer till barnen och lyfta ämnet. 

  

Nyckelord: Sexuella övergrepp mot barn, skolkurator, systemteori, stämplingsteori, 

stigmatisering. 
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1. Inledning 

Under hela vår studietid har vi varit intresserade av sociala frågor som handlar om 

utsatta barn. När vi sedan under vår praktikperiod fick information om att det 

förekommer relativt få inkommande anmälningar till socialtjänsten gällande sexuella 

övergrepp mot barn, trots att det av forskningen framkommer att detta är ett omfattande 

problem, väcktes vår nyfikenhet. Det finns rapporter som säger att 1 av 5 barn i varje 

skolklass utsätts för sexuella övergrepp och dessutom visar rapporter att mörkertalet 

över barn som blir utsatta för sexuella övergrepp är stort (Landberg, Svedin, Priebe, 

Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015; Brå, 2011). Frågan vi därför ställer oss är, varför 

kommer det inte in fler anmälningar till socialtjänsten om dessa barn? För att samhället 

ska kunna hjälpa dessa barn i tid, är det av stor vikt att socialtjänsten får information om 

att det finns en misstanke om att ett barn far illa. 

  

De funderingar som väcks hos oss är hur skolkuratorer arbetar för att kunna se tecken 

på och upptäcka om ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp samt hur arbetet skulle 

kunna förbättras för att på så sätt fånga upp fler barn som blir utsatta för sexuella 

övergrepp. Kunskap om hur skolkuratorer arbetar med dessa frågor skulle kunna bidra 

till att utveckla det befintliga sociala arbetets metoder genom att reflektera över hur barn, 

som blir utsatta för sexuella övergrepp, kan fångas upp i skolan och på så sätt få hjälp. 

Vi tänker på hur dessa barn kan påverkas, om de övergrepp som de blir utsatta för aldrig 

blir upptäckta och vilket lidande som kommer av att de inte får stöd och skydd av 

samhället. 

  

1.1.   Problembakgrund 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 14. § 1 är det lag på att myndigheter vars 

verksamhet berör barn och unga är skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke 

om att ett barn far illa. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik (Brå, 2017) anmäldes 

det under år 2016 över 3000 våldtäkter mot barn och över 4000 anmälningar om 

sexuellt ofredande mot barn kom in till polisen, vilket är en ökning, sett över en 

tioårsperiod, med över 40 procent. Enligt stiftelsen Allmänna Barnhusets undersökning 

utsätts 1 av 5 barn i varje skolklass för sexuella övergrepp (Landberg et al., 2015). Trots 

detta är mörkertalet över barn som blir utsatta för sexuella övergrepp fortsatt stort (Brå, 

2017). Barn som blir utsatta för sexuella övergrepp riskerar att få en mängd 

hälsorelaterade problem och beteendestörningar. Exempel på detta och som är vanligt 
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bland skolbarn 7-12 år är aggressivitet, rädsla, neuroser, koncentrationssvårigheter, oro 

och ångest. Bland de äldre barnen, från 13 år och uppåt, är det vanligt med 

självskadebeteende, depression, missbruk och självmordsbenägenhet (Nilsson & 

Svedin, 2002). Långtidseffekter av att som barn bli utsatt för sexuella övergrepp kan 

vara allvarliga, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, antisocialt beteende, 

självskadebeteenden och sexuella problem. Desto längre tid som går utan att de barn 

som är eller har blivit utsatta för sexuella övergrepp får hjälp, desto allvarligare blir 

konsekvenserna av övergreppen för barnen (Nilsson & Svedin, 2002). Vår förförståelse 

inför denna studie är därför att vi tänker att det föreligger ett allvarligt problem i att de 

anmälningar som kommer in till socialtjänsten inte motsvaras av kunskapen som finns 

inom forskning om sexuella övergrepp mot barn och förekomsten av problemet. 

  

Befolkningsundersökningar från både Sverige och USA har visat på att mindre än 

hälften av alla vuxna och barn som blir utsatta för sexuella övergrepp berättar om 

händelsen för någon i närtid om övergreppet (Nilsson & Svedin, 2002). I en 

undersökning gjord av Karin Edgardhs år 1992, vilken handlade om sexuella övergrepp 

bland skolungdomar, visade det sig att endast 9 procent av de som varit utsatta för 

övergrepp hade talat med en professionell om händelsen (Nilsson & Svedin, 2002). 

Även om Edgardhs undersökning är från år 1992 visar det ändå tecken på att det finns 

en problematik i att de professionella i skolan inte lyckas nå de barn som blir utsatta för 

sexuella övergrepp. 

  

En aspekt till att det kommer in få anmälningar från skolan till socialtjänsten om sexuella 

övergrepp mot barn är att skolkuratorer och andra professionella i skolan verkar sakna 

adekvata verktyg och den kunskap som behövs för att se tecken på att barn blir utsatta 

för sexuella övergrepp. Detta kan därför leda till svårigheter med att fånga upp dessa 

barn (Bryant, 2009). Sammanfattningsvis tänker vi att det behövs mer forskning i detta 

ämne för att det mörkertal över barn som blir utsatta för sexuella övergrepp ska minska 

och att antalet anmälningar till socialtjänst och myndigheter ska öka. 
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1.2.   Syfte och frågeställningar 

Syftet med studie är att undersöka hur skolkuratorer inom grundskolan arbetar med att 

upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Vi vill även studera hur 

skolkuratorer i grundskolan kan förbättra arbetet för att fånga upp barn som blir utsatta 

för sexuella övergrepp. 

 

Våra frågeställningar baserat på syftet är: 

1. Hur arbetar skolkuratorer inom grundskolan för att nå de barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp?  

2. Vilka svårigheter kan skolkuratorer inom grundskolan uppleva med att nå 

barn som utsätts för sexuella övergrepp? 

3. Hur kan skolkuratorer inom grundskolan förbättra arbetet för att nå barn 

som utsätts för sexuella övergrepp? 

  

1.3.   Begreppsförklaringar 

Barn: I SoL 1 kap. 1 § (2001:453) definieras barn som varje människa som är under 18 

år, vilket även är den definition som kommer att användas i studien. 

  

Mörkertal: Mörkertal definieras som den mängd brott som inte tros blir anmälda till 

polisen och därför inte finns med i brottsstatistiken, vilket är den definition som kommer 

att användas i studien (Svedin, 2002). 

  

Sexuella övergrepp: I denna studie kommer vi att använda oss av Rädda Barnens 

definition av sexuella övergrepp mot barn: “Sexuella kränkningar och övergrepp mot 

barn är alla former av sexuella handlingar som ett barn utsätts för av en annan person. 

Övergrepp kännetecknas av att utnyttja ett barns beroendeställning eller utsätta barnet 

för handlingar som det inte kan förstå eller är moget för” (Rädda Barnen, 2018). 

  

Skolkurator: Enligt denna studie används begreppet skolkurator som en kurator som 

jobbar på en skola och har en socionomutbildning (D-Wester, 2005). 
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Anmälningsplikt: Enligt SoL 14 kap § 14 (2001:453) är all personal som jobbar inom 

skola eller förskola skyldig att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom eller 

misstänker att ett barn far illa i hemmet. 

  

Skolsocialt arbete: I denna studie kommer vi förklara begreppet skolsocialt arbete som 

det arbete med social karaktär som bedrivs i skolan (Backlund, Högdin & Spånberger 

Weitz, 2017). 

  

1.4.   Uppsatsens disposition 

Uppsatsens är indelad i sex kapitel med tillhörande underrubriker. I början av varje 

kapitel finns en kortfattad beskrivning om hur kapitlet är disponerat. Det första kapitlet 

består av inledning, problemformulering samt syfte och frågeställningar. Andra kapitlet 

består av den tidigare forskning som har samlats in till studien samt hur sökprocessen 

för att finna tidigare forskning har gått till. I det tredje kapitlet beskrivs våra valda 

teorier, vilka är systemteorin och stämplingsteorin. Dessa två används för att analysera 

den insamlade datan. Därefter, i kapitel fyra, beskrivs val av metoder samt 

tillvägagångssättet för att genomföra studien. I kapitel fem redogör vi för resultatet av 

den insamlade datan samt analyserar datan. Avslutningsvis finns i kapitel sex en 

sammanfattning av resultatet följt av en diskussion om resultatet i förhållande till den 

tidigare forskningen samt en diskussion om val av metoden, teorier och förslag till vidare 

forskning. 

  

2.  Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogörs för hur sökprocessen för att hitta tidigare forskning har gått 

till samt en presentation över vad den tidigare forskningen påvisat. Detta presenteras i 

fyra teman. I slutet av kapitlet redogörs för en sammanfattning av de valda artiklarna. 

  

2.1.   Sökprocess 

I denna studie har vi främst använt oss av databaser, som tillhandahålls av Högskolan i 

Gävles bibliotek, Discovery, SocINDEX och ERIC, för att finna tidigare litteratur och 

forskning inom samma område som vi har valt att skriva om. Förutom FoU-rapporten 

(Forskning och Utvecklingsrapport) från 1995, är samtliga av de studier som vi nedan 

redogör för under kategorin “peer reviewed” vilket innebär att de är publicerade i en 
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vetenskaplig tidskrift samt granskade och godkända av forskare inom samma ämne. De 

sökord som vi har använt oss utav för att hitta studierna nedan är: “sexuella övergrepp 

barn” “sexual abuse in children” “school counseling sexual abuse” “detect sexual 

abuse school counselor” “ school social work organisation”. När vi sökte på tidigare 

forskning fann vi att det fanns få artiklar från forskning i Sverige som behandlar vårt 

syfte men att det fanns desto fler internationella artiklar, varav några som vi har valt att 

ta med i detta avsnitt. I urvalet av tidigare forskning har vi valt bort de artiklar som 

handlar om hur skolan fungerar som utbildningsinstitution samt de som handlar om 

sexuella övergrepp och hur skolkuratorer arbetar i Asien och i Afrika. Det senare urvalet 

gjorde vi för att vi tänker att dessa länders syn på sexuella övergrepp och hur 

skolkuratorer arbetar, skiljer sig från den svenska synen och arbetsmodellen. 

 

2.2.  Resultat av tidigare forskning 

De artiklar som redovisas nedan anser vi är relevanta för syftet med denna studie. De 

forskningsartiklar som vi har valt är uppdelade efter fyra teman och kommer att 

redovisas utifrån dessa för att ge en tydlig och strukturerad läsning. Det första temat är 

Sexuella övergrepp mot barn, vilket vi valde som tema för att läsaren ska få en kort 

faktabeskrivning av vad sexuella övergrepp mot barn kan innebära. Det andra temat är 

Skolkuratorers arbete med barn som utsätts för sexuella övergrepp, vilken vi har med 

för att visa vad tidigare forskning har skrivit om hur skolkuratorer arbetar och för att vi 

ska kunna jämföra det med resultatet från vår studie. Det tredje temat är Organisering 

inom det skolsociala arbetet som visar på förutsättningar för skolkuratorers arbete inom 

skolan. Det fjärde och avslutande temat är Konsekvenser för barn som utsätts för 

sexuella övergrepp, där det redogörs för vad det kan innebära för ett barn att bli utsatt 

för sexuella övergrepp och varför arbetet med att upptäcka barn som blir utsatta för 

sexuella övergrepp är viktigt  

  

2.2.1.  Sexuella övergrepp mot barn 

Finkelhor (2009) förklarar att det är viktigt att uppmärksamma samhället på att sexuella 

övergrepp mot barn oftast begås av någon som befinner sig i barnets närhet. I sin studie 

från 2009 diskuterar Finkelhor om dagens befintliga metoder för att förhindra att barn 

blir utsatta för sexuella övergrepp och hur dessa skulle kunna utvecklas och förbättras. 

I studien kommer författaren fram till att det inte bara finns en strategi som förhindrar 
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sexuella övergrepp mot barn utan att det behövs mer forskning för att utveckla och 

identifiera välfungerande sådana strategier. Enligt studien är en bra strategi att satsa på 

utbildning för professionella inom skola om sexuella övergrepp mot barn men också att 

utbilda skolelever för att sprida kunskapen och på så sätt öka brottspreventionen. 

  

Glingvall-Priftakis och Sundell skrev redan år 1995 i en FoU-Rapport (Forskning och 

Utvecklingsrapport) från socialtjänsten om att barn som växer upp och lever i familjer 

där föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga, löper en högre risk för att bli utsatta för 

sexuella övergrepp. I rapporten framgår det att i anmälningar om sexuella övergrepp mot 

barn, är missbruksproblematik och psykisk ohälsa mycket vanligt förekommande i de 

utsatta barnens familjer. Arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd är även de 

sociala faktorer som fanns överrepresenterade hos barnens familjer. 

  

2.2.2.  Skolkuratorers arbete med barn som utsätts för sexuella övergrepp 

Brown, Brack och Mullis (2008) studie undersöker hur skolkuratorer kan bli hjälpta i att 

upptäcka och se symptom hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Enligt 

studien är det många barn, som blir utsatta för sexuella övergrepp, som har svårt att tala 

om det för vuxna personer i sin närhet. Vidare skriver författarna att det är viktigt att 

lära sig hur symtom för sexuella övergrepp kan se ut för att kunna upptäcka barn som 

blir utsatta för övergrepp. Exempel på detta är att se på hur barn presterar i skolan och 

att se på hur barn interagerar tillsammans med andra barn. Ett barn som har blivit utsatt 

för sexuella övergrepp kan ibland visa detta genom att i interaktion med andra barn 

uppvisa ett aggressivt eller ett mycket frånvarande beteende. I studien framkommer det 

också att barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp ofta har svårt att lita på vuxna 

människor och att det krävs att professionella i skolan, som skolkuratorer, lägger ner tid 

och möda på att försöka vinna barnets förtroende för att det ska finnas en chans till att 

barnet berättar om övergreppen. Brown et al. (2008) skriver att skolkuratorer är en 

mycket viktigt profession som kan upptäcka och ha förmåga att hjälpa barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp. 

  

Bryant (2009) skriver om att det finns ett stort mörkertal bland barn som blir utsatta för 

sexuella övergrepp och att de anmälningar som kommer in till socialtjänsten från skolan 

är få i förhållande till den mängd sexuella övergrepp som tros begås mot barn. I studien 

beskrivs det att skolkuratorer har mer kunskap och en närmare kontakt med myndigheter 
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och socialtjänst än övriga professionella i skolan. Skolkuratorer har också ofta mer 

erfarenhet i att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp och studien visar 

även på att skolsystemet i stor utsträckning litar på att skolkuratorer kan upptäcka och 

hjälpa dessa barn. Kunskap och erfarenhet varierar hos skolkuratorer vilket enligt Bryant 

(2009) kan påverka hur de ser på övergrepp mot barn och även hur dessa övergrepp kan 

upptäckas. Behovet för mer relevant utbildning för skolkuratorer inom detta ämne är 

därför stort. I studien framhävs även det faktum att trots att många skolkuratorer 

erkänner sig ha god kunskap om att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella 

övergrepp, så gör de ändå förhållandevis mycket få anmälningar och att det utifrån detta 

behövs mer forskning för att undersöka varför det föreligger på det viset. 

  

Goldman & Padayachi (2005) skriver i en kvantitativ studie om att skolkuratorer i många 

fall väljer att inte anmäla till sociala myndigheter, när det finns svaga misstankar om att 

ett barn är utsatt för sexuella övergrepp. Studien beskriver att skolkuratorer oftare 

upplever en misstanke att ett barn är utsatt, än vad de faktiskt rapporterar till 

myndigheter. Skolkuratorerna ansågs sig ha lite kunskap om vilka symptom barn som 

har blivit utsatta för sexuella övergrepp kan uppvisa och de uppgav att de saknade 

färdigheter i att stötta dessa barn. I studien beskrev de även att skolorna saknade 

konkreta procedurer för hur skolan och elevhälsan ska arbeta med de barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp. Goldman & Padayachi (2005) konstaterar i studien att 

skolkuratorer befinner sig i en unik position med att arbeta förebyggande mot sexuella 

övergrepp mot barn. Resultaten från studien visar dock på att många skolkuratorer 

saknar självförtroende i den egna förmågan att identifiera och att arbeta med barn som 

har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Skolkuratorerna uttrycker i studien behov av 

mer kunskap och organiserade utbildningskurser för att förbättra arbetet med att 

upptäcka och hjälpa barn som är eller har blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

Sammanfattningsvis avslutar Goldman & Padayachi (2005) med att skriva om behovet 

av mer forskning som handlar om skolkuratorers utbildning kring ämnet barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp. Även vidare forskning om hur skolkuratorer påverkas 

emotionellt av att arbeta med utsatta barn, lyfter författarna fram som mycket viktig. 

  

Engh Kraft, Rahm och Eriksson (2017) skriver i sin studie om skolsköterskans arbete 

för att upptäcka och stötta barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Studien 

genomfördes genom att intervjua skolsköterskor i fokusgrupper. Resultatet visade att 
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ingen av skolsköterskorna nämnde sexuella övergrepp när de diskuterade kring ämnet 

barnmisshandel. Alla de som intervjuades föredrog att varken prata eller tänka på 

problemet. Diskussionen om barn som blir utsatta för sexuella övergrepp väckte starka 

men ambivalenta känslor hos sjuksköterskorna. I studien skriver Engh Kraft et al. (2017) 

om att vissa barn som utsätts för sexuella övergrepp kan visa tecken på att de blir utsatta. 

Skolsköterskorna upplever dock att ämnet är så pass tabubelagt att de inte vågar ställa 

frågor om sexuella övergrepp, när ett barn visar tecken på att något är fel, och att detta 

kan vara en orsak till varför barnen inte blir upptäckta. Studien visade även på att 

skolsköterskorna hade kunskap om hur de kan upptäcka utsatta barn men att deras egna 

starka känslor hindrade dem från att göra ett adekvat jobb. 

  

2.2.3.  Organisering inom det skolsociala arbetet 

Backlund skriver i sin doktorsavhandling (2007) om att skolan, förutom hemmet, är den 

viktigaste platsen för barn och ungdomar, eftersom det är där de spenderar största delen 

av sin vakna tid. På skolan genomgår barnen både en utbildningsprocess och en 

socialiseringsprocess. Elevvårdspersonal inom grundskolan, där bland annat skolkurator 

och skolsköterska ingår, förväntas erbjuda stödjande insatser till både lärare och elever 

för att se till och öka förutsättningar för en bra elevhälsa. Kunskapen, över hur 

elevvårdsresurser inom skolan ser ut samt är fördelad, är bristfällig. 

  

Backlund (2007) skriver vidare om att skolkuratorers arbete är relativt svagt reglerat och 

att många skolkuratorer fritt kan bestämma över hur de planerar sin arbetstid. Även om 

det finns styrdokument som skolkuratorerna har att förhålla sig till är det sällan som 

skolkuratorer är och blir kontrollerade av skolledningen. I avhandlingen skriver 

Backlund (2007) även att det från skolledning och kollegor finns otydliga förväntningar 

på skolkuratorers arbete. Det beskrivs även att skolkuratorer avsätter mindre tid för 

elevkontakter sett i förhållande till skolsköterskor. Preventiva insatser är mycket viktiga 

för det skolsociala arbetet och för att stärka elevhälsan inom skolan, men avhandlingen 

visar på att det sällan förekommer riktade preventiva och större övergripande insatser 

inom skolkuratorers arbete. Skolkuratorer förväntas i många fall ha en konsultativ 

inriktning på sitt arbete, i avhandlingen beskrivs det som att konsultationen med lärare, 

skolpsykologer och skolsköterskor kan komma att gå ut över skolkuratorernas egna 

önskemål om utökad tid till elevkontakt. Något som avhandlingen också pekar på är att 

det oftast är lärarnas syn på problem hos eleverna som påverkar skolkuratorernas arbete. 
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Backlund, Ekberg, Hugo, Isaksson & Strand (2012) skriver i en artikel om att skolan har 

tendenser att individualisera förklaringar till skolproblem hos elever. Detta leder till att 

de stödinsatser som erbjuds i skolan också blir inriktad på individanpassat arbete. Då 

skolkuratorn är den främsta professionen inom det skolsociala arbetet ger detta även 

konsekvenser på hur skolkuratorns arbete struktureras upp. Genom att arbeta 

individanpassat mot elever som behöver extra stöd och hjälp kan detta leda till att stödet 

upplevs som särskiljande och stigmatiserande av eleverna. En fråga som Backlund et al. 

(2012) tar upp är om hur väl skolkuratorers kompetens kommer till sin rätt i skolan, om 

det mesta av arbetet bedrivs på en individnivå. Om det skolsociala arbetet kunde 

organiseras till att omfatta elevhälsan på både individnivå och systemnivå skulle 

kuratorns kompetens kunna tas tillvara på ett bättre sätt. Backlund et al. (2012) skriver 

vidare att barn kan ha mycket stöd och resurser från sina föräldrar och att det därför är 

viktigt att elevers familjer inbegrips i det skolsociala arbetet utifrån ett systemiskt 

tänkande. Avslutningsvis beskrivs det i artikeln att det skolsociala arbetet är eftersatt 

och att bristande stöd, eller stöd som leder till att elever känner sig stigmatiserade, 

riskerar att öka de problem som redan finns hos berörda elever. Skolledningar bör se 

över hur skolkuratorers kompetens används för att den ska kunna utnyttjas på bästa sätt. 

  

Hatch (2008) skriver i en artikel om att det kan uppstå spänningar mellan skolkuratorer, 

andra professioner och skolledningen på skolor. Detta kan bero på att det finns olika 

förväntningar på vilken roll skolkuratorn har i skolan. Hatch (2008) skriver även att 

skolkuratorer ofta kan känna sig missförstådda och ouppskattade av de andra 

professionerna i skolan, vilket är något som kan ha en negativ inverkan på 

arbetskvaliteten för skolkuratorerna. Artikeln beskriver även att det är viktigt att 

skolkuratorer själva vågar ta upp frågor som rör hur deras arbete i skolan är organiserat, 

för att på så sätt kunna utveckla arbetet och komma till rätta med både skolproblem hos 

elever men också med att tydliggöra sin yrkesroll inom skolan. 

  

2.2.4.  Konsekvenser för barn som utsätts för sexuella övergrepp 

Sigurdardottir, Halldorsdottir och Bender (2014) skriver om män och kvinnor som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp under sin barndom och vilka konsekvenser detta har givit 

för dessa personer. Intervjupersonerna i författarnas studie uttryckte att deras liv var fyllt 
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av tyst lidande som nästan varit omöjligt för dem att klara av och samtliga har lidit av 

komplexa hälsoproblem sedan barndomen. Studien betonar att det är viktigt att 

professionella blir och är uppmärksamma på symtom och har kännedom om 

konsekvenser av sexuella övergrepp mot barn för att kunna förse offren med rätt stöd 

och behandling. Det måste finnas förebyggande metoder för att förhindra sexuella 

övergrepp mot barn och även stöd till de drabbade barnen. Detta för att kunna minska 

risken för att barn blir utsatta för dessa mycket allvarliga trauman. 

  

Wilson (2010) visar på att barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, i väldigt 

många fall, drabbas av flertalet både psykiska och fysiska hälsorelaterade problem som 

konsekvenser av övergreppen. Denna grupp av barn är mycket känsliga för stress och 

även i vuxen ålder är stressrelaterade sjukdomar mycket vanligt bland personer som varit 

utsatta för sexuella övergrepp som barn. Sammanfattningsvis skriver Wilson (2010) att 

en person som blivit utsatt för sexuella övergrepp under sin barndom, riskerar att bli 

skadad för livet. De konsekvenser som kommer av övergreppen är många och 

problematiska och kommer påverka barnet under hela dess liv. 

  

2.3. Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Det som är tydligt, som dessa tidigare studier har gemensamt, är att sexuella övergrepp 

mot barn är ett allvarligt problem och att det behövs mer kunskap och forskning i hur 

det går att arbeta för att både upptäcka sexuella övergrepp mot barn och för att förhindra 

uppkomsten av övergreppen (Goldman & Padayachi, 2005; Finkelhor, 2009; 

Sigurdardottir et al., 2014). Nästan samtliga av de tidigare studierna som vi har 

presenterat ovan tar upp det faktum att professionella som arbetar inom verksamheter 

med barn och ungdomar behöver mer kunskap i hur de kan se och upptäcka barn som 

blir utsatta för sexuella övergrepp för att på så sätt anmäla övergreppen till socialtjänsten 

och till polis (Brown et al., 2008). Att upptäcka och urskilja symptom hos barn som är 

eller har varit utsatta för sexuella övergrepp är svårt och symptom kan ofta likna de 

symptom som finns för annan vanlig social problematik hos barn (Glingvall- Priftakis 

& Sundell, 1995). En av studierna presenterar resultat som visar att skolkuratorer känner 

sig osäkra både i att upptäcka de barn som är eller har blivit utsatta för sexuella 

övergrepp och att de även känner en osäkerhet i hur de ska arbeta och stötta dessa barn. 

Denna studie visar även på att skolkuratorer emotionellt kan påverkas negativt i att 

arbeta med utsatta barn och att detta är något som är viktigt för både skolväsendet i sig 
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men också för framtida forskning att ta i beaktning (Goldman & Padayachi, 2005). 

Liknande resultat visar även Engh Kraft et al. (2017) studie på, som handlar om 

skolsköterskans arbete i att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. De 

tydligaste resultaten från studien visade på att skolsköterskor inte vågar eller vill beröra 

ämnet då det upplevs vara väldigt tabubelagt. 

  

Tidigare forskning visar på att skolkuratorns roll i skolan är otydlig och att det finns 

många förväntningar från andra professioner vad som en skolkurator förväntas göra. Det 

nämns också att det preventiva arbetet är mycket viktigt för elevhälsan men att 

skolkuratorer oftast på grund av olika anledningar arbetar reaktivt (Backlund, 2007). En 

annan studie tar upp att skolkuratorns kompetens inte tas tillvara fullt ut (Backlund et 

al., 2012). Tidigare forskning visar också på att skolkuratorer behöver ta upp hur deras 

arbete ska vara organiserat inom skolan för att deras kompetens ska kunna utnyttjas på 

bästa sätt (Hatch, 2008). 

  

Den tidigare forskningen nämner det faktum att det finns ett mörkertal över barn som 

blir utsatta för sexuella övergrepp och att de anmälningar som kommer in till socialtjänst 

och polis är mycket färre än vad som borde vara rimligt (Bryant, 2009). Dessa resultat 

från den tidigare forskningen är av stor nytta för syftet med vår studie då det visar att 

det finns ett problem i att få anmälningar om sexuella övergrepp mot barn kommer in 

till socialtjänsten, att det finns brister i skolkuratorers arbete, både inom organisering av 

arbetet och inom kunskapen om ämnet sexuella övergrepp mot barn, samt att det finns 

behov av fortsatt forskning inom ämnet. 

  

3.  Teorianknytning 

I kapitlet om teorianknytning presenteras de teorier och begrepp som vi anser är 

relevanta för att kunna analysera det insamlade datamaterialet. I valet av teorier har vi 

studerat litteratur och tidigare forskning kopplad till sexuella övergrepp mot barn, för att 

se vilka teorier som kan vara adekvata att ha med i denna studie. Vi kommer att 

använda oss av systemteorin och stämplingsteorin med begreppet stigmatisering då vi 

utifrån syftet med studien tänker att dessa kan bidra till en tydlig analys. Vi författare 

reflekterade tidigt under processen med uppstarten av denna uppsats över skolkuratorns 

roll i skolan och att en skolkurator befinner sig i ett större sammanhang tillsammans 

med andra professioner. Utifrån detta kändes det naturligt att utgå från systemteorin 
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som fokuserar på helheten och inte enbart ser till individen. Vi tänker att systemteorin 

kan bidra till att analysera det insamlade materialet genom att systemteorin förklarar 

varför individer beter sig på ett visst sätt samt hur de interagerar med varandra och 

fungerar tillsammans i ett system. Vår tanke är att systemteorin ska kunna hjälpa oss att 

förstå hur skolkuratorernas arbete ser ut idag samt hur det kan förbättras genom att 

studera deras arbetsmetoder och hur de bemöter barnen i det system som skolan utgör. 

 

Vi tänker att stämplingsteorin tillsammans med det centrala begreppet stigmatisering 

kan vara användbart i analysen av vår empiri då vår förförståelse är att barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp upplever skam och utanförskap. Detta kan vara en orsak 

till att barn inte vill berätta om att de blir utsatta för övergrepp. På grund av att vi tänker 

att sexuella övergrepp är ett tabubelagt ämne valde vi stämplingsteorin tillsammans med 

stigmatisering då det är en teori och ett begrepp som kan hjälpa till att belysa och 

diskutera denna problematik utifrån syftet med vår studie. 

  

3.1.  Systemteori 

Michailakis och Schirmer (2017) skriver om systemteorin som att ett system består av 

komplexa element och olika delar som samspelar i relation till varandra. Människan som 

individ verkar utifrån den struktur som hon befinner sig i och därför finns det inte enkla 

orsaksförklaringar till människors agerande. Med en systemisk ansats går det att förklara 

processer och händelser genom att se till helheten i sammanhanget. 

  

En förutsättning för att förstå ett system är att analysera strukturen inom systemet. 

Genom olika förväntningar och intressen hos individer skapas en struktur inom det 

system som individerna verkar i (Michailakis & Schirmer, 2017). Inom ett system kan 

det finnas starka intressen som upprätthåller en viss ordning som systemet ska rätta sig 

efter. För att det inte ska uppstå saker eller situationer som kan hota den rådande 

ordningen, använder dessa starka intressen sin makt och sitt inflytande för att förhindra 

individer från att vilja gå in och förändra denna ordning. Att vara lojal mot systemet är 

viktigt och individer som försöker införa förändringar kommer att övertalas att ställa in 

sig i de etablerade leden igen. För att kunna införa en förändring krävs det att den 

rådande ordningen ruckas på och att normer och attityder som finns i systemets helhet 

kan bli mer mottagliga för nya omställningar (Öqvist, 2008). I jämförelse skriver även 

Michailakis och Schirmer (2017) om att de förväntningar som finns i ett system, som 
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både kommer inifrån och utifrån systemet, bildar ett ramverk för hur systemet opererar. 

För att förändra systemet krävs det att dessa förväntningar, på hur olika situationer och 

saker ska hanteras, ändrar riktning (Michailakis & Schirmer, 2017).  

 

Michailakis och Schirmer (2017) skriver att varje system befinner sig i en kontext 

tillsammans med andra system. Öqvist (2008) skriver om att det i denna kontext finns 

öppna och slutna system. Slutna system “stänger in sig” och är inte mottagliga för ny 

information utan vill behålla den livsstil och jargong som har etablerat sig inom 

systemet. Öppna system är däremot i mycket högre grad påverkbara och har inte samma 

utkristalliserade “vi-tänk” som slutna system har. För att ett system ska utvecklas är det 

viktigt att ny information och nya metoder och verksamhetssätt kommer in till systemet 

utifrån. Om ingen information kommer utifrån systemet tenderar systemet att fastna i 

sitt eget ekorrhjul och stagnera i sin utveckling. Inom systemteorin kan tystnad ha en 

stor påverkan på förändringar inom ett system då tystnad skapar energi. Med det menar 

Öqvist att den person som har det primära ansvaret inom ett system kan känna in energin 

i systemet och anpassa information efter det, exempelvis genom att tillämpa tystnad. Om 

ett system, som är inne i en förändringsprocess, får ytterligare information kan den 

informationen skapa stress snarare än leda förändringsprocessen framåt. Genom att 

känna in energin kan personen med ansvar agera lugnande tills dess att 

förändringsprocessen är klar och systemet är i balans igen (a.a.).  

 

Inom systemteorin anses det att små insatser kan ha en stor påverkan inom en viss 

betingelse. Detta kan förklaras med hjälp av det välkända fenomenet fjärilseffekten som 

menar på att en fjärils vingslag i ett land kan skapa en tornado i ett annat land. Inom 

systemteorin kan detta förklaras som att om någon “sår frön” inom ett system, vilket kan 

det ge stor effekt längre fram, speciellt om systemet är i obalans (Öqvist, 2008). Problem 

som uppstår inom ett system har ofta sin grund inom själva systemet. Genom att ett 

system ofta kopplar in “autopiloten” och låter invanda problemlösningsmetoder verka, 

kan detta bidra till en ond cirkel där problemet istället för att lösas kommer att finnas 

kvar. Systemet gör som det alltid har gjort vilket kan förstärka problem snarare än att 

reducera dem (a.a.). 
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3.2.   Stämplingsteori tillsammans med begreppet stigmatisering 

Stämplingsteorin bygger på att ett avvikande beteende hos en individ inte är en egenskap 

utan något som skapas i samspel med omvärlden. Ett specifikt beteende kan ses som 

avvikande i en kultur medan samma beteende är fullt accepterat i en annan kultur. Till 

en början kan individen vara omedveten om det avvikande beteendet men efter en tid 

utvecklar individen en sorts självförakt mot sig själv och det egna beteendet, eftersom 

beteendet ständigt får ett negativt bemötande. Den avvikande får en osynlig stämpel 

vilket kan leda till isolering mot omvärlden (Becker, 1963). 

  

Inom stämplingsteorin är stigmatisering ett centralt begrepp. Med stigmatisering menas 

att samhället och andra människors tankar, känslor och åsikter om en person införlivas 

i personen själv. Då handlar det om negativa tankar och värderingar vilket ofta leder till 

ett utanförskap och en känsla av att stå utanför samhället (Goffman, 2014). Goffman 

(2014) skriver i sin bok om att stigmatisering delas ofta in i tre olika typer; kroppsliga 

missbildningar, fläckar på den personliga karaktären och stambetingad stigma. Fokus i 

den här studien ligger främst på den andra nämnda typen, fläckar på den personliga 

karaktären. Sexuella övergrepp är något som en person kan tvingas genomlida vilket blir 

något negativt för den personliga karaktären men som inte syns för en person som 

passerar den stigmatiserade personen på gatan. Att bli utsatt för sexuella övergrepp är 

inte en normal företeelse vilket kan leda till att en person blir stigmatiserad (a.a.). 

  

4.  Forskningsmetod 

I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet för studiens genomförande. Vi kommer att 

redogöra för val av metod, urval av litteratur och intervjupersoner, hur intervjuerna 

genomfördes samt vilka analysverktyg vi har använt. I slutet av avsnittet redogörs även 

för studiens trovärdighet samt de etiska överväganden som arbetet har utgått ifrån. 

  

4.1.  Forskningsdesign 

För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ 

forskningsstudie genom att intervjua skolkuratorer som arbetar inom grundskolan. Vi 

har valt att göra en kvalitativ studie för att det har ett subjektivt synsätt där intresset av 

att förstå hur en individ tolkar och förstår omgivningen är i fokus (jfr. Backman, 2008). 
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Vårt intresse utifrån syftet med den här studien var att få höra skolkuratorer med egna 

ord berätta om sin situation och sina erfarenheter. En kvalitativ studie är därför bäst 

lämpad för att besvara vårt syfte och frågeställningar eftersom vi vill få en djupare 

förståelse för det fenomen vi studerar. För att kunna besvara vårt syfte har vi genomfört 

intervjuer där vi har studerat skolkuratorers erfarenheter och perspektiv gällande 

problemet om barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Ahrne och Svensson (2011) 

skriver att kvalitativa data används för att studera ett fenomen samt visa hur det fungerar 

och vid vilka tillfällen det existerar och uppträder. 

  

 4.2.   Intervjuguide 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom denna intervjustruktur 

medför att vi som intervjuar kan styra samtalet men ändå begränsa risken för att påverka 

intervjupersonernas svar. En semistrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs 

till alla intervjupersoner men att följdfrågor också ställs under intervjun vilka kan 

variera. Innan intervjuerna påbörjades sammanställde vi en intervjuguide med färdiga 

frågor som vi använde oss av under intervjuerna (jfr. May, 2013). Intervjuguiden 

skapades utifrån att syfte och frågeställningar skulle besvaras samt skulle kunna kopplas 

till våra tilltänkta teorier. 

  

4.3.   Urval 

Som blivande socionomer valde vi att intervjua skolkuratorer inom grundskolan 

eftersom de representerar socionomer i skolan. Vi valde att inrikta oss på skolkuratorer 

inom just grundskolan för att vi ville fokusera på skolkuratorer som arbetar med barn 

mellan 6-15 år.   Vi intervjuade sex personer för att försöka säkerställa att den insamlade 

datan är oberoende av en enskild individs uppfattning (jfr. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2011). Urvalet av informanter är ett bekvämlighetsurval då vi tillfrågat personer 

som uppfyllde våra urvalskriterier och därefter har valt de som sagt sig villiga till att 

medverka i studien (Trost, 2012). Urvalskriterierna för de personer som medverkar i 

studien var att personen ska ha en socionomutbildning och att personen ska arbeta som 

kurator inom grundskolan. 
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4.4.   Genomförande 

Utifrån det urval för intervjupersoner som vi bestämt i förväg började vi att söka efter 

skolkuratorer inom grundskolan som var villiga till att medverka i en intervju. För att 

komma i kontakt med intervjupersoner var vår första tanke att vända oss till en 

mellanstor kommun men vi upptäckte snabbt att det var svårt att få ihop sex personer 

för att medverka i studien och vände oss därför även till mindre, närliggande kommuner. 

En mailförfrågan om att medverka i en intervju skickades ut tillsammans med ett 

informationsbrev (se bilaga 1) till 36 skolkuratorer som fyllde våra kriterier. Vi fick svar 

från sex skolkuratorer som ville medverka och via mejlkontakt bokades därefter tid för 

intervju. Fyra skolkuratorer intervjuades enskilt och två av dem intervjuades i par, på 

grund av att det underlättade för informanterna då de hade ett begränsat schema. 

  

Intervjuerna genomfördes på skolkuratorernas respektive arbetsplatser. Intervjuerna tog 

mellan 40-50 minuter att genomföra. Vi båda författare var närvarande på samtliga 

intervjuer. För att intervjuerna skulle få en tydligare struktur delade vi upp ansvaret så 

att en var ansvarig för att ställa frågor från intervjuguiden och den andra personen var 

ansvarig för att ställa följdfrågor. Innan intervjuerna påbörjades bad vi om godkännande 

för att spela in intervjun. Efter varje intervju transkriberade vi materialet senast tre dagar 

efter genomförandet för att vi skulle minnas intervjun så bra som möjligt (jfr. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2011). Efter transkribering raderades inspelningen från 

författarnas mobiltelefoner av hänsyn till intervjupersonerna. 

  

4.5.   Tematisk analys - Tillvägagångssätt 

För att analysera den insamlade datan gick vi återkommande igenom det transkriberade 

materialet, var intervju för sig. Avsikten med det var att först få en uppfattning om 

helheten i intervjuerna för att därefter dela upp empirin i olika teman och göra en 

tematisk analys. En tematisk analys är till fördel för den här studien då vi på ett tydligt 

sätt kan se likheter och skillnader samt se olika strukturer i den insamlade datan (Kvale 

& Brinkman, 2009). De teman som vi har valt och som gick att urskilja ur intervjuerna 

var Arbetet mot sexuella övergrepp, Svårigheter i arbetet och Förbättringsarbetet. 

Dessa tre teman är valda utifrån uppsatsens tre frågeställningar där tanken är att det ska 

underlätta för läsaren att följa den röda tråden.  
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4.6.   Uppsatsens trovärdighet 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är viktiga komponenter för att öka 

trovärdigheten i en studie. Det innebär att studien undersöker det som avses att 

undersökas i studien, det vill säga att det är sanningsenligt, försvarbart och övertygande 

(Kvale & Brinkman, 2009). Vi är medvetna om att validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet är begrepp som används mer vid kvantitativa ansatser än till att 

appliceras på en kvalitativ studie. För att ändå lyfta dessa begrepp i denna studie har vi 

valt att förhålla oss till dessa, i detta avsnitt om uppsatsens trovärdighet. Vi har 

eftersträvat att vara så transparenta som möjligt under studiens gång för att på så vis öka 

validiteten i vår studie. Genom att vi tydligt har beskrivit hur vår forskningsprocess har 

gått till, förklarat innebörden samt motiverat och reflekterat över varför vi har valt att 

använda tidigare vald forskning, teoretiska verktyg samt forskningsmetod är vår avsikt 

att läsaren på ett enkelt sätt kan se hur vi har gått tillväga i genomförandet av studien. 

Vi har försökt att förhålla oss neutrala och objektiva under forskningsprocessens gång 

för att minimera vår egen påverkan av studiens resultat. Något som vi tänker kan påverka 

trovärdigheten i vår studie negativt är att även om vi har försökt att förhålla oss neutrala 

under intervjuerna, är sexuella övergrepp mot barn ett ämne som berör och som väcker 

känslor hos de personer som pratar om det. Det är möjligt att våra egna känslor om ämnet 

kan ha påverkat informanterna i deras svar. För att öka validiteten valde vi, efter att 

tillsammans transkriberat den insamlade datan, att läsa igenom materialet var för sig för 

att sedan diskutera och reflektera över likheter och skillnader i resultatet tillsammans. 

På så sätt kom vi fram till en gemensam tolkning för det insamlade materialet (Kvale & 

Brinkman, 2009). 

  

Reliabilitet syftar på hur tillförlitlig en studie är. För att säkerställa tillförlitligheten har 

vi fokuserat på utformningen av intervjuguiden. Genom att formulera enkla frågor som 

är tydliga att förstå kan detta bidra till att öka reliabiliteten i studien. Vi hämtade 

inspiration från andra studier med liknande syfte som vårt. Detta gjorde vi för att på ett 

bättre sätt säkerställa att de frågor som vi valde att använda i frågeguiden kunde svara 

till vårt syfte. Vi ställde därefter frågorna till varandra och strök de frågor som vi 

upplevde inte hjälpte till för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Något som 

påverkar reliabiliteten negativt är att vi intervjuade två av informanterna tillsammans 

och resterande fyra informanter enskilt. Det är till en fördel för reliabiliteten om 

tillvägagångssättet, för att insamla data, hålls enhetligt. Generaliserbarhet innebär att 
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studiens resultat går att överföra till andra intervjupersoner eller situationer. I en 

kvalitativ studie är detta mycket svårt då det är för få intervjupersoner för att resultatet 

ska gå att generalisera (Kvale & Brinkman, 2009). 

  

4.7.   Etiska ställningstaganden 

Denna studie är genomförd utifrån de fyra etiska grundprinciperna, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Svensson & Ahrne, 2011). Det innebär att intervjupersonerna har blivit informerade om 

syftet med vår studie, att intervjupersonerna själva har samtyckt till att delta och att de 

uppgifter som kommit in har behandlats på det sätt att intervjupersonerna är och förblir 

anonyma i redovisningen av den insamlade datan. Intervjupersonerna har även blivit 

informerade om att all insamlad data, endast kommer att användas i den här studien 

(a.a.). 

  

5.  Resultatredovisning och analys av empiri 

Resultatavsnittet inleds med en kort presentation av intervjupersonerna. Resultaten 

kommer att redovisas enligt tre teman som utgår från den här studiens frågeställningar. 

Varje tema har vi sedan valt att dela in i underteman för att underlätta för läsaren att få 

en tydlig och samlad bild av resultaten, samt för att ge uppsatsen en bättre struktur. I 

varje tema presenteras först resultatet i samband med citat från intervjupersonerna och 

därefter följer en samlad analys av resultatet. 

  

5.1. Presentation av intervjupersonerna 

Vi intervjuade sex stycken kvinnliga skolkuratorer som arbetar på en eller flera 

grundskolor i små till mellanstora kommuner. Samtliga har en socionomexamen och har 

arbetat som kurator mellan 1 år till 20 år. Ett par av intervjupersonerna har börjat arbeta 

som skolkurator direkt efter socionomutbildningen medan några andra hade andra 

yrkeserfarenheter, exempelvis som socialsekreterare, mentalvårdare eller kurator inom 

vården. För att intervjupersonerna ska behålla sin anonymitet kommer vi att benämna 

kuratorerna för IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 och IP6 i uppsatsen. 
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5.2. Tema 1 - Arbetet mot sexuella övergrepp 

I detta avsnitt beskrivs och förklaras hur de skolkuratorer som vi har intervjuat, arbetar 

med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. För att ge en tydligare 

bild av hur skolkuratorer arbetar, beskrivs resultatet utifrån två underteman; 

Ansvarsfrågan och Skolkuratorns roll i skolan. Avsnittet avslutas med en analys över 

temat Arbetet mot sexuella övergrepp. 

  

5.2.1.  Ansvarsfrågan 

I denna studie vill vi undersöka hur skolkuratorer inom grundskolan arbetar med att 

upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Utifrån svaren från våra 

intervjupersoner vill vi med detta avsnitt om ansvarsfrågan tydliggöra hur arbetet går 

till. Flera av informanterna uttrycker att de inte arbetar med den här frågan på något 

speciellt sätt. En intervjuperson berättar om att hon gör en trygghetsenkät tillsammans 

med eleverna. Två av intervjupersonerna berättar om att skolsköterskan har hälsosamtal 

med eleverna och att det i dessa hälsosamtal kan förekomma någon fråga om barnet 

känner sig otrygg hemma på något sätt. En av informanterna beskriver att hon inte vill 

“gräva” efter sexuella övergrepp och flera informanter beskriver att de inte kommer sig 

för med att leta efter den här typen av problematik hos eleverna.   

 

IP4: “Alltså jag arbetar inte med det. Jag gräver inte efter sådana saker…” 

  

 En av skolkuratorerna berättar att om rektorn under ett möte skulle ta upp ämnet 

sexuella övergrepp och säger till skolkuratorn och pedagoger att de ska börja arbeta med 

de frågorna så skulle skolkuratorn lägga större vikt vid ämnet. Skolkuratorn menar på 

att det ligger under rektorns ansvar att ämnen som sexuella övergrepp mot barn tas upp 

och arbetas med. 

  

IP2: “Jag måste säga att det pratas väldigt lite om sexuella övergrepp mot barn… 

Alldeles för lite, och det tror jag också faktiskt har lite att göra med rektorn, vad man 

lyfter för något på personalmöten. Att man liksom ger sina pedagoger vad ska man säga, 

tryggheten att prata om det här.” 

  

Flera av informanterna berättar även att lärarna måste vara en del i arbetet med att 

upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. De säger att de som skolkuratorer 
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kan arbeta mer med lärarna och andra professioner på skolan, exempelvis rektor och 

skolsköterska, och informera dem om hur barn som blir utsatta för sexuella övergrepp 

kan upptäckas. Detta säger informanterna skulle vara bra eftersom lärare och vissa andra 

professioner på skolan har en närmare och mer daglig kontakt med eleverna. Flera av 

informanterna uttrycker att lärarna har större möjligheter till att skapa en relation till 

barnen, än vad en skolkurator har, och att det därför bör vara lärarna som 

uppmärksammar den här typen av problem. 

  

IP1: “Det är bra att jobba med de vuxna, om eleverna, eftersom de träffar dem varje 

dag. Det är bättre att de är beroende av dem än mig som liksom sitter på sidan av.” 

  

Som ovan nämnt berättar två informanter att skolsköterskan genomför hälsosamtal med 

eleverna. Två informanter uttrycker att de tror att det under dessa samtal ställs frågor 

som kan leda till att de upptäcker barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Det råder 

dock en viss osäkerhet över detta, då de själva inte hade sett vilka frågor som finns med 

under hälsosamtalen hos skolsköterskan. 

  

IP4: “Jag kan inte svara på det. Jag vet inte hur det är. Skolsköterskan har ju samtal 

och där ingår det mer för hon har ju ett tydligare schema som hon har frågor om och 

pratar runt. Och där tror jag nog att det finns någon fråga som nog är bra.” 

  

Flera av intervjupersonerna ställer sig frågande till vem som egentligen bär ansvaret för 

att arbeta med detta ämne. De uttrycker att det finns en osäkerhet kring ämnet sexuella 

övergrepp mot barn. 

  

IP3: “Det här att ingen liksom vågar ta ansvaret, vem äger problemet så att säga. Ingen 

vågar ta ansvar utan alla är så här… Och så ska det lämnas över till kuratorn som 

kanske inte alls är inblandad.” 

 

I frågan om hur de ska agera om de får en misstanke om att ett barn utsätts för sexuella 

övergrepp berättar samtliga att de tar kontakt med socialtjänsten som sedan får ta över 

ärendet. Skolkuratorerna berättar att de har anmälningsplikt vilket de också berättar att 

de talar om för barnen när de träffar skolkuratorn för första gången.  
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5.2.2. Skolkuratorns roll i skolan 

För att kunna ge en tydlig bild av hur skolkuratorer inom grundskolan arbetar ansåg vi 

det viktigt att ta reda på vilken roll skolkuratorn har inom skolan och hur det skolsociala 

arbetet är organiserat. Hur organiseringen kring detta ser ut bidrar till vilka 

förutsättningar skolkuratorer inom skolan har att arbeta med frågor som exempelvis rör 

barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Samtliga av våra intervjupersoner säger att 

de känner sig ensamma i sin profession och flera uttrycker att lärare och andra 

professioner på skolan inte förstår vad deras yrkesroll som skolkurator går ut på. Några 

av informanterna säger att de upplever att andra professioner inom skolan, och då 

framförallt lärare, har en tro att om en elev mår dåligt är det bara för hen att gå till 

kuratorn och så löser kuratorn problemet. En av våra intervjupersoner uttrycker att det 

kan uppstå frustration från både lärare och skolkuratorer utifrån bådas skilda 

förväntningar på arbetet. 

  

IP1: “Det är en svårighet som skolkurator att vi är ju ensamma i vår profession... Vi får 

ju själva driva våra frågor.” 

  

IP5: “ De tror ju att vår roll är att vifta med ett trollspö…” 

  

Alla våra intervjupersoner vittnar om att de vill arbeta mer med förebyggande arbete, 

både med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp men även allmänt. 

Flera informanter berättar att det är svårt för dem att arbeta förebyggande eftersom det 

kräver relativt mycket tid och planering. Samtliga säger att de inte har tillräckligt med 

tid och resurser för att de ska räcka till för de elever som de har hand om. Flera av 

informanterna berättar att de förutom att ha samtal med elever även har samtal med 

lärare och stöttar och konsulterar dem i frågor som rör elevers skolsociala problematik. 

Informanterna säger att de tycker att detta är bra men att det samtidigt tar mycket tid 

från andra uppgifter också som till exempel att arbeta mer främjande och förebyggande. 

Varför det är svårt att arbeta mer förebyggande förklarar några av informanterna med att 

fokus inom skolan ligger på de kunskapsmål som eleverna ska uppnå och att elevhälsan 

därmed kommer i andrahand. En annan skolkurator förklarar det som att motståndet 

grundar sig i att resultaten inte syns direkt när skolkuratorerna arbetar förebyggande. 
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IP4: “Tidigare försökte jag jobba mer med att liksom få gå in och ta halva klasser och 

jobba med… Men det var för bökigt för att lärarna har liksom ett sådant tight schema 

och det ska skrivas prov, så om jag kom in och ville ha tid så störde jag deras schema.” 

  

En annan sak som samtliga av intervjupersonerna berättar och som de säger är en orsak 

till att det förebyggande arbetet sätts åt sidan är alla de akuta ärenden som de får ta itu 

med. Fem av sex informanter säger att de är utsatta för en hög arbetsbelastning och att 

de därför till största delen får arbeta med att “släcka bränder”. 

 

IP2: “Men ibland så tror jag man har en föreställning om att vi kanske ska kunna fixa 

mer än vad man kan. Och väldigt snabbt och sådär. Att vi ska släcka bränder.” 

  

IP6: “Det är ju så här den här bron som har gått sönder och det rasar ner bilar och vi 

drar upp ur vattnet. Vi ska upp på bron och stoppa men vi hinner inte det heller. Vi 

hinner inte med att ut och visa oss.” 

  

 

5.2.3. Analys av Arbetet mot sexuella övergrepp 

För att analysera resultatet ovan tar vi hjälp av Michailakis och Schirmer samt Öqvist 

vilka beskriver systemteorin som att en människas handling måste studeras i hennes 

sammanhang och utifrån det verkande systemet (Michailakis & Schirmer, 2017; Öqvist, 

2008). En central insikt inom systemtänkande handlar om att människor som befinner 

sig i ett system kopplar på autopiloten och håller sig till de problemlösningsstrategier 

som är etablerade om behov uppstår.  

Vår analys över ansvarsfrågan och hur skolkuratorerna arbetar med att upptäcka barn 

som blir utsatta för sexuella övergrepp är att detta kan kopplas till denna autopilot. 

Skolkuratorerna beskriver att barn som blir utsatta för sexuella övergrepp är en fråga 

som ingen profession riktigt vill ta i. Istället för att exempelvis en rektor eller en annan 

profession inom skolan går in och bestämmer vem som ska ansvara för denna fråga, 

kopplas autopiloten på, där problemet skjuts undan. För att förtydliga tänker vi att 

autopiloten i det här fallet ses som den handling som innebär att frågan om sexuella 

övergrepp mot barn ständigt lämnas över till någon annan. En av informanterna 

beskriver det som att lärare speglar en bild av att “det där ligger inte på mitt bord” när 
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ämnet om sexuella övergrepp mot barn tas upp. Genom att professioner inom skolan 

väljer att följa inrutade mönster när det kommer till frågor som väcker osäkerhet och 

skjuta över ansvaret på någon annan, bidrar detta till att ingen riktigt tar tag i problemet.  

 

I resultatet beskriver vi hur informanterna indikerar att skolsköterskan har hälsosamtal 

med barnen och att de kanske kan arbeta med ämnet på ett mer ingående sätt än vad 

skolkuratorerna kan. Engh Kraft et al. (2017) skriver i en studie om hur skolsköterskor 

arbetar för att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp och deras resultat 

visade att de i mycket liten grad nämner sexuella övergrepp i samtal med barn. 

Michailakis och Schirmer (2017) samt Öqvist (2008) skriver att mindre system kan ingå 

i övergripande system och att dessa enheter håller sig till varandra. Vår analys är att 

skolsköterskan och skolkuratorn är två slutna system inom skolan och, som på grund av 

att kommunikationen mellan dessa system inte är tydlig, finns det en osäkerhet över hur 

deras respektive arbeten går till. Det kan därför vara lätt att skjuta över ansvaret på 

varandra under dessa premisser. Vår analys är att ansvaret skjuts över till andra 

professioner på grund av att ämnet är svårt att ta i och prata om, samt att det finns en 

okunskap över andra professioners arbetsuppgifter och över hur de arbetar med särskilda 

frågor vilket gör att sexuella övergrepp blir en icke-fråga i skolan. 

 

Michailakis och Schirmer (2017) skriver att en förutsättning för att förstå ett system är 

att se till strukturen med dess förväntningar och intressen. Öqvist (2008) påpekar att det 

inom ett system finns starka intressen, utifrån informanternas berättelser, vilka vi inom 

skolan kan se är rektorers, lärares, skolsköterskors och skolkuratorers intressen. Våra 

informanter berättar att de skulle vilja arbeta mer förebyggande mot sexuella övergrepp 

mot barn men att de upplever att lärarnas syfte och elevernas kunskapsmål prioriteras 

före elevhälsan. Olika intressekonflikter inom ett system upprätthåller en viss ordning. 

Det är viktigt att individer inom systemet är lojala mot denna ordning annars kan det ske 

påtryckningar från den grupp som anser sig ha det starkaste intresset (a.a.). Utifrån 

systemteorins intressekonflikt tolkar vi det som att när skolkuratorerna, som de har 

beskrivit, har försökt att låna lektionstid av lärare för att prata med eleverna om 

exempelvis sexuella övergrepp, har detta stört den rådande ordningen i skolan. Då 

systemet är starkare än individen har skolkuratorerna, som är ensamma i sin yrkesroll 

på skolan, fått backa och som våra informanter beskriver “arbeta mer med att släcka 

bränder”. Vi kan här tydligt se en intressekonflikt mellan skolkuratorers och lärares 
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arbetsmål. Istället för att skolkuratorerna går in och arbetar förebyggande på lektionstid 

blir det att lärarna skickar akuta fall med elever som mår dåligt till skolkuratorerna och 

detta påverkar skolkuratorerna i hur de arbetar. Backlund (2007) skriver i sin avhandling 

att preventiva insatser är mycket viktiga men att det sällan förekommer större och mer 

riktat förebyggande arbete i skolan. Avhandlingen visar även på att det är lärares syn på 

problem som till stor del kan påverka hur skolkuratorerna behöver planera sitt arbete, 

vilket också våra informanter uttrycker. Med vår analys vill vi visa på att genom att 

skolkuratorns intresse med elevhälsa är underordnad lärarnas intresse att utbilda 

eleverna påverkar detta skolkuratorns arbete med att kunna arbeta förebyggande med 

ämnet sexuella övergrepp mot barn. 

  

För att kunna införa en förändring i ett system krävs det att den rådande ordningen ruckas 

på och att normer och attityder som finns i systemets helhet kan bli mer mottagliga för 

nya omställningar (Öqvist, 2008). Med detta försöker vi peka på att skolkuratorer 

behöver våga ta mer plats och förtydliga för sina egna intressen i sin yrkesroll, för att på 

så sätt kunna påverka den rådande ordningen. Flera av informanterna beskriver det som 

att de endast har tid till att ”släcka bränder” och att det förebyggande arbetet inte 

prioriteras, samtidigt som få av dem nämner att de har tagit upp svårigheterna som de 

upplever med hur arbetet är organiserat med sina chefer. Flera av informanterna berättar 

även att deras arbete är väldigt fritt, varför vi tänker att de har ett ansvar att styra över 

vilka frågor de arbetar med. Hatch (2008) skriver att det är viktigt att skolkuratorer inser 

sitt eget ansvar och själva tar upp med skolledning och rektor hur de vill att deras arbete 

ska vara organiserat. För att kunna påverka den rådande ordningen och åstadkomma en 

förändring i arbetssättet för skolkuratorer, är vår analys att det behövs att skolkuratorerna 

själva tar ansvar för att förändra strukturen över sitt arbetssätt. 

  

5.3.   Tema 2 - Svårigheter i arbetet 

För att bättre kunna förstå hur skolkuratorer arbetar med att upptäcka barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp och även hur de kan förbättra det arbetet undersökte vi 

vilka svårigheter som finns med att upptäcka barnen. Svårigheterna redogörs under det 

här avsnittet som delas in under två underteman; Osynligheten och Tabu. Avsnittet 

avslutas med en analys över temat Svårigheter i arbetet. 
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5.3.1.  Osynligheten 

Samtliga skolkuratorer berättar att den största svårigheten med att upptäcka barn i skolan 

som blir utsatta för sexuella övergrepp, är att dessa barn blir osynliggjorda i skolans 

värld. Dessa barn vill eller kan inte berätta för någon vuxen om att de blir utsatta för 

sexuella övergrepp. Nästan alla informanter beskriver att barn är otroligt lojala mot sina 

föräldrar. Detta beskriver de vidare som problematiskt i de fall där barnet blir utsatt för 

sexuella övergrepp av en förälder då de sällan eller aldrig vill berätta om övergreppen 

för en annan vuxen, i lojalitet till sina föräldrar. En informant berättar att det kan finnas 

en rädsla hos barnet att inte få bo kvar hos sin förälder, om socialtjänsten får reda på att 

barnet blir utsatt, då informanten säger att det råder en nolltolerans mot att barn blir 

utsatta för sexuella övergrepp. 

  

IP1: “Sen kan det ju vara att om det är ens egen pappa, eller mamma eller någon i 

familjen så vill man ju kanske skydda den personen också, om man nu vet att det här 

inte är okej. Det kan ju fortfarande vara en person som man älskar och bryr sig om, 

eller någon man är rädd för. Det finns många anledningar till att man inte berättar.” 

  

Flera informanter berättar även att det finns en problematik i att många barn, speciellt 

yngre, inte vet om att de blir utsatta för sexuella övergrepp. De berättar att det kan röra 

sig om unga barn som inte vet vad ett sexuellt övergrepp är och eftersom ingen har talat 

om det för dem så tror de att det är något som sker i alla familjer. En skolkurator säger 

att det även kan vara äldre flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp utan att de är 

medvetna om det, om exempelvis en äldre pojkvän tjatar och flickorna går med på saker 

som de egentligen inte vill. 

  

IP4: “Men så tänker jag att jag tror att det finns de som inte vet riktigt själva vad de har 

blivit utsatta för och vad de blir utsatta för, utan såhär är det för mig, man har en känsla 

av att hur vet de här barnen egentligen vad som försiggår i de andra familjerna. Att de 

kanske behöver bli lite äldre för att komma till insikt om att det här inte är okej.” 

  

Informanterna uttrycker en medvetenhet om att det är många barn som blir utsatta för 

sexuella övergrepp. Någon nämner att det är en till två barn i varje skolklass som någon 

gång blir utsatt för sexuella övergrepp och några andra pratar om att det vet om att många 
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barn blir utsatta men de nämner inga specifika siffror. Flera säger att de vet att de missar 

många barn och ger som exempel att de endast har stött på en eller några få barn som 

berättat att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp, oavsett hur länge de har arbetat 

som skolkurator inom grundskolan. 

  

IP3: “Man brukar ju säga att en till två i varje klass har någon gång blivit utsatt för 

sexuella övergrepp, så att det är ju verkligen många barn egentligen som har varit med 

om det. Jag har varit med om en gång under mina år som jag jobbat... att en har berättat. 

Och jag tänker att det är ju bara en bråkdel, det finns ju så många fler som aldrig 

berättar, och jag tänker liksom hur ska man göra för att de ska berätta, hur ska man 

göra för att upptäcka de?” 

  

En förklaring som flera informanter ger till osynligheten är att det är svårt att se symtom 

på att ett barn utsätts för sexuella övergrepp. De flesta förklarar det som att symtomen 

är likadana oavsett när ett barn far illa, så att ett barn som lever med föräldrar som är 

alkoholister kan agera likadant som ett barn som blir utsatt för sexuella övergrepp. 

Skolkuratorerna säger att elever med hög frånvaro eller med ett utåtagerande beteende 

är vanliga indikatorer på att ett barn far illa, men att ett extra skötsamt eller tyst barn 

även kan vara tecken på att något är inte står rätt till. 

 

IP1: “Det som är svårt är att många tecken kan vara lika. Det här med att barn till 

missbrukare, barn som blir utsatta för våld att de, de uppträder enligt typiska mönster, 

vissa försvinner in i tapeten, de blir osynliga medan andra ska hjälpa alla och så för de 

vill inte att lärarna ska tro något.” 

  

5.3.2.  Tabu 

En annan tydlig svårighet som kommer fram genom informanternas svar, om att barnen 

upplevs vara osynliga och inte vill berätta, är att det handlar om tabu. De berättar att 

sexuella övergrepp är ett tabubelagt ämne som många i hög grad undviker att prata om. 

Informanterna tror därför att barn som blir utsatta för sexuella övergrepp känner en stor 

skam och skuld över att bli utsatta. Några av informanterna uttrycker att de själva har 

svårt att prata om ämnet för att det är ett ämne som väcker starka känslor. 
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IP3: “För att det är så tabu, det är så skamfullt. Att man blir utsatt för någon i familjen... 

Jag tror eller skulle nästan våga påstå att man nästan aldrig berättar.” 

  

IP2: “Just sexuella övergrepp är barnet så inblandad i, skammen och skulden är nog 

stor tror jag. Att det hindrar också att de vågar säga, att det ändå är lättare att våga 

säga att mamma dricker eller pappa slår… Och därför är det så otroligt viktigt att fria 

från skuld. Att förtydliga att det inte är barnets fel. Vuxna måste ta ansvar och man har 

rätt att säga nej.” 

  

En av informanterna upplever det vanligare att yngre barn kan berätta om sexuella 

övergrepp, även om barnen säger det med andra ord. Informanten berättar vidare att hon 

tror att de yngre barnen kan berätta för att de inte riktigt förstår vad de egentligen säger, 

äldre barn anstränger sig mer för att dölja sina symtom eftersom de känner större skam 

än vad yngre barn gör. Äldre barn är mer medvetna om vad omgivningen tycker och 

tänker. Informanten säger också att äldre barn kan känna sig utpekade och att det kan 

vara pinsamt att gå och prata med skolkuratorn vilket kan vara ett skäl till att äldre barn 

inte vill berätta. 

  

IP2: “Jag tror att de som jag har träffat så har det varit yngre barn. Som lite i det naiva 

säger att ja men så här gör min pappa eller så där har vi det hemma hos oss. Att det är 

färre tonåringar och där tror jag att den här skulden och skammen spelar in mer. Små 

barn förstår inte på samma sätt vad de säger.” 

 

Informanterna berättar också att barnen kan bära skuld om de tror att det är deras fel att 

de blir utsatta för sexuella övergrepp. Enligt informanterna är det väldigt vanligt att barn 

som har blivit utsatta för övergrepp känner så.  

 

IP1: “...Och då kanske de tänker att det här får jag acceptera, de till och med kanske 

tänker att det är deras eget fel.” 

 

De säger därför att det är viktigt att i det förebyggande arbetet berätta för barn att det 

aldrig är deras eget fel om en vuxen gör så mot ett barn. Det framkommer även av flera 

intervjupersoners svar att det upplever det som jobbigt att inte kunna erbjuda de barn 
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som har blivit utsatta för sexuella övergrepp tillräckligt bra stöd eftersom de inte vet 

vilka som är utsatta. 

  

5.3.3.  Analys av Svårigheter i arbetet 

I detta avsnitt tar vi hjälp av Goffman (2014) och Beckers (1963) teorier om stämpling 

och stigmatisering för att analysera det resultat som har framkommit. Goffman (2014) 

skriver om stigma och fläckar på den personliga karaktären, vilket sexuellt övergrepp 

faller inom ramen för. Fläckar på den personliga karaktären innebär att en person 

riskerar att bli stigmatiserad på grund av en händelse eller ett beteende, det vill säga 

något som inte syns när en annan person passerar personen på gatan. Sexuella övergrepp 

är en handling som en person har blivit tvingad till, och som är en handling som väcker 

starka känslor som exempelvis skuld och skam. Goffman beskriver vidare att en person 

som blir stigmatiserad blir utstött från samhället på grund av den avvikande händelsen. 

Samhället känner obehag inför att möta en person som inte tillhör normen och personen 

riskerar därmed att hamna i utanförskap. Denna obehagskänsla införlivas också i 

personen vilket ytterligare bidrar till utanförskapet. Stämplingsteorin innebär att en 

person som avviker från normen riskerar att bli stämplad som avvikare. Eftersom att 

sexuella övergrepp mot barn är ett tabubelagt ämne riskerar en person som är utsatt för 

sexuella övergrepp att avvika från normen.  

 

Tidigare forskning visar att barn som har upplevt svåra saker som exempelvis sexuella 

övergrepp och som riskerar att uppleva en stigmatisering på grund av det, är mer utsatta 

än andra barn för bristande stöd eftersom detta riskerar att öka på känslan av utanförskap 

eller öka de skolsociala problem som följer på de trauma som barnet varit utsatt för 

(Backlund et al., 2012). 

  

Vår analys med hjälp av Goffman (2014) är att barn inte vill berätta att de blir utsatta 

för sexuella övergrepp eftersom de då riskerar att bli stigmatiserade. Även om barnen 

inte vet själva innebörden av stigma så har de en känsla av att sexuella övergrepp är fel 

och vill därför inte tala om det i risk för att avvika från “normen” och hamna i 

utanförskap. Det sexuella övergrepp som har begåtts mot barnen är tabubelagt. Vår 

uppfattning är att skolkuratorerna är medvetna om att sexuella övergrepp mot barn som 

ämne upplevs som tabubelagt och att äldre barn som har varit eller är utsatta kan uppleva 
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känslor av skam och skuld på ett tydligare sätt till skillnad från de yngre barnen. Att 

yngre barn inte är lika medvetna om stigmatisering och inte känner skuld och skam i 

lika hög grad, kan vara en anledning till att de i vissa fall är mer benägna att berätta om 

övergrepp än vad äldre barn är. 

  

Bryant (2009) skriver i sin studie att mörkertalet över barn som blir utsatta för sexuella 

övergrepp är stort och att skolan gör få anmälningar. I studien framgår det också att 

skolkuratorerna har mer kunskap om hur de kan upptäcka barn som blir utsatta för 

sexuella övergrepp än andra professioner i skolan. Skolsystemet förlitar sig på att 

skolkuratorer har god kunskap i ämnet, enligt Bryant. Våra informanter visar under 

intervjuerna på en medvetenhet om att de missar många barn och flera ger exempel på 

att de har kunskaper om hur vanligt det är att barn utsätts för sexuella övergrepp, att det 

är en till två barn i varje klass som utsätts. Samtidigt så framkommer det att de endast 

har upptäckt ett fåtal barn som blivit utsatta för denna typ av övergrepp under deras 

yrkesverksamma tid som skolkuratorer. Informanterna berättar att de tror att barnen 

känner skam över att bli utsatta och en informant säger att hon inte alls gräver i ämnet.  

 

Vår analys är att kuratorerna inte vill bidra till stämpling av barnen och därför undviker 

att ställa frågor och prata om ämnet. Vi tänker att skolkuratorerna är medvetna om att 

många barn blir utsatta men att de också är medvetna om att det är när andra får veta om 

övergreppen som barn blir stämplade som avvikare. Detta kan vara en anledning till 

varför skolkuratorerna väljer att prata om lättsammare ämnen, som exempelvis hur det 

går i skolan för barnen, istället för att fråga om barnet blivit utsatt för sexuella övergrepp. 

  

Engh Kraft et al. (2017) skriver i en undersökning om att många skolsköterskor undviker 

att prata om sexuella övergrepp på grund av sina egna starka känslor i relation till ämnet. 

Genom att skolsköterskorna undviker att prata om ämnet bidrar de därför till ytterligare 

stigmatisering. Flera av våra informanter vittnar om att yngre barn inte är medvetna om 

att de blir utsatta för sexuella övergrepp och att de därför upplevs vara osynliga. 

Informanterna berättar även att de själva tycker det är svårt att prata om sexuella 

övergrepp mot barn för att det är tabu. Vår analys är att professioner inom skolan 

behöver prata öppet om ämnet för att motverka stigmatisering och få en ökad 

medvetenhet om sexuella övergrepp. Om skolkuratorer, men även skolsköterskor, börjar 
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prata med elever i tidig ålder om sexuella övergrepp, kan detta bidra till att tabun kring 

ämnet gradvis minskar, vilket kan leda till att fler barn vågar berätta.  

 

En informant berättar om att äldre barn inte vill prata med skolkuratorn på grund av att 

det känns pinsamt och att de äldre barnen kan känna sig utpekade. Backlund et al. (2012) 

skriver att skolkuratorns individuella arbete med elever kan upplevas som särskiljande 

och stigmatiserande för eleverna. Här tänker vi att det också är viktigt att skolkuratorer 

funderar över hur de kan arbeta med att få bort den sortens känslor så att äldre elever 

inte behöver uppleva en stigmatisering över att gå och prata med skolkuratorn. Vi tänker 

att detta kan leda till att äldre barn undviker att besöka skolkuratorn. 

  

I resultatet framkommer det att flera informanter berättar att en anledning till 

osynligheten är att barn är lojala mot sina föräldrar. Enligt Goffman (2014) kan personer 

som riskerar att utsättas för stigmatiseringen känna en tillhörighet med varandra och 

hålla samman i en grupp. Inom gruppen känner personerna en stor lojalitet till varandra. 

Här blir vår analys att barnet som blir utsatt för sexuella övergrepp av någon inom sin 

familj upplever en stor lojalitet till familjen, som kan ses som en grupp, och som 

tillsammans riskerar att bli stigmatiserade. Barnet undviker därför att berätta om 

övergreppen för att skydda sin familj från att bli stämplade som avvikare. 

  

I resultatet kan vi se att informanterna berättar att barn som blir utsatta för sexuella 

övergrepp kan känna skuldkänslor. Becker (1963) förklarar stämplingsteorin som att en 

individ som befinner sig utanför normen kan utveckla en sorts självförakt mot sig själv. 

Självföraktet kan leda till att individen isolerar sig från omvärlden för att undvika att 

synliggöra sin stämpel som avvikare. Informanterna berättar även att det är viktigt att 

fria barnen från skulden för att de ska våga berätta för någon vuxen. Vår analys är att en 

orsak till varför barnen är osynliga är på grund av det självförakt som de känner i 

samband med skuldkänslor över övergreppen. Det är av stor vikt att skolkuratorerna 

arbetar mer med dessa frågor för att öka kunskapen hos barn med att det aldrig är deras 

eget fel att de blir utsatta. Om barnen inte känner lika stor skuld över övergreppen kan 

osynliggörandet på så sätt minska. 

  

 

 



 

31 

 

5.4. Tema 3 - Förbättringsarbete 

I det här avsnittet beskrivs och analyseras hur arbetet med att upptäcka barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp kan förbättras. Avsnittet är uppdelat i tre underteman; 

Lyfta ämnet, Kunskapsluckan och Skapa relationer. Avsnittet avslutas med en analys 

över temat Förbättringsarbete. 

 

5.4.1.  Lyfta ämnet 

Samtliga skolkuratorer anser att det finns möjligheter till att förbättra arbetet med att 

upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp, men uttrycker att det är svårt. 

Något som alla informanter är överens om är att skolan och samhället måste lyfta ämnet 

och våga prata om sexuella övergrepp mot barn. En informant säger att det även är 

viktigt att om ämnet lyfts mer, behöver det också hållas i, så att det ständigt finns en 

levande och pågående debatt om sexuella övergrepp mot barn. 

  

IP1: “Så det är viktigt att prata om det, vad har jag för gränser med min kropp, vad kan 

jag säga nej till och så. Lyfta tanken”. 

  

Tre av informanterna tar upp att det är viktigt att börja prata om sexuella övergrepp med 

barn redan i tidig ålder. Bland annat att tala om för barnen att de själva bestämmer över 

sin egen kropp och att ingen annan får röra barnen på något sätt som känns obehagligt. 

Informanterna talar även om vikten av att redan i ung ålder markera, de nämner främst 

för pojkar då, att det är fel att kalla någon för fula ord eller att ta på flickor när de inte 

vill. En intervjuperson säger att om en flicka kommer till en lärare och säger att en pojke 

varit dum mot henne så ska läraren prata med pojken istället för att ursäkta pojken genom 

att säga att “han är säkert kär i dig”. 

  

IP2: “Men man måste ändå jobba för att motverka och då kanske man ska börja ännu 

tidigare. När de berättar att killarna kallar någon för hora. Man kan fundera över vad 

det sänder för signaler till pojkar, att det är ganska okej. Och de är fortfarande små och 

gulliga men när man kommer på stan och får hora skriket efter sig, då är man vuxen 

och upplevs hotfull. Då skulle man ha stoppat killen tidigare.” 
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5.4.2.  Kunskapsluckan 

Flera informanter berättar att de saknar kunskap i att upptäcka barn som blir utsatta för 

sexuella övergrepp och även kunskap om hur de ska bemöta ett barn som berättar att hen 

blivit utsatt. De uttrycker att det finns behov av utbildningar för att få verktyg att arbeta 

med, både för skolkuratorerna själva men även för andra vuxna som arbetar med barn. 

Några av informanterna säger att det behövs mer utbildning och kunskap eftersom att 

det är viktigt att kunna nå fler barn och hjälpa dem i tid. En intervjuperson uttrycker en 

tanke om att samtalsmetoden MI (Motiverande samtal), skulle vara en bra utbildning för 

skolkuratorer. MI skulle kunna vara ett bra verktyg till att få barn att berätta mer om de 

har varit utsatta för sexuella övergrepp säger intervjupersonen. 

  

IP4: “Ja det vore väl bra att man fick lite verktyg, stopp min kropp, det är liksom bara 

ord som sägs. Så absolut skulle det kunna finnas kurser eller utbildningar som lärare 

skulle kunna gå, eller människor som jobbar med barn, att de får egna verktyg till att 

prata i det.” 

 

I temat om Osynligheten nämndes det att flera av informanterna säger att det är svårt att 

se symtom på att barn skulle vara utsatta för sexuella övergrepp. Två av informanterna 

uttrycker att det skulle vara bra att få mer kunskap eller verktyg för att lättare kunna 

urskilja tecken på att ett barn är utsatt. De säger också att barnen kan visa liknande 

symtom för olika sorters problematik som omsorgsbrist, sexuella övergrepp och 

alkoholproblem hos föräldrarna. Samtliga informanter berättar att det inte finns några 

särskilda arbetsplaner eller rutiner för att kunna upptäcka och bemöta barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp i hemmet. Två av informanterna önskar därför nationella 

riktlinjer eller styrdokument som alla skolkuratorer ska kunna arbeta och utgå ifrån. 

  

IP5: “Det måste ju egentligen komma nationella riktlinjer, från skolverket då hur man 

ska jobba med det i skolan.” 

  

5.4.3.  Skapa relation 

Flera informanter uttrycker att det är större chans att ett barn berättar att hen har blivit 

utsatt för sexuella övergrepp om barnet känner förtroende för skolkuratorn. 

Informanterna uttryckte också att av den anledningen är det viktigt att de ges möjlighet 

för skolkuratorerna att skapa relationer till alla barn eftersom de flesta ansvarar för 
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många barn och för att tiden inte räcker till. En av informanterna säger därför att det inte 

behöver vara skolkuratorn som har en stark relation till barnet utan det kan även vara en 

mentor eller annan lärare på skolan, som barnet kan våga berätta för om det finns ett bra 

förtroende. 

  

IP1: “Jag tror absolut att det viktigaste är att vi kan få en bra relation till barnen. Det 

behöver inte vara skolkuratorn som gör det heller, det kan lika gärna vara en lärare 

som bygger den relationen. Jag tror det är enda sättet för att de ska våga eller för att 

man ska komma fram till att det här inte är riktigt okej.” 

  

Andra informanter berättar att det tar tid att bygga upp relationer vilket kan försvåra 

arbetet eftersom de sällan träffar elever under längre tid. Ett sätt att skapa en stark 

relation är att visa att skolkuratorn går att lita på.  

 

IP3: “Och jag tänker också att det har att göra med att man verkligen måste vara 

förtroendeingivande och skapa en relation till barnet och det kan ju dröja ett år säkert 

och så länge brukar man inte ha samtalskontakter.”___________________________ 

 

En skolkurator säger att det är viktigt att de vågar ställa frågor men också kan visa barnet 

att skolkuratorn inte blir chockad av svaren de får, utan istället visar att de är lugna och 

förklarar att de ska hjälpa barnet. 

  

5.4.4. Analys av Förbättringsarbetet 

För att analysera detta avsnitt kommer vi återigen använda oss av systemteorin och 

tidigare forskning. Fjärilseffekten, som är ett begrepp inom systemteorin, handlar om att 

en liten händelse kan ge stor effekt. För att få till en förändring i ett system kan det ibland 

räcka med att “så ett frö” för att en förändring ska kunna växa och sprida sig (Öqvist, 

2008). Michailakis och Schirmer (2017) skriver om att för att införa förändringar i ett 

system krävs det att nya förväntningar, som skiljer sig från de rådande, uppstår. 

Finkelhor (2009) skriver att det är viktigt att uppmärksamma samhället om sexuella 

övergrepp mot barn. Finkelhor menar på att det hela tiden behöver utvecklas nya 

strategier för att förhindra att barn blir utsatta för sexuella övergrepp.  
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I resultatet framkommer det att samtliga informanter anser det viktigt att lyfta ämnet om 

sexuella övergrepp mot barn och att debatten behöver hållas vid liv. Det framkommer 

att de saknar kunskap om ämnet och att skolkuratorer är i behov av utbildning för att 

lättare kunna upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Vår analys är att 

våra informanters tankar om att ämnet behöver lyftas och att det behövs mer kunskap, 

kan kopplas till fjärilseffekten. Genom att flera skolkuratorer uttrycker att de vill ha mer 

kunskap och utbildning, skulle detta kunna ge en fjärilseffekt till att debatten om ämnet 

blir aktuellt i samhället. Om ämnet lyfts väcker detta även nya förväntningar på skolor 

och på skolkuratorer och skulle kunna leda till en förändring i synsättet om barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp (Michailakis & Schirmer, 2017).  Detta skulle i sin tur 

kunna leda till att forskningen inom området blir mer uppmärksammad och att nya 

strategier för att upptäcka barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp kan 

utvecklas, precis som Finkelhor (2009) skriver att det behövs. 

  

I resultatet kan vi se att flera av informanterna uttrycker svårigheter i att se symtom för 

att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Vi kan även se av resultatet att 

de uttrycker en vilja till att lära sig skilja på symtom för olika slags problematik hos 

barn. Sigurdardottir et al. (2014) skriver att det är viktigt att professionella lär sig att se 

symtom för barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Glingvall-Priftakis och Sundell 

(2009) skriver om att barn som har föräldrar som brister i sin omsorg eller har andra 

svårigheter som missbruksproblematik, löper större risk för att bli utsatta för sexuella 

övergrepp. Som tidigare nämnt om systemteorin handlar autopiloten om att ett system 

fastnar i ett tankesätt som tenderar att upprätthålla ett problem (Öqvist, 2008). Vår analys 

är att skolkuratorerna kan ha fastnat i ett tänkande där osäkerheten för att inte veta vilken 

sorts problematik barnet har, hindrar skolkuratorn från att se barnet alls. Även om de 

efterfrågar mer kunskap om hur de kan upptäcka symtom kopplat till en specifik 

problematik, så är det viktigt att tänka på att sexuella övergrepp mot barn ofta kan 

uppträda tillsammans med annan problematik som exempelvis omsorgsbrist. 

  

Resultatet visade på att två av informanterna uttrycker en önskan om att få nationella 

riktlinjer för hur de ska arbeta förebyggande och att upptäcka barn som blir utsatta för 

sexuella övergrepp. Goldman och Padayachi (2005) skriver i sin studie att många skolor 

saknar konkreta procedurer för hur skolor och skolkuratorer ska arbeta med barn som 

blir utsatta för sexuella övergrepp och att detta bidrar till att skolkuratorerna saknar 
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kunskap. I ett system behövs det komma in ny information utifrån systemet för att 

kunskapen inom systemet inte ska stagnera (Öqvist, 2008). För att koppla detta till vår 

analys tänker vi att det behöver komma riktlinjer utifrån till skolorna och 

skolkuratorerna för att deras arbete ska kunna förbättras. En instans utanför skolan, som 

exempelvis Skolverket, skulle kunna bidra med tydliga riktlinjer för hur arbetet ska gå 

till. 

  

Som det framgick i resultatet berättar flera informanter om att det är viktigt att skapa en 

relation mellan barnet och skolkuratorn, detta för att barnet ska våga berätta att hen blir 

utsatt för sexuella övergrepp. I dagsläget beskriver skolkuratorerna att det kan vara svårt 

på grund av tidsbristen. De berättar vidare att det är viktigt att de vågar ställa frågor om 

sexuella övergrepp och att i de, i de fall där ett barn berättar, lugnt kan stå kvar och visa 

för barnet att hen kan lita på skolkuratorn. Inom systemteorin eftersträvar varje system 

en balans. Om det blir obalans i ett system, exempelvis om det kommer in mer 

information än vad systemet kan hantera är det lämpligt att någon inom systemet kan 

lugna ner systemet genom att normalisera informationen (Öqvist, 2008). Brown et al. 

(2008) skriver i sin studie att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp ofta kan ha 

svårt att lita på vuxna och att det därför är viktigt att de som jobbar med barnen skapar 

en stark relation till dem för att bygga upp förtroendet. Att skapa en bra relation till 

barnen gör att barnen i större utsträckning blir benägna att berätta för en skolkurator om 

övergreppen. Vår analys är att skolkuratorerna vill ha en balans i sina förhållanden till 

barnen i skolan genom att skapa bättre relationer till barnen där skolkuratorerna kan 

trygga dem och försöka normalisera situationen i de möten med barn som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp. Som Brown et al. (2008) beskriver kan dessa barn ha svårt att 

lita på vuxna och vi tänker att det därför är extra viktigt att skolkuratorer ges både tid 

och utrymme till att kunna skapa stabila relationer med barnen. 

  

Sammanfattningsvis, utifrån det resultat som vi har fått fram, uttrycker våra informanter 

vikten av att det behövs mer utbildning och kunskap för att upptäcka barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp. Wilson (2010) skriver att en person som blivit utsatt för 

sexuella övergrepp under sin barndom, riskerar att bli skadad för livet, med både 

psykiska och fysiska hälsorelaterade problem. De konsekvenser som drabbar barn som 

blir utsatta för sexuella övergrepp kan vara mycket allvarliga och genom att förbättra 
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arbetet, som skolkuratorerna beskriver, skulle detta kunna bidra till ett minskat lidande 

för de barn som är utsatta för sexuella övergrepp. 

  

6.  Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer vi att diskutera och reflektera över vår studies resultat i 

relation till vårt syfte och våra frågeställningar. Våra frågeställningar var; Hur arbetar 

skolkuratorer inom grundskolan för att nå de barn som blir utsatta för sexuella 

övergrepp? Vilka svårigheter kan skolkuratorer inom grundskolan uppleva med att nå 

barn som utsätts för sexuella övergrepp? Hur kan skolkuratorer inom grundskolan 

förbättra arbetet för att nå barn som utsätts för sexuella övergrepp? 

  

Avsnittet inleds med en sammanfattning av studiens viktigaste resultat, följt av en 

resultatdiskussion, där tidigare forsknings resultat diskuteras i förhållande till den här 

studiens resultat. Diskussionsavsnittet avslutas med en metoddiskussion och en 

teoridiskussion samt förslag till vidare forskning. 

  

6.1.   Resultatsammanfattning 

Syfte med denna studie var att undersöka hur skolkuratorer inom grundskolan arbetar 

med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp samt att studera hur 

skolkuratorer i grundskolan kan förbättra arbetet för att fånga upp barn som blir utsatta 

för sexuella övergrepp. 

 

Det tydligaste resultatet av vår studie är att sexuella övergrepp mot barn är ett ämne som 

berörs i liten utsträckning av skolkuratorer och inom skolan. Det framkommer tydligt 

att sexuella övergrepp mot barn är ett tabubelagt ämne som upplevs vara svårt att arbeta 

med. Resultaten visar också på att skolkuratorns roll i skolan är underordnad 

kunskapsmålen vilket leder till att det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp mot 

barn försvåras. Något som vi också tycker framgår av resultaten är att det är otydligt 

över vem eller vilka som bär ansvaret för arbetet med att upptäcka barn som blir utsatta 

för sexuella övergrepp. 

  

För att koppla till vår frågeställning, om vilka svårigheter skolkuratorer upplever med 

att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp, visar resultaten att den största 
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svårigheten är att barnen upplevs vara osynliga. Skolkuratorernas samlade bild av varför 

barnen upplevs vara osynliga är för att sexuella övergrepp är ett tabubelagt ämne. Barn 

som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp kan uppleva skam och skuldkänslor 

varför de väljer att inte berätta om övergreppen. 

  

Syftet med studien var även att undersöka hur arbetet med att upptäcka barn som blir 

utsatta för sexuella övergrepp kan förbättras. Resultatet visar att skolkuratorerna anser 

sig behöva mer kunskap och utbildning i att kunna arbeta förebyggande och i att fånga 

upp barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Den samlade bilden är att ämnet 

behöver lyftas för att öka medvetenheten om sexuella övergrepp mot barn, och detta 

skulle kunna leda till att arbetet med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella 

övergrepp kan förbättras. Slutligen visar också resultat från studien att skolkuratorernas 

brist på tid är en anledning till att de inte hinner skapa relationer till barnen. Genom att 

bygga upp en stark relation till barnen kan också förtroendet, som barnen då skulle känna 

för skolkuratorerna, leda till att fler barn skulle våga berätta om sexuella övergrepp. 

  

6.2.   Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet är vår reflektion att sexuella övergrepp mot barn är svårt att greppa 

eftersom att vi författare, utifrån studiens resultat, upplever det som en icke-fråga. Även 

om resultatet å ena sidan visar att skolkuratorerna till viss mån arbetar med ämnet visar 

resultatet också att ämnet hamnar i skymundan av övriga arbetsuppgifter. Vi upplever 

att ämnet inte är av prioritet eftersom att skolkuratorernas arbete, i första hand, handlar 

om att stötta elever i skolsociala problem. Resultaten visar på att skolkuratorerna 

upplever att andra professioner i skolan inte förstår skolkuratorns professionella roll. 

Hatch (2008) skriver att skolkuratorns roll i skolan är otydlig och att skolkuratorerna 

behöver förklara den kompetens de besitter för att den ska kunna utnyttjas på bästa sätt 

i skolan. Sett i förhållande till vår studie överensstämmer detta med de resultat vi har 

fått fram. Vår reflektion är att skolkuratorn kan vara väldigt ensam i sitt arbete och det 

kan försvåra arbetet då det inte finns någon kollega att diskutera problem med. Detta 

kan i sin tur bidra till en stress som leder till att vissa frågor faller i skymundan. 

  

Utifrån de frågor vi har ställt om hur arbetet kan förbättras, med att upptäcka barn som 

utsätts för sexuella övergrepp, visar resultatet på få konkreta förbättringsförslag. Vår 

reflektion utifrån detta är att skolkuratorerna har svårt att se sin roll i förhållande till den 
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här sortens problematik. En annan reflektion vi gör är att ingen av de skolkuratorer vi 

har intervjuat har diskuterat om att de själva bidrar till att upprätthålla tabut om sexuella 

övergrepp mot barn genom att de undviker att prata om ämnet. Skolkuratorerna säger 

att den största svårigheten med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp 

är att barnen upplevs vara osynliga. Trots detta säger flera av skolkuratorerna att de inte 

gräver i den här frågan. Å ena sidan har vi förståelse för att det kan upplevas svårt att 

ställa raka frågor om ett ämne som väcker starka känslor men å andra sidan, att genom 

att våga prata om det kan göra att det stigma som finns kring ämnet minskar. I jämförelse 

har det i arbetet med suicidprevention visat sig vara mycket framgångsrikt att ställa raka 

frågor för att hjälpa personer med suicidtankar, vilket vi tänker går att applicera i arbetet 

med att upptäcka sexuella övergrepp mot barn (Nyberg, 2013). 

  

Under arbetet med studien har vi reflekterat över att ämnet inte berörs i så stort 

engagemang som vi hade förväntat oss. Frågan vi har ställt oss är vad detta beror på? 

Skolkuratorerna säger att de är medvetna om att det finns ett mörkertal över barn som 

blir utsatta för sexuella övergrepp så svaret ligger därmed inte i det råder brist på 

kunskap om att problemet existerar. Vi tänker utifrån detta att det kan vara så att 

skolkuratorerna vill skydda sig från den ångest som kommer i samband med att förstå 

omfattningen av problemet. Som skolkurator upplever vi utifrån resultaten att på grund 

av den tidsbrist som skolkuratorerna har, så går det att arbeta utifrån devisen att “det 

man inte vet det lider man inte av”. Vi har förståelse för att annan problematik, som 

exempelvis barn som lever med missbrukande föräldrar eller med föräldrar som brister 

i sin omsorg av barnen, får en högre prioritet eftersom dessa ämnen upplevs som mindre 

tabu och därför är lättare att upptäcka och prata om. I jämförelse med tidigare forskning 

som Goldman och Padayachi (2005) skriver om att skolkuratorer kan känna sig osäkra 

att prata om sexuella övergrepp mot barn samt att deras egna känslor kan påverka arbetet 

negativt, kan vi tänka oss att det är viktigt att diskutera kring hur detta ämne kan påverka 

skolkuratorn emotionellt i sin profession. 

  

Den tidigare forskningen visar på att skolsköterskor inte vågar beröra ämnet på grund 

av att det är tabubelagt (Engh Kraft et al., 2017). Detta är intressant utifrån de resultat 

som vi har fått av våra skolkuratorer. Vår studie visar på att flera av skolkuratorerna 

förlitar sig på att skolsköterskan tar upp frågor om sexuella övergrepp när de har samtal 

med barnen. Vi reflekterar över om det finns en brist på kommunikation, mellan dessa 
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professioner, som kan vara en orsak till att fler barn som blir utsatta för sexuella 

övergrepp inte upptäcks. Vi tänker att professioner har olika glasögon och därmed inte 

ser problemet ur samma perspektiv. Skolkuratorerna nämner inte något om hur ett 

samarbete med socialtjänsten skulle kunna förbättra förutsättningarna för att öka antal 

anmälningar om barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. En reflektion som vi gör 

utifrån det är att ett bättre samarbete mellan skola och socialtjänst skulle kunna vara till 

fördel för dels de barn som är utsatta för sexuella övergrepp, men även för skolkuratorer 

och socialtjänst. 

  

Skolkuratorerna säger att de behöver mer kunskap och utbildning om hur de ska arbeta 

med barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Detta överensstämmer med vad 

Goldman och Padayachi (2005), Finkelhor (2009) och Sigurdardottir et al. (2014) lyfter 

fram i sina studier. Vi reflekterar över att tidigare forskning och även den här studien 

visar på att det behövs mer kunskap och utbildning om ämnet men att det ligger på 

skolkuratorernas ansvar att förtydliga att det finns en efterfrågan. Skolkuratorerna 

berättar för oss att det finns ett behov men vi fick inga indikationer på att frågan har lyfts 

till skolledning eller andra myndigheter för att på så sätt uppmärksamma att behovet av 

ökad kunskap finns. 

  

6.3.   Metoddiskussion 

I sökandet efter intervjupersoner skickade vi ut förfrågningar till skolkuratorer i flera 

kommuner. I en kommun svarade samtliga skolkuratorer att de inte kunde hjälpa oss 

med vår studie då de inte arbetade med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella 

övergrepp. Detta tycker vi är intressant att ta upp då det speglar en del av de resultat som 

vi kommit fram till i den här studien. 

  

Under utformningen av vår intervjuguide var vår tanke att frågorna inte skulle vara 

ledande för våra intervjupersoner. Trots detta upptäckte vi under intervjuprocessens 

gång att vissa frågor kunde bli ledande. Exempelvis ställde vi en följdfråga, på hur 

arbetet med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan förbättras, och 

om informanterna ansåg att de behövde mer utbildning inom ämnet och i så fall vad för 

typ av utbildning? Samtliga informanter svarade ja på detta och vi har i efterhand 

reflekterat över om vi hade kunnat utforma den frågan annorlunda. Reflektionen över 

om informanterna hade nämnt utbildning som förslag på förbättringsarbete om vi inte 
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hade ställt frågan om utbildning är intressant, men det faktum att vi gjorde det kan med 

stor sannolikhet ha påverkat det resultat som vi presenterar i denna studie. 

 

Något som vi kritiskt reflekterar över är att vi inte hade förberett följdfrågor inför våra 

intervjuer utan vi ställde följdfrågor utifrån de svar som vi fick av informanterna. Detta 

kan haft en negativ påverkan på resultatet då alla informanter inte har fått svara på exakt 

samma frågor.  

  

Ur en etisk synvinkel valde vi att intervjua vuxna professionella istället för personer som 

varit utsatta för sexuella övergrepp. Med tanke på att vi som intervjuar har en liten 

erfarenhet av att genomföra intervjuer har detta kunnat leda till att informanterna känt 

stress under intervjuerna och om vi hade valt att intervjua personer som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp skulle detta ha kunnat påverka personerna på ett negativt sätt (Kvale 

& Brinkman, 2009). En annan reflektion är att sexuella övergrepp mot barn är ett ämne 

som väcker mycket känslor och för många är det ett ämne som det är tungt och svårt att 

prata om. Vi funderar över om skolkuratorerna som intervjuades om detta kan ha känt 

sig utsatta och haft en känsla av att inte vilja svara “fel”. Det kan även ha påverkat oss, 

i vår intervjumetod, att bli försiktiga för att inte trampa någon på tårna eller oavsiktligt 

antyda att någon hanterar problemet på “fel” sätt. 

  

Då vi båda författare var med under samtliga intervjuer kan det ha påverkat resultatet på 

så sätt att de som intervjuades enskilt kan ha känt sig mer utsatta och i underläge, än om 

vi hade valt att exempelvis dela upp intervjuerna. En ytterligare aspekt som kan ha 

påverkat resultatet är att de två kuratorer som blev intervjuade tillsammans kan ha 

påverkat varandras svar då de kände varandra sen innan eftersom de arbetar inom samma 

kommun. En negativ aspekt, över vi att vi intervjuade två personer samtidigt, är att vår 

roll som intervjuare riskerar att minska och därmed också kontrollen över 

intervjusituationen. Dock funderar vi över om inte parintervjuer möjligen skulle ha varit 

att föredra i denna studie, då två personer som blir intervjuade tillsammans kan få stöd 

av varandra, vilket underlättar när det handlar om ett tabubelagt ämne, och som kan leda 

till mer omfattande svar samt en djupare förståelse för det ämne som berörs (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

  



 

41 

 

I en kvalitativ studie är det mycket svårt att nå en generaliserbarhet då 

intervjupersonerna är alldeles för få (Svensson & Ahrne, 2011). Vi konstaterar att 

resultatet inte går att generalisera eftersom att studien är alldeles för liten för att uppnå 

de proportioner som krävs att en generalisering ska vara möjlig. Det hade varit intressant 

att studera studiens syfte utifrån en enkätundersökning vilket hade givit ett bredare 

resultat som eventuellt hade gått att generalisera ifrån, men på grund av tidsbrist valde 

vi bort detta alternativ. 

  

Något som kan vara värt att nämna i metoddiskussionen är att samtliga av våra 

informanter var kvinnor. Detta på grund av att det endast var kvinnor som valde att delta 

i intervjuerna. Det bör dock nämnas att majoriteten av de skolkuratorer som vi mejlade 

ut en intervjuförfrågan till var kvinnor varför det kan tänkas rimligt att endast var 

kvinnor som svarade. Vi har reflekterat över om det faktum att vi endast intervjuat 

kvinnor kan ha påverkat svaren och att vi hade kunnat få andra svar om någon av våra 

informanter varit man. 

 

6.4. Teoridiskussion 

För att analysera resultatet av studien valde vi att använda oss av systemteorin och 

stämplingsteorin tillsammans med begreppet stigmatisering. Vi har reflekterat över hur 

analysen hade kunnat bli annorlunda om vi hade använt oss av andra teorier och 

teoretiska begrepp. En nackdel som vi ser med systemteorin är att den endast belyser 

individen i förhållande till kontexten och att en persons agerande förklaras som en del i 

ett större sammanhang. Systemteorin förklarar inte en handling utifrån individens 

perspektiv. Även om vi ser behållningen av att studera och analysera skolkuratorns 

arbete mot sexuella övergrepp som en del i skolans system hade det kunna vara 

intressant att försöka belysa skolkuratorernas agerande i frågan utifrån ett mer 

individualistiskt psykologiskt perspektiv. Det hade varit intressant att försöka analysera 

hur skolkuratorer känner och tänker kring arbetet i skolans miljö genom att utgå från 

dem själva och inte blanda in det system som skolan utgör.  

 

Vi valde även att använda oss av stämplingsteorin tillsammans med begreppet 

stigmatisering på grund av vår tanke med att sexuella övergrepp mot barn är ett väldigt 

känsligt ämne som samhället helst inte vill ta i. En kritisk aspekt till valet av denna teori 

är att vi har diskuterat sinsemellan om att resultatet eventuellt kan kännas “tillrättalagt” 
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då vi har utgått från stämplingsteorin som vi anade skulle passa in relativt bra på det 

förväntade resultatet. Vi kunde ha utmanat oss själva i analysdelen och valt en annan 

teori som hade vinklat resultatet från ett annat perspektiv.  

  

6.5.   Förslag till fortsatt forskning 

I tidigare forskning skriver Bryant (2009) att trots att skolkuratorer är den profession 

inom skolan som har bäst kunskap om att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella 

övergrepp inkommer det få anmälningar till socialtjänsten, i förhållande till hur stort 

mörkertalet tros vara. Goldman och Padayachi (2005), Finkelhor (2009) och 

Sigurdardottir et al. (2014) lyfter fram i sina studier att skolkuratorer är i behov av mer 

kunskap om hur de ska arbeta med barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Wilson 

(2010) understryker vikten av att barn som utsätts för sexuella övergrepp upptäcks i tid 

och de som upptäcks får stöd i att bearbeta det trauma de blivit utsatt för. Wilson skriver 

i sin studie att ett barn som utsätts för sexuella övergrepp kan få problem för resten av 

livet och att övergreppen kan påverka personen både psykiskt och fysiskt även i vuxen 

ålder. 

  

Vi författare till denna studie anser att det finns behov av att fortsätta forska i detta ämne 

för att både kunna hjälpa de barn som blir utsatta men även för att kunna hjälpa 

professionella i deras arbete med barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. I den här 

studiens resultat framkommer det att det finns behov av mer utbildning för skolkuratorer 

i arbetet med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp, men få av våra 

informanter kunde ge förslag på specifika utbildningar. Vi reflekterar över att det vore 

intressant att forska mer i vilka typer av utbildningar som kan hjälpa skolkuratorer att 

förbättra arbetet med att upptäcka barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Ett annat 

förslag på vidare forskning, som vi anser vore intressant, är att se om det går att urskilja 

specifika symtom för barn som blir utsatta för sexuella övergrepp i jämförelse med 

annan problematik som barn kan utsättas för. 

 

Det vore också intressant med vidare forskning för att ta fram specifika verktyg som 

skolkuratorer kan arbeta med i det förebyggande arbetet kopplat till barn som utsätts för 

sexuella övergrepp, anpassat till olika åldrar. Utifrån det som några av våra informanter 

har beskrivit är det svårt att veta hur frågor som sexuella övergrepp ska anpassas till barn 

som befinner sig i olika åldrar. Genom att forska i och utveckla verktyg för detta, skulle 
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fler barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kunna upptäckas och få hjälp. I 

dagsläget finns “stopp-min-kropp” som är anpassat för yngre barn. Liknande material 

för skolkuratorer som är anpassat för något äldre barn och ungdomar skulle därför kunna 

vara fördelaktigt i det förebyggande arbetet. 

 

Vi tänker att förebyggande arbete mot barn som blir utsatta för sexuella övergrepp skulle 

till exempel kunna vara att i grupper med barn ge information om vad som är ett sexuellt 

övergrepp och hur barnet ska agera om hen tror sig bli utsatt för sexuellt övergrepp. Till 

hjälp i sådana stödgrupper skulle anvisningar och förslag om hur dessa frågor tas upp 

vara bra.  
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8.  Bilagor 

  

8.1. Bilaga 1: 

Informationsbrev: 

 

Hej! 

Vi heter Frida Tedenby och Tilda Jonsson och studerar på socionomprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Under våren kommer vi att skriva vårt examensarbete där vårt 

syfte är att undersöka hur skolkuratorer inom grundskolan arbetar för att upptäcka 

barn som blir utsatta för sexuella övergrepp i hemmet samt hur det arbetet kan 

förbättras. Vår handledare för examensarbetet heter Yvonne Sjöblom och är forskare 

inom området social barnavård vid Högskolan i Gävle. 

  

Vi vill komma i kontakt med skolkuratorer som vill medverka i en intervju om sitt 

arbete. Vårt urval för intervjuerna är skolkuratorer som aktivt arbetar på en 

grundskola och som är utbildade socionomer. 

Deltagandet på intervjun är frivilligt och du får avbryta intervjun när som helst. Vår 

insamlade data kommer att behandlas med största konfidentialitet, där du och din 

arbetsplats är och förblir anonyma. Allt insamlat material kommer att raderas när 

examensarbetet är färdigt. Vi har önskemål om att spela in samtalet för att underlätta 

analysen av materialet efteråt. 

  

Är du intresserad? 

Vill du medverka i vår studie, kontakta oss via mail eller telefon, så bokar vi en 

intervju när det passar dig. Intervjuerna planeras att i första hand äga rum under vecka 

14, och kommer att ta ca 45-60 minuter. 

Vi känner starkt för just skolkuratorers arbete och hoppas att du vill delta och bidra 

med din viktiga kunskap kring detta ämne som verkligen skulle behöva lyftas upp 

inom det skolsociala arbetet! 

 

Tack för visat intresse och med hopp om att vi snart hörs av 

Vänliga hälsningar Frida & Tilda 

 


