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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om skolkuratorers syn på och arbete med 

frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med sex 

skolkuratorer som i sitt arbete möter elever mellan 12-16 år. I studien presenteras först en 

fördjupad diskussion kring begreppet sexuella övergrepp mot barn. Vidare presenteras aktuellt 

kunskapsläge kring professionen skolkuratorer och olika metodmaterial som omfattar arbetet 

med frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Det har visat sig finnas relativt lite 

forskning kring skolkuratorer och än mindre forskning och metodmaterial som rör 

skolkuratorers arbete med frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. 

 Studiens empiri analyseras med hjälp av rollteorier och professionsteorier. Resultat visar 

att de intervjuade skolkuratorerna ser som en av sina arbetsuppgifter att arbeta med frågor 

som rör sexuella övergrepp. Främst menar de att de ska arbete på en förebyggande nivå 

genom att berätta att eleverna kan komma till dem med olika sorters funderingar och problem. 

Vidare visar studien att när skolkuratorn misstänker, eller vet, att en elev varit utsatt för 

sexuella övergrepp ”lotsar” skolkuratorn vidare eleven till exempelvis BUP eller 

socialtjänsten. Genom denna lotsning tydliggörs skolkuratorns unika position på skolan som 

”expert” på sociala arbetes organisering. Ytterligare ett resultat är att skolkuratorernas 

definiering av sexuella övergrepp och gränsdragning styr deras berättelser kring erfarenheter 

av elevärende som rör sexuella övergrepp. För att en skolkurator ska kunna misstänka 

utsatthet rörande sexuella övergrepp krävs det att skolkuratorn har en förståelse för vad 

sexuella övergrepp kan vara. 

 Slutligen förs en diskussion kring betydelsen av att fortsätta forska kring skolkuratorers 

arbete med denna fråga. Samt ett eventuellt behov av att skapa specifikt metodmaterial riktat 

till skolkuratorer kring arbete med sexuella övergrepp mot barn. 

Sökord 

Sexuella övergrepp mot barn, skolkurator, socionom i skolan, professionsteori, rollteori och 

sexuell gränsdragning. 
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Inledning 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om skolkuratorers syn på och erfarenhet av 

frågor som rör sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp mot barn har under våren 2010 varit ett 

hett ämne i svensk media. Ett uppmärksammat fall handlar om en 15- årig pojke i Bjästa som 

dömdes för våldtäkt av två flickor, 14 och 17 år. En del av denna debatt har handlar om hur 

fallet hanterades av skolan där den då 14 åriga flickan och förövaren gick (SVD, 2010)  

 Upprinnelsen till uppsatsen är dock grundad i min nyfikenhet till varför unga inte berättar 

om sexuella övergrepp för vuxenvärlden och framförallt hur vuxenvärlden förhåller sig till att 

barn bär detta som en hemlighet. Det var framförallt en intervju i radioprogrammet 

Generation Z som fick mig att bli förbryllad kring gränsdragningar av sexuella övergrepp. 

Nedan är ett utdrag från detta program med en intervju med två flickor på 13 respektive 14 år 

(Sveriges radio, 2009). 

Tjej 1: Antingen är man en fjant som inte vågar någonting eller så är man en hora bara för att man 
gör det. 
Tjej 2: Mmm…antingen så är man inte omtyckt eller så är man omtyckt, det finns liksom inga 
alternativ. 
Tjej 1: Ja, det är precis så det är.  
Tjej 2: Det finns alltså inga sätt att komma undan. 
Tjej 1: Alltså det blir ett jobbigt läge, man vet inte vad man ska säga… 
Tjej 2: …Mmm, jättejobbigt. 
Tjej 1: Nej, jag vill inte. Alltså hellre gör man så att man är, vad ska man säga, med på det än att 
man blir våldtagen, fast det är ju typ samma sak. Alltså även om man sagt nej typ flera gånger. 
Snälla, snälla, snälla hellre säger man så här ”okej då” än dom ska ta en med våld. 
Reporter: Men tror du att dom skulle göra det annars? 
Tjej 1: Jag det tror jag. 
Tjej 2: Den typen av killar som tjatar så där mycket. 
Reporter: Har du varit med om det någon gång? 
Tjej 1: Ja typ halvt… 
Reporter: Vad hände då? 
Tjej 1: Nej man alltså jag typ var med en kille så hära så jag bara ”nej” jag vill… han bara ”jo 
snälla” jag bara ”nej” sen bara ”jo” sen så bara börja han dra av mig byxorna ändå. Jag bara ”nej 
jag vill inte” sen så typ körde han ändå. Även fast jag sa nej.  
Reporter: Men, försökte du går därifrån, eller du sa nej och så fortsatte han i alla fall? 
Tjej: Ja och sen så visste jag inte vad jag skulle göra så jag bara låg kvar där. 
Reporter: Men du har inte anmält honom? 
Tjej 1: Nej. 

Som flickan i intervjun berättar är det som kan kallas för ”tjatsex” nästan samma sak som 

övergrepp, även om en viss tvekan verkar finnas. Händelsen handlar om övergrepp från en 

jämnårig pojke. Flickan säger att hon ”typ halvt” varit med om en våldtäkt vilken tydliggör att 

det även från den ungas sida råder ovisshet var gränser för övergrepp eller samtycket går. 

Detta visar på hur svårt det kan vara att veta var gränsen går för sexuella övergrepp eller hur 

detta kan definieras. 
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 Att uppskatta hur många barn som har utsatts för sexuella övergrepp är problematiskt då 

mörkertalet är stort. Vanligtvis brukar forskning visa att omkring 7-8 % av alla flickor och 1-3 

% av pojkar under 15 år har varit utsatt för sexuella övergrepp (Diesen & Diesen, 2009, s. 

115). Vidare visar forskning på 9000 ungdomar mellan 17-19 år i Norge och Sverige att 5 % 

av pojkarna respektive 1 % av flickorna själva svarar att de tvingat någon annan till sex 

(penetrerande handling och/eller onani) (Kjellgren, 2009, s. 10). Om den unge berättar att den 

varit utsatt för sexuella övergrepp är det ofta för en jämnårig vän som den unge anförtror sig 

åt. Mindre än 10 % berättar för en professionell som exemeplvis en lärare eller socialarbetare 

(Priebe, 2009, s. 51). 

 Forskaren och psykologen Gisela Priebe (2009) uppmanar professionella att skaffa sig 

ökad kunskap hur de kan stödja unga människor som varit utsatta för sexuella övergrepp.  

 Likaså menar Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) att vuxna som möter barn 

behöver öka sin kunskap kring detta. RFSU anser att det krävs obligatorisk sex - och 

samlevnadskurser på lärarutbildningen. Lärare behöver en bra grund att stå på för att kunna 

samtala kring sexuella övergrepp eller sexuell kränkning så att elever själva får fördjupade 

kunskaper kring bland annat sexualitet och gränsdragning. Vidare menar RFSU att det krävs 

att de professionella i elevhälsan (ofta skolsköterska och ibland skolkurator) i sin tur behöver 

ha ”beredskap att stötta den som blivit utsatt” (RFSU, 2010).  

 Professionen skolkurator är relativt outforskad i Sverige (Backlund, 2007).  Skolkuratorn 

ses som en profession dit unga kan vända sig om de exempelvis har blivit utsatta för sexuella 

övergrepp (BRIS, BUP). Likt flera yrkesgrupper inom socialt arbete behöver skolkuratorn ha 

tvärvetenskapliga kunskaper. Skolkuratorn är en person som inte har ett pedagogiskt ansvar 

och som inte heller utför myndighetsutövning. I skolan är dock kuratorn det ”sociala arbetets 

främsta representant” (a.a. s. 4). Att arbeta som skolkurator innebär bland annat att främja att 

elever har en god skolmiljö och att samverka med andra samhälleliga resurser så som 

exempelvis socialtjänst, polis och psykiatrin (SSK, 2009). Vidare ses  

Problemformulering 

Som jag visat ovan belyser forskning att förhållandevis få unga berättar om sexuella 

övergrepp för någon professionell. Vi vet inte mycket om bakgrunden till den bristande 

kommunikationen mellan ungdomar och yrkesverksamma. Samtidigt visar forskning att 

kunskapen om sexuella övergrepp hos yrkesverksamma som träffar barn och unga är 

begränsad. Grundskolan är en plats där barn befinner sig nära vuxenvärlden. De flesta 

högstadieskolor har ett elevhälsoteam där det kan ingå en skolkurator. En yrkesgrupp som 



6 
 

barn som varit utsatta för sexuella övergrepp potentiellt skulle kunna vända sig till är således 

skolkuratorer.  

 För att skolkuratorn ska kunna arbeta med elever som varit utsatta för sexuella övergrepp 

behöver det först komma till kuratorns kännedom att den unge varit utsatt.  Det finns därmed 

ett problem med att skolkuratorn inte når dessa unga vilket aktualiserar frågan kring hur 

skolkuratorn preventivt arbetar för att nå dessa skolelever. Samtidigt är det intressant att 

undersöka hur skolkuratorer, utifrån sin profession, ser på arbete med frågor som rör sexuella 

övergrepp mot barn då forskare pekar på att professionella som möter barn har brister inom 

detta kunskapsfält. 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om skolkuratorers syn på och arbete med 

frågor som rör sexuella övergrepp mot barn.   

Frågeställningarna 

Hur resonerar skolkuratorer kring gränsdragningar i förhållande till sexuella övergrepp mot 

barn? 

Hur ser skolkuratorer på betydelsen för den unge att berätta om sexuella övergrepp? 

Hur arbetar skolkuratorer konkret med frågor som rör sexuella övergrepp?  
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Metoder och material  

Denna uppsats bygger på kvalitativa metoder. Min epistemologiska hållning är att människan 

verkar i en samhällskontext och att det sker en växelverkan mellan samhälle och individ (jfr. 

hermeneutisk tolkning i Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 246ff). Uppsatsens huvudsakliga 

empiri utgörs av kvalitativa intervjuer med skolkuratorer. Empiri i form av tidigare forskning 

och kontext kring skolkuratorer och sexuella övergrepp mot barn är inhämtad via olika 

datasökningar (se nedan) och via forskningsrapporter. Vidare är det tolkningar utifrån 

intervjuerna som har styrt mina teorival. Det innebär att denna studie har en induktiv 

utformning (jfr. a.a. s. 247).  

 Min ansats är att vara så transparent som möjligt i nedankommande metodavsnitt dels för 

att läsaren ska kunna följa val bakom den forskning och det kunskapsläge som presenteras 

(jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 291) och dels för att läsaren ska se hur studiens intervjuer 

har bedrivits, tolkats och analyserats. 

Uppsatsens disposition 

Dispositionen i denna uppsats är följande: Inledningsvis presenternas först olika metodval och 

material som studien utgår från. Därefter presenteras begreppet sexuella övergrepp mot barn. 

Efterkommande avsnitt beskriver aktuellt kunskapsläge kring skolkuratorers arbete i 

förhållande till frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Sedan redogör jag för det 

teoretiska ramverk som studien analyseras utifrån. Efter denna teoretiska presentation 

presenteras intervjuempirin. Analys och diskussion kring studien utgör uppsatsens två 

avslutande delar. 

Urval 

Intervjuer har gjorts med åtta skolkuratorer som arbetar med barn i åldern 12 till 16 år. Två 

intervjuer är inte medtagna i resultatredovisningen. Den ena intervjun ströks då kuratorns syn 

på sina arbetsuppgifter skiljde sig markant i jämförelse med övriga skolkuratorers, på grund 

av den berörda skolans organisering kring elevhälsa. Den andra intervjun ströks då det vid 

intervjutillfället visade sig att kuratorn arbetade med gymnasieungdomar. Således är det sex 

intervjuer som resultatredovisningen utgår från.  

 Med anledning av att det i juridisk mening är olagligt att ha sexuellt umgänge med en 

person under 15 år valde jag att studera skolkuratorer som träffar högstadieungdomar. Alla 

intervjupersoner är utbildade socionomer och har olika påbyggnadsutbildningar. Utförligare 
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beskrivning av urvalsgruppen (skolkuratorer) presenteras i avsnittet kring aktuellt 

kunskapsläge. Kontakt med skolkuratorer har skett genom att jag slumpmässigt har ringt olika 

skolkuratorer. Vid telefonkontakt presenterade jag studiens syfte och att intervjun var en del i 

arbetet av en C-uppsats. Alla kuratorer utom tre ville vara med på intervju. De tre som 

tackade nej angav tidsbrist som orsak.  

Litteratursökningsmetod  

För att undersöka aktuellt kunskapsläge hos skolkuratorer när det gäller frågor kring sexuella 

övergrepp mot barn och hur man arbetar med detta, har information sökts i olika 

referensdatabaser såsom, DIVA, Socindex, LIBRIS, Stockholms universitets bibliotek samt 

Ersta Sköndals skolbibliotek. Information har även sökts på olika hemsidor så som 

Socialstyrelsen, RFSU, RFSL, HOPP, Ungdomsmottagningen, BUP, Rädda barnen och 

Sveriges skolkuratorers förening. 

 Vid sökning i litteratur och artikelbaser har jag vanligtvis valt att begränsa mig till material 

som är från 2000 och framåt. Detta med anledning av att det finns ett stort utbud kring 

forskning som rör sexuella övergrepp i förhållande till barn. 

 Sökord jag använt är: sexuella övergrepp mot barn, exploatering av barn, våldtäkt mot 

barn, sexuellt ofredande av barn samt child sexual abuse, child sexual exploitation och child 

rape. Jag har kombinerat dessa sökord med: kurator, skolkurator, förebyggande samt school 

social worker, social worker och preventive. Jag har även sökt efter lämpligt teorimaterial i 

databaserna Diva och Libris. Då har jag sökt på ovan svenska presenterade ord i kombination 

med ”professionsteori” och ”rollteori”. 

 Intressanta titlar, i förhållande till uppsatsens syfte, ledde till att jag läste abstrakten för 

artikeln. Därefter tog jag ställning till relevansen att i förhållande till denna uppsats. Jag har 

sållat i söksvaren för att kunna ge en översikt hur sexuella övergrepp mot barn i stort 

behandlas i forskningssammanhang utifrån skolkuratorers profession. I slutänden har jag dock 

använt mig av svenska studier då jag avgränsat mig till att studera skolkuratorer i en svensk 

samhällskontext.  

 Förutom artikelläsning har jag läst svenska avhandlingar och rapporter som rör sexuella 

övergrepp mot barn eller socionom/kurator/skolkuratorsyrket. Vidare har jag studerat dessa 

rapporters källor för att nya uppslag på litteratur och forskning som kan täcka min 

forskningsfråga. Jag har även kontaktat sakkunniga på fältet för råd och förslag kring 

forskning (exempelvis mailkontakt med professor Carl-Göran Svedin, Linköpings 

Universitet).  
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Intervjumetod 

Intervjuerna genomfördes på kuratorns arbetsplats (skolan) och varade omkring 45 minuter. 

Eftersom syftet är att nå kunskap kring kuratorernas syn på och arbete med frågor som rör 

sexuella övergrepp mot barn har det krävts en längre individuell intervju med kuratorerna för 

att kunna fördjupa och förfina följdfrågor, svar som exempelvis en enkätstudie antagligen inte 

skulle generera.  

 I början av varje intervju tog intervjupersonerna del av en samtyckesblankett som innehöll 

mina och handledarens kontaktuppgifter samt information om etiska riktlinjer (bifogad 

Samtycke). Intervjuerna utgick från en semistrukturerad frågeguide (se bifogad 

Intervjuguide). Intervjufrågorna hade teman som utgångspunkt från studiens syfte och 

frågeställningar. Frågorna fungerade snarare som en mall än att frågorna följdes i kronologisk 

ordning (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146ff).  

 Diesen och Diesen (2009) betonar att det är viktigt att forskaren i undersökningar beskriver 

vad man menar med sexuellt tvång eller våldtäkt. Vid avsaknad av en definition finns det en 

stor tolkningsmöjlighet för respondenten och det finns svårighet att analysera materialet 

tillförlitligt (Diesen & Diesen, 2009, s. 16). Därför fick skolkuratorerna vid början av varje 

intervju möjlighet att diskutera och reflektera över vad denna menar att sexuella övergrepp 

respektive sexuella trakasserier kan innebära. I intervjuerna valde jag att utgå från både 

sexuella övergrepp och trakasserier för att skolkuratorn inte skulle bli ”låst” kring att enbart 

tänka kring sexuella övergrepp. I en vidgad definition av sexuella övergrepp var tanken att 

kuratorn lättare skulle närma sig ämnet sexuella övergrepp eller sexuell gränsproblematik.  

 Jag förstod efter första intervjun att det var av betydelse att jag var mycket tydlig med mitt 

syfte med uppsatsen och att jag använde vokabulären ”sexuella övergrepp” för att även 

intervjupersonen skulle kunna närma sig ämnet och våga använda ”sexuella” ord i sitt 

vokabulär. Jag använde därefter medvetet de ord som intervjupersonen själv sa för att minska 

att jag ”la orden i mun” på intervjupersonen. Dock förde jag tillbaka samtalet till sexuella 

övergrepp i de fall intervjupersonen började nämna övergreppen som ”det där”. 

 Vid en intervju frångick jag frågan om sexuella trakasserier. Vid denna intervju var 

kuratorn mer fokuserad på incest (denna intervju är inte medräknad i resultatredovisningen). 

Denna erfarenhet ledde till att jag vidhöll att fråga kring distinktionen mellan dessa begrepp i 

fortsatta intervjuer. Jag skulle ha kunnat använda mig av andra ord såsom sexuell exploatering 

men hade en föreställning om att skolkuratorn inte hade kännedom om detta begrepp utan var 

mer införstådda kring sexuella övergrepp och trakasserier.  
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 Kuratorerna var ibland inte tydliga i sina svar och vid intervjutillfällena fanns det ofta 

motsättningar i deras berättelser. För att motverka eventuella missförstånd använde jag mig av 

så kallad speglingsteknik, vilket innebar att jag kontinuerligt upprepade och sammanställde 

mina tolkningar av det som kuratorn sa för att denna skulle kunna bekräfta eller förtydliga 

sina resonemang (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 127).  

Analysmetod 

I kvalitativ forskning studeras människan i ett samspel. Detta innebär att jag förstår 

intervjupersonernas berättelser utifrån den intervjukontext vi befann oss i, samt att 

intervjupersonernas berättelser är stoff som vilar på de frågor och följdfrågor som ställdes (jfr. 

Neuman, 2006, s. 160). Alla intervjuer transkriberades ordagrant av mig. Initialt gjorde jag en 

första kodning av teman som framkom i det transkriberade materialet. Tematiseringen gjordes 

strukturerat med inspiration från olika intervjumetodböcker (Dalen, 2008, Kvale & 

Brinkmann, 2009 och Neuman, 2006). Efter ett 50-tal olika teman sammanförde jag dessa 

utifrån likheter vilka gav ett färre antal huvudteman. Därefter koncentrerade jag mig på de 

teman som hade anknytning till studiens forskningsfråga. Uppsatsens frågeställningar verkade 

här som en bör dessa således förstås som en del av en tolkningsprocess (jfr. Dalen, 2008, s. 

13). Ur intervjupersonerna berättelser framträder naturligtvis många andra aspekter som i ett 

annat sammanhang kan stå i fokus. Det som lyfts fram i denna uppsats är oundvikligen endast 

en begränsad del av helheten.  

 Efter att jag tematiserat intervjuerna sökte jag efter lämpligt teoretiskt ramverk för att 

kunna analysera studiens empiri. Det finns både nackdelar och fördelar med att söka teori 

utifrån teman. Tematiseringen visade att kuratorernas berättelser ofta rörde sig kring deras 

yrkesroll som kuratorer. För att djupare kunna belysa och analysera presenterad empiri har jag 

använt mig av rollteori (som är en del av socialpsykologisk teoribildning) i kombination med 

professionsteori. Vidare har jag använt mig av material och teori som presenteras i den del av 

uppsatsens som berör aktuellt kunskapsläge. Utförligare beskrivning av uppsatsens teoretiska 

ramverk presenteras längre fram i uppsatsen. 

Etiska övervägande  

Den största etiska utmaningen i denna uppsats har varit att tolka intervjupersonernas 

berättelser så nära som möjligt deras egna uppfattningar. I intervjusituationen har jag behövt 

förhålla mig till skolkuratorernas gränser kring hur mycket de vill och kan berätta om 

erfarenheter kring frågor rörande sexuella övergrepp med hänsyn till deras tystnadsplikt. 
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Detta samtidigt som jag ibland har behövt ställa följdfrågor för att kunna förstå 

intervjupersonens historia. Vidare har jag i återgivning av intervjupersonernas citat och 

berättelser avanonymiserat deras exempel ytterligare, detta för att det inte ska gå att härleda 

citaten till en viss skola/kurator eller till enskilda elever (jfr. anonymitetskravet & 

konfidalitetskravet, Vetenskapsrådet, 2002). Det är enbart jag som har kännedom kring vilka 

skolor som kuratorerna arbetar på.  

 Inför och under varje intervju har intervjupersonen meddelats både muntligt och skriftligt 

kring premisser i att medverka i denna studie (bilaga Samtycke). Intervjupersonerna har 

således uppmärksammats på syftet med studien och att de när som helst under studiens gång 

kan avbryta sin medverkan och att intervjumaterialet endast kommer att nyttjas av mig i 

förhållande till studiens syfte (jfr. informationskrav och nyttjandekrav, Vetenskapsrådet, 

2002). Jag har valt att vara helt öppen med min studies syfte för intervjupersonerna då det ur 

etisk synpunkt är viktigt att de dels vet sammanhanget som de medverkar i och dels att 

intervjupersonerna skulle kunna välja vad de ville säga och vad de kanske inte ville säga (jfr. 

Neuman, 2006, s. 135). Samtyckesinformationen, som de fick vid intervjutillfället, syftade till 

att de skulle kunna kontakta mig eller min handledare om de ville förtydliga något eller 

avbryta sin medverkan (jfr. Samtyckeskrav, Vetenskapsrådet 2002).   

 Ovan har jag beskrivit etiska övervägande som rör intervjupersonernas medverkan i 

studien. Ytterligare etiska övervägande som aktualiserats i denna uppsats är att jag som 

författare har ett etiskt ansvar att återge annan forskning så nära det som författaren till källan 

menar. Därför har jag varit noggrann att göra källhänvisningar så läsare ska kunna härleda 

resonemang. Vidare har jag i största möjliga mån försökt att återge andra referenser så att 

dessa författares andemening inte blir förvrängd då det kommer i ett nytt sammanhang. Det 

finns en etisk problematik med att använda andrahandskällor då jag som författare inte har 

tillgång till ursprungskällan, eftersom jag gör en tolkning av någon annans tolkning (jfr. 

Forsman, 1997, s. 83ff).  

 För att mina tolkningar i resultatdelen ska ligga så nära intervjupersonernas berättelser som 

möjligt har jag återigen läst igenom alla intervjuer efter analysdelens sammanställning. Detta 

för att än en gång landa i intervjupersonernas berättelser och undvika alltför långtgående 

tolkningar av kuratorernas uttalanden.   

Tillförlitlighet, validitet och generaliserbarhet  

Studiens metoder och metodval har genom hela studiens operationalisering berört 

ställningstaganden kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Tillförlighet i studiens 
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resultat (även kallat reliabilitet) är beroende av flertalet faktorer. Det handlar om hur jag som 

intervjuledare ställer frågor till intervjupersonerna. I kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, 

som denna studie har utgått från, är det svårt och även i strid mot intervjumetoden att alla 

frågor ställs på liknande vis. Detta påverkar tillförlitligheten i hur intervjupersonernas svar 

sedan tolkas och jämförs sinsemellan. Samtidigt kan en ökad tillförlighet ske vid detta 

intervjuförfarande då det finns utrymme för förtydligande från intervjupersoner och 

intervjuare (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 262ff). Som nämnts har jag under intervjuernas 

gång ”speglat” intervjupersonernas uttalanden för att missförstånd ska undvikas. För att öka 

validiteten på mina tolkningar har jag försökt att vara ”nära” de transkriberade intervjuer 

medan jag har sammanfört teman. Jag har varvat läsning och skrivning mellan resultattext och 

intervjutext för att ett till synes lösryckt citat ska stämma in på den frågan och det 

sammanhang som intervjupersonen berättar kring. 

 Reliabilitet är tätt sammankopplad till studiens validitet. Validitet handlar om studien 

mäter det som den avser att mäta (a.a. s. 264). I kvalitativ forskning fokuserar forskaren inte 

på att söka efter absolut sanning. Snarare söker forskaren förståelse för ett visst fenomen. 

Inom kvalitativ forskning är det tolkning av empirin som är det centrala. Därmed handlar även 

validitet om forskarens ”hantverksskicklighet” (a.a. s. 265ff).  För att öka validiteten i 

resultatdelen har jag varvat läsning av transkriberade texter och mina tolkningar vid 

tematisering och analysförfarande. Detta för att kontrollera att jag har tolkat 

intervjupersonernas uttalanden på ett korrekt sätt. Intervjupersonerna gav stundom motstridiga 

svar på frågor kring erfarenhet av arbete med sexuella övergrepp. Att de gav motstridiga svar 

kan vara ett uttryck för svag intervjuteknik men det kan också vara att intervjufrågorna 

nyanserade och öppnade intervjupersonerna för nya tolkningar av frågorna (jfr. a.a. s. 271).  

 Denna studie syftar inte till att svara på hur alla skolkuratorer arbetar med frågor som rör 

sexuella övergrepp. Därför blir det något missvisande att diskutera studiens statistiska 

generaliserbarhet (jfr. a.a. s. 281). Bland annat med anledning av att studiens underlag är litet, 

sex intervjuer. Dock kan studiens resultat verka till att nya studier med ett större antal 

intervjuer påbörjas, vilket skulle ge större tillförlitlighet till generalisering av resultat.  

Svagheter i uppsatsen 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 128) kan en forskare vid utformning av intervjufrågor 

skapa mer preciserade frågor om forskaren har god kännedom om det problemområde som 

ska studeras. Detta kan öka validiteten i uppsatsen på så vis att rätt frågor ställs. Det blir 

således svårt att ställa om frågor när brister i följdfrågor visar sig på analysstadiet.  
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 En svaghet i intervjuförfarandet i denna studie är att jag inte var helt klar med genomgång 

av tidigare forskning kring ämnet innan intervjuerna påbörjades. Om jag hade varit mer insatt 

i professionsforskning kring skolkuratorer skulle detta antagligen ha gett tydligare svar i 

förhållande till uppsatsens resultat. Vidare skulle intervjufrågorna kunna ha preciserats 

ytterligare för att fånga upp vad skolkuratorerna såg som sina arbetsuppgifter. Framförallt 

skulle andra frågor ha omformulerats om jag vid utförandet av intervjuguiden hade utgått från 

professionsteoretiska resonemang. Tänkbara frågor skulle ha varit om kuratorn tyckte att 

frågor kring sexuella övergrepp mot barn var något som professionen skolkuratorer skulle 

arbeta med. Eller om detta område tillhörde en annan professions arbetsuppgifter. 

 Ytterligare en svaghet i uppsatsen är att denna främst utgår från en svensk kontext och att 

jag inte haft möjlighet (med hänsyn till tid) att studera skolkuratorer i ett internationellt 

perspektiv på ett fördjupat plan. Detta leder till att jag kanske å ena sidan förbisett eventuella 

internationella studier som skulle kunnat vara av intresse, å andra sidan har jag kunnat 

fördjupa mig mer i forskning kring skolkuratorer i Sverige. 

Metodologiska övervägande och reflektioner 

I denna uppsats är det skolkuratorers syn och arbete kring sexuella övergrepp som undersöks. 

För att undersöka sexuella övergrepp krävs det ett förtydligande om vad som menas med detta 

begrepp. Varje skolkurator har en subjektiv förståelse för vad detta begrepp innebär. Likaså 

finns det flera tolkningar i forskningssammanhang eller juridiska sammanhang. Flera olika 

möjligheter för tolkning och förståelse av ett begrepp gör att det finns en osäkerhet kring ett 

begrepps innebörd i en specifik kontext. Detta leder till en svårighet i att operationalisera 

studiens syfte för att hög validitet ska kunna uppnås.  Med tanke på detta resonemang kommer 

jag i nästa del av denna uppsats att presentera olika definitioner som råder kring begreppet 

sexuella övergrepp mot barn. 

 Vidare har jag försökt att ha en närhet till mitt forskningsområde; både vad gäller att 

studera skolkuratorn som profession och att sätta mig in i vad sexuella övergrepp mot barn 

kan innebära. Stundtals har det varit tung läsning som rör barns berättelser och forskning 

kring vad sexuella övergrepp kan innebära. Jag har medvetet valt att hålla mig nära detta 

område. Detta för att få en ökad kunskap och kännedom kring vad det är som jag frågar 

skolkuratorerna om. I intervjusituationer med skolkuratorerna har det funnits stunder då deras 

berättelser kring samtal om sexuella övergrepp berört mig på djupet. Under arbetets gång har 

jag reflekterat över hur jag ska presentera denna studie så att läsaren får en känsla för allvaret 

i det som delar av min studie handlar om, det vill säga skolkuratorers arbete på skolor där det 
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antagligen finns flera barn som dagligen bär på erfarenheter och hemligheter kring att bli 

utnyttjade sexuellt. Samtidigt har syftet med uppsatsen varit att studera skolkuratorernas 

erfarenheter och inte barnens upplevelser. 
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Begreppet sexuella övergrepp mot barn  

Nedan presenteras begreppet, sexuella övergrepp mot barn, utifrån dels en juridisk dimension, 

dels en mer allmän användning.  

Juridisk definition 

Det var först 1937 som barn räknades som brottsoffer vid sexuella övergrepp. Tidigare sågs 

barnet som en medbrottsling (Diesen & Diesen, 2009, s. 113). I Brottsbalken förkortad BrB 

(SFS 1962:700) 6 kap. 1 § regleras våldtäkt. I BrB 6 kap, 4 § regleras våldtäkt mot barn. 

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en 
annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 
jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.  
 Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt 
femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av 
eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 
gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut. 
 Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot 
barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 
beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en 
förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med 
hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller 
råhet. (Lag 2005:90, BrB 6 kap, 4 §) 

Paragrafen ovan kopplar sexuella övergrepp till offrets ålder, om denna varit under 15 eller 

mellan 15 upp till 18 år vid övergreppet. Första april 2005 skedde en lagändring i BrB med 

syftet att ge barn ett utökat skydd mot sexuella kränkningar (Rädda barnen 2006, Proposition 

2004/05:45). I och med denna lagändring görs numera en skillnad på om den sexuella 

kräkningen skett mot en vuxen eller mot ett barn. I dagsläget kan således en förövare dömas 

till våldtäkt mot barn även om det inte förekommit våld eller hot händelsen. Det är därmed 

inte enbart händelsen som lagen tar hänsyn till utan även den utsattes ålder (Rädda barnen, 

2006). Förövaren får en något mildare dom om denna döms för ofredande mot barn, jämfört 

med ett domslut kring våldtäkt mot barn. Nedan citeras lagparagrafen kring sexuellt ofredande 

mot barn utifrån BrB 6 kap 10 §. 

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel [BrB], sexuellt berör ett barn under femton 
år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för 
sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.  
 Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag 
eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka 
personens sexuella integritet. (Lag 2005:90, BrB 6 kap, 10 §).  

I denna lagparagraf kan vi se att det finns ytterligare juridiskt skydd för barnet även om 

händelsen inte bedöms som ett sexuellt övergrepp. Trots att det i juridisk mening inte räknas 
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som en våldtäkt eller ett ofredande kan en individ själv uppleva och uppfatta att den har varit 

det. Resonemang kring detta presenteras nedan. 

Allmänna definitioner 

I allmänt språkbruk är begreppet sexuella övergrepp mot barn relativt brett. Andra termer som 

används synonymt är ”sexuell barnmisshandel”, sexuellt utnyttjande/exploatering av barn, 

sexuellt ofredande av barn och våldtäkt mot barn (Svedin, 2002, s. 59). Sexuella övergrepp 

mot barn är ett begrepp som kan förstås utifrån olika dimensioner (Priebe, 2009, s. 26). Det 

kan exempelvis skilja sig i fråga om vad en enskild individ ser som sexuellt övergrepp i 

förhållande till vad lagen definierar som sexuellt övergrepp. Det är tre delar i detta begrepp 

som har betydelse: Vad är sexuellt, vad är ett övergrepp och vem är ett barn?  

 En vanlig kategorisering av vad sexuella övergrepp mot barn innebär är att dela in 

övergreppet utifrån om det varit någon icke-fysisk kontakt mellan förövaren och offret. Icke-

fysisk kontakt kan exempelvis vara att låta barnet titta på sexuella handlingar, tala till barnet 

på ett sexualiserat sätt, smygtittande på naket barn eller exploatering av barn inom 

barnpornografi. Fysiskt övergrepp kan vara beröring eller penetrerande sexuellt övergrepp 

(Rädda barnen, 2006).  

 Socialstyrelsen definierar sexuella övergrepp mot barn som ”att det är alla handlingar eller 

situationer med sexuell innebörd där en vuxen utnyttjar en underårig.” (Socialstyrelsen, 

1999). En vanlig (jfr. Kjellgren, 2009 och Priebe, 2009) använd internationell definition av 

sexuella övergrepp mot barn har Schechter och Roberge myntat.  

Sexuellt övergrepp definieras som indragandet av beroende och utvecklingsmässigt omogna barn i 
sexuella handlingar som de inte riktigt förstår, som de omöjligen med insikt kan ge samtycke till 
eller som är ett brott mot de sociala normerna för rollrelationerna inom familjen. (Svensk 
översättning i Svedin, 2002, s. 58) 

Här definieras sexuella övergrepp utifrån att förövaren är en äldre familjemedlem som 

förgriper sig på ett barn där barnet inte förstår vad som sker i situationen, inte kan ge 

samtycke till eller som går emot sociala tabun inom familjen (Priebe, 2009, s. 26). I denna 

definition förstås sexuellt övergrepp utifrån att det sker inom familjen (incest).  

 Dock utgår nyare förstålelser av fenomenet sexuella övergrepp från att definitioner av 

sexuellt våld inte alltid tar avstamp i att förövaren behöver vara en familjemedlem utan att 

emfas snarare ligger på att det saknas samtycke från alla inblandad person i akten. Ett 

förtydligande som återfinns i olika definitioner är att sexuellt våld också kan förstås utifrån att 

”offret” på grund av ålder eller ”förståelse” inte kan samtycka (a.a. s. 26).  
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 Gemensamma nämnare för olika definitioner är dock att barnets beroendeställning till den 

vuxne utnyttjas, att barnets integritet blir kränkt av handlingen, att barnet inte kan förstå 

handlingen (eller är inte mogen för denna eller kan ge samtycke) och att handlingen utgår från 

behov hos den vuxne (Svedin, 2002, s. 58).  

 När det rör sig om övergrepp mellan unga mot unga belyser psykologen och forskaren 

Gisela Priebe att det kan vara svårt att skilja på vad som är sexuella övergrepp och vad som är 

vanligt sexuellt utforskande i ungdomstiden (Priebe, 2009, s. 28). Forskning har vanligtvis 

utgått från sexuella övergrepp där det finns en åldersskillnad på minst fem år mellan den äldre 

förövaren och det yngre offret. På senare år har allt mer forskning undersökt händelser där en 

mindre åldersskillnad mellan förövaren och den utsatte återfunnits (a.a. s. 28). En metod för 

att närma sig övergrepp mellan ung mot ung (så kallad peer abuse) är att utgå från ”dating-

violence” (a.a. s. 28). I detta begrepp ryms relationen mellan de inblandade och inkluderar 

sexuella, psykiska och känslomässiga övergrepp.  

 I denna uppsats används sexuella övergrepp, när inte annat anges, som ett paraplybegrepp 

för situationer där det förekommit någon form av överträdelse av den unges gräns. Det kan 

handla om sexuell exploatering, sexuellt våld, sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. 

Det vill säga att det rör sig om en problematisk sexuell situation där det inte finns delat 

samtycke från alla inblandade. 
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Aktuellt kunskapsläge  

I denna sektion av uppsatsen utforskas inledningsvis yrkesgruppen skolkuratorer. Därefter 

följer en redogörelse för hur det har skett (och sker) en förändring i synen på vem som kan 

vara en förövare. Slutligen presenteras olika metodmaterial som är riktade till professionella 

som möter barn som misstänks vara, eller har varit, utsatta för sexuella övergrepp.  

 I fortsättningen används skolkurator varierat med kurator för att lätta upp språkflödet. 

Likaså varieras barn med den unga/e eller ungdomar.  

Professionen skolkurator  

Grundutbildning för skolkuratorer är vanligtvis en socionomutbildning. Därefter kan kuratorn 

gå diverse fortbildningskurser inom exempelvis samtalsmetod eller mer skolrelaterade kurser. 

Det finns relativt lite forskning om skolkuratorers roll i Sverige och än mindre forskning kring 

hur skolkuratorer arbetar med frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Forskning, 

framförallt avhandlingar, om socionomprofession har i Sverige ofta bedrivits utifrån 

professionsteori (se. Dellgran & Höjer, 2000, S. Wingfors, 2004 & Liljegren, 2008). Åsa 

Backlund, har inom ramen för socialt arbete, disputerat med avhandlingen Elevvård i 

grundskolan: resurser, organisering och praktik (2007). Backlunds studie undersöker 

specifikt elevvård i skolan och därmed också skolkuratorers som profession. Forskning om 

skolkuratorer som profession återfinns i övrigt främst i C respektive D uppsatser (se. 

Eskelinen, 2000, Rönnlund 2007, Nilsson, 2009). Vidare har socionomen Yvonne D-Wester 

skrivit boken Socionomen i skolan (2005). D-Wester ger här en inblick i skolkuratorers arbete. 

Trots att denna bok inte är vetenskapligt granskad, är den av relevans för denna uppsats då 

den ger ett substantiellt bidrag till ett relativt outforskat forskningsområde. 

Skolkuratorn och lagen 

Personer som arbetar inom skolan verkar under olika lagrum. All personal inom skolan har en 

tystnadsplikt enlig Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400). Det lagrum som 

framförallt aktualiseras i förhållande till sexuella övergrepp är att skolkuratorn (likt övrig 

skolpersonal) har anmälningsskyldighet till socialnämnden enligt Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) kapitel 14, 1 §, 2 stycket. Detta lagrum visar att om kuratorn får ta del eller 

misstänker att en elev under 18 år har varit utsatt för sexuella övergrepp har kuratorn 

anmälningsskyldighet till socialnämnden. Anmälningsskyldighet gäller om kuratorn får 
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kännedom om något som kan leda till att socialnämnden behöver ingripa för ett barns skydd 

och den gäller oavsett om det är styrkta antaganden eller enbart misstanke.  

Skolkuratorns roll  

Det är lagstadgat att alla grundskolor ska ha en elevhälsa där skolsköterska och skolläkare 

finns. Det är sedan upp till varje enskild skola att besluta om en kurator ska finnas i detta team 

(jfr. Backlund, 2007). I en departementspromemoria behandlas dock ett förslag till en ny 

skollag (Den nya skollagen: för kunskap, valfrihet och trygghet, 2009, s. 736). I förslaget 

föreslås att grundskolan ska ha ett samlat elevhälsoteam där kuratorn ingår i teamet 

tillsammans med skolläkare, skolsköterska och psykolog. Vanligtvis är själva 

skolkuratorsyrket ett ”ensamarbete” i betydelsen att skolkuratorn i allmänhet är den enda som 

innehar denna yrkesbeteckning (skolkurator) på en skola (jfr. D-Wester, 2005, s. 17). 

 Backlund visar att skolkuratorers arbete inte är väl avgränsat till andra yrkesgruppers 

arbetsuppgifter. Backlunds studie belyser bland annat att skolkuratorernas yrkesbeskrivning är 

något vag och att även kuratorn själv uppfattar sin roll som otydlig (Backlund, 2007, s. 241). 

Vidare visar Backlund att kuratorns arbete styrs av dennes eget intresseområde eller av 

omgivningens (främst rektors) förväntningar (Backlund, 2007, s. 241). Flera skolsociala 

uppgifter som kuratorn innehar ingår även i övrig personals arbetsuppgifter vilket leder till att 

det skapas en ”domänkonflikt” mellan skolpersonal (a.a.).  

 Anders Liljegren disputerade, inom ramen för socialt arbete, med avhandlingen 

Professionellt gränsarbete - socionomexemplet (2008). Liljegren undersöker yrkesgruppen 

socionomer utifrån professionsteori. Inom professionsteori studeras bland annat en 

yrkesgrupps arbetsuppgifter och gruppens akademiska bakgrund. Det är likheter inom en 

grupp som skapar en sammanhängande profession. Socionomer som yrkesgrupp kan ha 

många olika arbetsuppgifter. Den gemensamma nämnaren är att de har en utbildning som är 

inriktad mot socialt arbete. När socionomen arbetar i skolans miljö som skolkurator arbetar 

denna i en organisation som rymmer många olika yrkesgrupper. Teoretiskt finns det en tydlig 

distinktion mellan vad som är skolkuratorns respektive skolsköterskans arbetsuppgifter men 

på en praktisk nivå är det mer flytande vem som gör vad (a.a. s. 32). Detta gör att det är 

otydligt vad som är professionens unika arbetsuppgifter menar Liljegren. Även Backlund 

visar på flytande arbetsuppgifter genom exemplet att kontakt med socialtjänst och stödjande 

samtal är något som både skolkuratorer och skolsköterskor bedriver (Backlund, 2007, s. 285). 
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Skolkuratorns arbetsuppgifter 

I Sverige kan skolkuratorn vara ansluten till Sveriges skolkuratorers förening (SSF). 

Skolkuratorers uppdrag utrycks så här av SSF: 

Skolkurator arbetar enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet som finns presenterat i 
skolans styrdokument. Skolkurator ingår i skolans Elevhälsa. Skolkurator är sakkunnig inom 
skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning och står för den sociala och psykosociala 
kompetensen. (SSF, 2009) 

Vidare ingår det i skolkuratorns arbetsuppgifter att ”genomför[a] yrkesmässiga samtal, såsom 

stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande 

samtal med enskilda elever och deras familjer” (a.a.). Skolkuratorers arbete består av kontakt 

med elever och föräldrar, handledning till skolpersonal samt utveckling av olika mål och 

handlingsdokument på skolan (Elevvårdsutredning 2000, 2000)  

 D-Wester (2005) beskriver att skolkuratorns roll är att arbeta utifrån en helhetssyn både på 

individ(elev)nivå och på grupp(klass)nivå, men även på en organisatorisk nivå (D-Wester, 

2005, s. 14). Enskilda samtal är främst av stödjande eller behandlande karaktär (a.a. s. 14). 

Skolkuratorers uppdrag är därmed mångfacetterat och kuratorn ska verka både för elevens 

bästa och som skolans sakkunnige kring ämnen som rör socialt arbete.  

Förändrad samhällssyn på förövaren 

År 2009 publicerades i Sverige två avhandlingar som behandlat sexuella övergrepp mot och 

av barn. Priebe (2009) har presenterat en avhandling om ungdomars erfarenhet av sexuella 

övergrepp. Cecilia Kjellgren (2009), socionom, har i sin tur presenterat en avhandling som 

handlar om ungdomar som utsätter andra unga för sexuella övergrepp. Båda avhandlingarna 

har fått stort gensvar i media (ex. Sveriges radio 2009, SVD 2009, DN 2009). Handledare för 

avhandlingarna var Carl-Göran Svedin som är professor i barn och ungdomspsykiatri. Svedin 

har specialiserat sig på frågor som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp. I flertalet 

forskningsstudier och rapporter som rör sexuella övergrepp mot barn i Sverige är Svedin 

författare eller medförfattare. Christian Diesen, professor i processrätt, och Eva F. Diesen, 

djurrättsjurist och brottsofferforskare, är andra exempel på forskare som undersökt bland 

annat sexuella övergrepp mot barn utifrån hur detta sker ur en rättslig hantering (Diesen & 

Diesen, 2009).  

Statistik 

Vanligtvis brukar man beräkna att omkring 7 -8 % av alla flickor och 1-3 % av pojkar upp till 

15 år har varit utsatta för sexuella övergrepp (Diesen & Diesen, 2009, s. 115). Dock är Diesen 
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och Diesen är starkt kritiska till hur Sverige för statistik över sexualbrott. De menar att det i 

nuläget inte går att följa en anmälan från början till avslut på ett tillfredsställande sätt vilket 

därmed påverkar forskning kring sexuella övergrepp (a.a. s. 12). Vidare uppskattar forskare 

att det finns ett stort mörkertal som varit utsatta för sexuella övergrepp som barn (se. ex. 

Svedin, 2002, s. 70). Undersökningar på personer i tjugoårsåldern, som varit utsatta för 

sexuella övergrepp som barn, visar att mindre än hälften av dessa personer uppger att 

omvärlden inte kände till att de blev utsatta för dessa övergrepp som barn (Jansson, 2010). 

 I allmänhet är förövaren i närstående situationer, en pappa eller styvpappa. Kvinnor är 

förövare i cirka 5 % av fallen (Diesen & Diesen, 2009, s. 121). Oftast anmäls brott inom 

familjen flera år senare jämfört med om förövaren varit en okänd person. Detta leder till 

svårigheter att utreda sexualbrott inom familjen då bevisen är äldre. Vidare sker övergrepp 

inom familjen oftast upprepade gånger och under lång tid vilket gör att det kan vara svårt för 

barnet att åtskilja händelsen från andra situationer och barnets utsaga blir då inte tillförlitlig 

(Diesen & Diesen, 2009, s. 120ff). I statistisk beräkning blir anmälningar av sexuella 

övergrepp ungefär 15 fall per 100 000 barn, beräknat på 2008 års anmälningar (Priebe, 2009, 

s. 30). Det uppskattas att 85 % av alla (oavsett ålder) våldtäkter inte anmäls (Diesen & 

Diesen, 2009, s. 17). Enligt Diesen och Diesen är den huvudsakliga förklaringen till varför 

många anmälningar inte leder till åtal eller till leder till fällande domar att 

utredningsmetoderna vid förhör av barn i Sverige är bristfälliga. Barn har en stark 

skyddsställning inom rättsväsendet och skyddas för att inte ta skada vid en brottprocess vilket 

leder till otillräcklig bevisning (a.a. s. 320). Vidare är det svårt att utröna hur stor andel av de 

anmälningar som socialtjänsten kommer i kontakt med som leder till polisanmälan (Svedin, 

2002, s. 71).  

 Priebe har gjort en studie i Sverige på 4000 gymnasieungdomar i årskurs tre kring sexuella 

övergrepp (2009). Studien delar upp sexuella övergrepp i tre kategorier. När det rör sig om 

penetrerande övergrepp (analt, oralt eller vaginalt) svarar 13 % av flickorna respektive 5,5 % 

av pojkarna att de varit utsatta för detta. Vid icke penetrerande övergrepp svarar 44, 8 % av 

flickorna och 13 % av pojkarna att de varit utsatta för detta. Då det rör sig om ”icke fysisk 

kontakt” är det 6,5 % av flickorna och 4,2 % av pojkarna som uppger att det varit utsatta. När 

Priebe analyserar sin studies statistik i förhållande till åldersskillnad mellan förövaren och 

gymnasieungdomen visar det sig att en tredjedel svarar att förövaren varit en ung person som 

inte är mer än fem år äldre än den som svarat på enkäten (a.a. s. 50).  

 Kjellgren har undersökt hur ungdomar själva svarar kring att förgripa sig på någon annan 

ungdom. De 9000 ungdomarna som svarade på denna fråga var mellan 17-19 år. 5 % av 
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pojkarna respektive 1 % av flickorna svarade att de hade tvingat något till allvarligare form av 

sexuella handlingar såsom penetrerande sex och/eller onani (Kjellgren, 2009, s. 10).  

Ful gubbe, pedofil, förövare eller jämnårig? 

Sedan 1987 har det skett en ökning i anmälningar av sexuella övergrepp mot barn. Anledning 

till denna statistiska ökning antas bland annat grunda sig i att brottsrubriceringen ”sexuellt 

utnyttjande” fördes över till våldtäktsparagrafen 2005 (Disen & Diesen, 2009, s. 14). Sexuella 

övergrepp mot barn uppmärksammades under 1990-talet i media och denna uppmärksamhet 

rörde ofta barnpornografi, övergrepp som skett på förskola eller gruppvåldtäkt (Svedin & 

Banck, 2002, s. 13). Ökad anmälningsfrekvens kan också förklaras med att det 

uppmärksammats allt mer att övergrepp mot barn även kan ske även inom familjen och att 

detta inte bara sker av en ”ful gubbe” eller att förövaren är pedofil. Viktigt att notera är alla 

förövare inte alltid har en dragning till offret just för att det är barn utan att den vuxna 

förövaren snarare ser barnet som ett ”surrogat för vuxna kvinnor” (Diesen & Diesen, 2009, s. 

114).  

 Här kan vi se att i slutet av 1980-talet har samhällssynen på förövaren förändrats från att 

man såg på förövaren som en okänd ”ful gubbe” till en förståelse att förövaren även kan vara 

en närstående familjemedlem. Förövaren sågs därmed under 1990-talet som en vuxen som 

både kunde vara okänd eller känd. Antingen som en familjmedlem eller en annan vuxen på 

exempelvis förskola.  

 I och med Internets framväxt har det även aktualiserats alltmer att vuxna personer söker 

sexuell kontakt med unga genom att utge sig för att vara unga själva, så kallad grooming. 

Detta har uppmärksammats i media och olika böcker och metodhandledning har utgivits för 

att stötta vuxna och barn hur man kan hantera att barn möts av sexuella närmande på internet 

(Grände, 2009, s. 16). Inom denna diskussion är fokus fortfarande att det är en vuxen som 

närmar sig den unge. I nyare forskning tydliggörs dock att förövaren när det rör sig om 

sexuella övergrepp mot ett barn även kan vara en jämnårig (Kjellgren, 2009, Priebe, 2009). 

Arbete med frågor om sexuella övergrepp 

Arbetet med sexuella övergrepp mot barn sker på olika samhällsnivåer. FN:s barnkonvention 

(Hammarberg, 2006) poängterar i artikel 36 att barn ska skyddas ”mot alla former av 

utnyttjande som kan skada barnet”. I artikel 19 framgår att staten är skyldig att skydda barnet 

mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp vilket innefattar sexuella 

övergrepp, likaså artikel 34 tar upp statens skyldighet att skydda barn mot sexuella övergrepp 
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och sexuellt utnyttjande. I skolans miljö finns Barn och elevskyddslagen, Lag (SFS 2006, 7 §) 

om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling mot barn och elever, som 

verkar till att skolan aktivt ska arbeta förebyggande mot ”oönskade beteenden” vilket kan vara 

sexuella trakasserier (a.a. kapitel 2). 

Förebyggande arbete och symtom på utsatthet 

D-Wester framhåller att en anledning, bland många, till att elever får kontakt med 

skolkuratorn kan vara att den unge varit utsatt för sexuella övergrepp eller för att exempelvis 

lärare misstänker detta (D-Wester, 2005, s. 33). Hur en kurator ska få kännedom eller 

misstanke att en ung person varit utsatt för sexuella övergrepp är dock en svår uppgift. Det 

finns inte så mycket forskning som visar vad som är riskfaktorer kring varför vissa barn blir 

utsatta sexuellt. Detta då det finns alltför stora variationer barn emellan för att det ska gå att 

kartlägga dessa faktorer på ett generellt plan. Den brittiska psykologen och forskaren 

Christiane Sanderson som publicerat flertalet skrifter kring hur professionella kan samtala 

kring sexuella övergrepp, uttrycker detta som att alla barn är i riskzonen för att bli utsatta för 

sexuella övergrepp (Sanderson, 2010, s. 122). Det finns heller inte några universella symtom 

(psykiska eller psykosociala) som pekar på att ett barn med säkerhet skulle ha varit utsatt. 

Några symtom som Diesen och Diesen nämner kan vara att barnet har ett sexualiserat 

beteende eller om barnet visar tecken på posttraumatiska stressyndrom (Diesen & Diesen, 

2009, s. 117). Inom psykiatrisk vård är sexuella övergrepp överrepresenterade (Svedin & 

Priebe, 2004, s. 279). Detta tyder på att sexuella övergrepp är en viktig bakgrunds- 

orsaksfaktor till att personer utvecklar psykisk ohälsa. (a.a.). Detta betyder dock inte att alla 

som varit utsatta för sexuella övergrepp kommer att lida av (kända) negativa symtom i 

framtiden (jfr. Smallbone m.fl. 2008, s. 13). 

Metodmaterial  

Det finns skillnad mellan olika yrkesgruppers arbetsuppgifter när det rör fall som rör barn och 

sexuella övergrepp. Skolkuratorer arbetar med barn på en skola. Barnen är på denna plats 

(skolan) i egenskap av att vara elever. En kurator som däremot arbetar på en BUP-klinik 

möter barn som kommit till BUP i egenskap av att behöva en mer behandlande 

samtalskontakt. Vilka metoder som en kurator ska använda beror därmed både på vilka 

arbetsuppgifter som denna har och på vilken kontext som barnet sökt kontakt med kuratorn. 

Dock finns det både i skolan och på BUP barn som varit utsatta för sexuella övergrepp vilket 
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således ställer krav på att professionella som möter barn har kunskap kring sitt yrkesområde i 

förhållande till arbete med sexuella övergrepp (Kjellander, Malmgren & Völker, 2002).  

 Det finns en mängd samtalsmaterial som behandlar olika samtalsmetoder överlag. Det är 

skillnad på utredande, behandlande och stödjande samtal. Skolkuratorer använder sig 

vanligtvist av stödjande samtal i sitt arbete (D-Wester, 2005, s. 66). Vid mer utredande samtal 

finns det specifika intervjumanualer som professionella kan arbeta utifrån (ex. Faller, 2007). 

Det har visat sig att när professionella på ett strukturerat sätt intervjuar barn om sexuella 

övergrepp ökar statistiken kring antal barn som säger att de varit utsatta för detta (Svedin, 

2002, s. 76). En viktig egenskap hos den professionella är att denna behöver våga lyssna och 

vara förberedda på hur den ska bemöta ett barn som varit utsatta för sexuella övergrepp för att 

barnet ska ”kunna gå vidare i livet” (Svedin & Banck, 2002, s. 14).   

 Grände (författare och ”utbildare” med inriktning mot sexualbrott) berättar under ett 

seminarium att internet är en arena där ungdomar kan skapa både positiva och negativa 

kärleks- och sexuella kontakter (Grände, 2010b). De negativa upplevelserna (t.ex. sexuella 

trakasserier) är inte något som enbart sker på nätet explicit utan det kanske inleds i skolan och 

sedan fortsätter mobbingen på nätet när barnet kommer hem. Vidare uttrycker Grände att det 

är av betydelse att vuxna pratar med barn om sexualitet och gränsdragning i stort för att det då 

även skapas utrymme för barnet att berätta om de varit med om något som varit obehagligt. 

Grände poängterar att sexualitet är ett ämne som (oftast) betraktas som privat och som det 

även mellan vuxna kan vara svårt att prata om. Detta menar Grände är en viktig poäng att ta 

med sig i arbetet med att samtala med unga om sexualitet för att förstå hur laddat det kan vara 

att prata om såväl negativa som positiva sexuella upplevelser (a.a.)  

 Metodmaterialet Någonstans går gränsen (Oden & Grände, 2007) är ett 

lärarhandledningsmaterial för personal inom skolan för att motverka och arbeta kring sexuella 

övergrepp och sexuella trakasserier. Författarna menar att om personalen arbetar med detta 

material leder detta i förlängningen till ett ”bättre samhälle” (Oden & Grände, 2007, s. 8). 

Materialet ger exempel på olika värderingsövningar och utgår bland annat från 

jämställdhetsfrågor. Centralt i detta metodmaterial är att man utgår från att om man ska kunna 

närma sig frågor som rör sexuella övergrepp och gränsdragning behöver man utgå från att 

diskutera och prata kring sexualitet i allmänhet (Grände, 2010a). 

 Ungdomsstyrelsen har i samverkan med Allmänna barnahuset gett ut skriften Men fråga 

mig bara (Grände, 2009) som handleder hur professionella kan bemöta barn och unga i samtal 

som rör sexuell exploatering. I skriften framhålls även betydelsen av att professionella frågar 

den unge så att ett samtal kan skapas, och understryker att det viktigaste inte är hur de 
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professionella frågar utan att de frågar (a.a. s. 9). Skriften utgår främst från sexuell 

exploatering som definieras som exempelvis bilder över internet som har någon, eller får en, 

sexuell karaktär. Sexuell exploatering kan även vara att den unge säljer sex, det vill säga 

prostitution (a.a. s. 13ff). Avgörande för att den unge ska berätta kring sexuell exploatering är 

att den vuxne frågar och ofta kan det kräva att en tillit har byggts upp. Vidare behöver den 

professionella vara ”känslomässigt och mentalt beredd på att höra” berättelserna kring sexuell 

exploatering (a.a. s. 39).  

  Lektorn och specialpedagogen Gunnel Larsson-Swärd (2001) beskriver i Åtgärdsprogram 

vid misstanke om sexuella övergrepp på barn hur pedagoger i förskolan och skolan kan 

upptäcka och förstå barns situation när barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Denna 

bok riktar sig främst till pedagoger på skolor men nämner samverkan mellan skola, 

socialtjänst och polis. Författaren önskar belysa hur pedagogen kan gå tillväga om denna 

misstänker att ett barn har utsatts för sexuella övergrepp. Även Larsson-Swärd nämner att det 

oftast inte kommer pedagogerna till kännedom att ett barn blivit utsatt för sexuella övergrepp 

och författaren tror att detta bland annat beror på att barnets signaler inte når pedagogen samt 

att professionellas kunskap kring ämnet är bristfällig (Larsson-Swärd, 2001, s.7).  

 Sanderson (2010) betonar att den som för samtal med barn som varit utsatta för sexuella 

övergrepp behöver ha kännedom om att barnet ofta lierar sig med förövaren och att barnet 

även kan se situationen som att barnet och förövaren har en ”speciell kärleksrelation” 

(Sanderson, 2010 s. 128). Detta ökar svårigheten för barnet att ens benämna och prata om 

händelserna (a.a.). Terapeuten behöver även förstå att barnet kan känna skuld och skam och 

att barnet kan känna att det är på grund av dess egna handlingar som övergrepp skett (a.a.). 

Sammanfattande kunskapsläge 

Som jag visat i denna del av uppsatsen är det av yttersta betydelse att definitionen av sexuella 

övergrepp eller angränsande handlingar definieras för att statistik ska kunna föras. Men det är 

också av yttersta vikt att definitioner av sexuella övergrepp tydliggörs för att samverkan 

mellan olika professioner ska kunna ske på ett effektivt vis. Vidare råder det en statistisk 

osäkerhet kring frekvens av hur många som varit utsatta för sexuella övergrepp. Enligt vissa 

uppskattningar har omkring 7-8 % flickor och 1-3 % av pojkar varit utsatta för sexuella 

övergrepp innan de fyllt 15 år. När gymnasieungdomar i årskurs tre svarar på frekvens kring 

sexuella övergrepp visar det sig att det i en tredjedel av fallen att åldersskillnaden mellan 

förövaren och ungdomen är mindre än fem år.  Detta tyder på att även unga kan vara förövare 

när det rör sig om sexuella övergrepp.  
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 Det har skett en förändrad syn på vem som är förövaren sedan 1980-talet. Det har alltmer 

uppmärksammats att förövaren inte behöver vara en okänd man utan att det kan vara en 

närstående familjemedlem som förgriper sig på ett barn. Vidare går det att ana att det närmar 

sig ännu en ny diskursiv förändring i forskningsfältet. Detta ser vi i Priebe (2009) och 

Kjellgrens (2009) avhandlingar som fokuserar på att sexuella övergrepp även sker mellan 

unga. 

 I övrigt har jag visat exempel på hur forskare uppmanar professionella att erövra en ökad 

kunskap kring sexuella övergrepp. Det material som finns tillgängligt för professionella är 

främst riktat till pedagoger eller till professionella som specifikt arbetar med barn som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Jag har inte funnit något metodmaterial som är specifikt riktat 

till skolkuratorer. Skolkuratorerna får således söka kunskap genom material som snarare riktar 

sig till skolpedagoger eller till socialsekreterare eller terapeuter som arbetar med utredande 

samtal eller behandlande samtal. 
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Teoretisk tolkningsram 

Nedan redogör jag för de teorier som jag kommer att använda för att analysera uppsatsens 

empiri. Socialpsykologin och symbolisk interaktionism poängterar att människans 

medvetenhet är en del av det sociala samhället. I denna uppsats kommer rollteori användas för 

att beskriva människan som kulturellt skapad varelse. Vidare kommer jag att presentera 

professionsteori för att möjliggöra en djupare förståelse av professionsrollen skolkurator.  

Socialpsykologi 

Inom socialt arbete har socialpsykologiska teorier flitigt använts för att förklara relationer 

mellan olika grupper, exempelvis mellan socialarbeten och klient/brukare (jfr. Payne, 2008, s. 

239). Socialpsykologiska teorier undersöker hur sociala identiteter vidmakthålls genom att 

studera förhållanden eller effekter av relationer i och mellan grupper (a.a. s. 238). Vanligtvis 

studeras socialt samspel utifrån olika kommunikationsformer.   

Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett synsätt inom socialpsykologin som framförallt poängterar att 

människan är en produkt av ett socialt samspel. Socialfilosofen Georg Herbert Mead brukar 

betraktas som grundaren av symbolisk interaktionism (Berg, 2008). Centralt inom denna 

teoribildning är att människans varseblivande förstås som en del av samhället, att hon är en 

del av en socialisation (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 19). Människan är social och 

människans medvetenhet är sprunget ur en social process. Detta betyder att ”utan socialt 

umgänge finns ingen människa” (Berg, 2008, s. 164). Mead undersöker främst hur jaget (”I”) 

uppkommer i samspel med det omgivande samhället genom språklig socialisation (Angelöw 

& Jonsson, 2000 s. 20 & Berg, 2008). Framförallt fokuserar Mead på hur människans 

”medvetna jag” växer fram som en dela av en social process. Med andra ord betyder detta att 

en individ måste interagera med en annan person för att en medvetenhet ska kunna uppstå. 

Utan interaktion finns således ingen reflekterande medvetenhet och utan medvetenhet finns 

inget jag (Berg, 2008). Det är genom interaktion med signifikanta andra som människan kan 

ses sig själv som objekt. Människan är därmed både subjekt och objekt inför sig själv (a.a.). 

Samhället och mänsklig handling är tätt sammanvävda och förutsätter varandra (a.a. s. 160).   
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Rollteori  

Det symboliskt interaktionistiska perspektivet visar att människans medvetenhet och jag är 

format av omgivningen. Vilka uttryck en individs skepnad kan ta får nedanstående 

rollteoretiska resonemang illustrera. 

 Rollteori springer ur Meads tankegångar om människans varseblivning genom 

distansering, det vill säga att människans subjektivitet är avhängig av att hon kan se sig själv 

(distansera sig) som ett objekt. Till exempel kan en person först förstå sig själv som barn när 

den möter ett annat barn. Då ser individiden sig som objekt och kan således förstå sig själv 

som subjekt barn. Distansering mellan att se sig som objekt - subjekt möjliggörs genom det 

som kallas för rollöverföring (Berg, 2008, s. 164). Inom rollteori undersöks främst personers 

samspel med omgivningen. En roll kan förstås som en del av en interaktion. Utifrån tolkning 

av hur man i en viss roll förväntas vara leder till hur man agerar i olika roller, det sker en så 

kallad rollöverföring (Payne, 2008, s. 246). Inom strukturfunktionalistisk rollteori studeras 

vilken position en person har i en viss social struktur. Roll bör i detta sammanhang förstås 

som en internaliserad roll i förhållande till det omgivande samhället. Denna internalisering 

sker vanligtvis omedvetet (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 31). Payne beskriver att roller ”utgör 

uppsättningar av förväntningar eller beteenden som hör ihop med olika positioner i olika 

sociala strukturer” (Payne, 2008. s. 247). Med position menas yttre och formella 

tillkännagivande som exempelvis kvinna, man, underordnad och chef (Angelöw & Jonsson, 

2000, s. 32). Roller handlar därmed om olika normer som finns utifrån förväntningar 

(Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005, s. 83).  

 En roll fylls med förväntningar utifrån positionering. Framförallt studeras det inom den 

strukturella rollteorin hur en samhällsmedlem använder sig av de rättigheter och skyldigheter 

en person innehar utifrån dennes position i samhällstrukturer. Olika positioner kräver olika 

roller. Ibland kan det råda oklarhet i vad som tillskrivs en roll även om det finns en tillsynes 

tydlig rollfördelning. Exempelvis kan det vara tydligt i en arbetsbeskrivning kring en persons 

yrkesroll medan det i praktiken råder en oklarhet kring vad som ska utföras av vem (Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2005). Det är vanligt att det kan bli rollkonflikter vid förändringar på en 

arbetsplats men en oklar rollfördelning kan också leda till ökad frihet att skapa sina 

arbetsuppgifter. I klyftan mellan gammalt och nytt skapas både ett ”spelrum och en gråzon” 

(a.a. s. 87). Rollkonflikt i en yrkesroll kan även ske genom så kallad intra-konflikt. Denna 

rollkonflikt gestalts vanligtvis när en arbetare är i ett ”mellanläge” och personen ifråga både 
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behöver verka gentemot överordnade (exempelvis chef och lagstiftning) samtidigt som 

arbetaren behöver tillgodose brukaren eller klientens intresse. 

Professionsteori 

Profession som begrepp kan förstås både som en viss grupp av yrkesverksamma som har 

liknade arbetsuppgifter och som en grupp yrkesverksamma som har specialkompetens inom 

ett visst område. Professionsforskning utgår ofta från båda dessa delar. Både utifrån en 

yrkesgrupps arbetsuppgifter men också vilken särställningen i form av specialkompetens som 

professionen har i jämförelse med andra professioner. I avgränsning till andra professioners 

och specialområde har makt och status en stor inverkan (Wingfors, 2004). Inom 

professionsforskning studeras både gränsdragning och sammanhållning inom en och samma 

profession men det görs även jämförelser professioner sinsemellan. Inom professionsteori är 

den yrkesverksammas roll i centrum. Vem är den professionella och vad innebär det för 

professionella inom ett visst yrkesfält att vara professionell?  

 S. Wingfors framhåller att det är betydelsefullt att se professionsbegreppet utifrån närhet 

till staten. För att en yrkesgrupp ska få en statlig legitimation krävs det att staten erkänner 

yrkesgruppens auktoritet. Oavsett om en yrkesgrupp har en legitimation eller ej kan 

yrkesgruppen kallas för profession. I förståelsen profession som yrkesgrupp, är relationen 

mellan stat, marknad, klienter och övriga yrkesgrupper central. Det krävs en avgränsning 

mellan professionens arbetsuppgifter och andra aktörer för att en särskiljande position ska 

kunna uppnås på arbetsmarknaden och i övriga samhället (S. Wingfors, 2004, s. 15ff).  

 Liljegren (2008) har också skrivit en doktorsavhandling som undersöker socionomer 

utifrån professionsteori. I jämförelse med S. Wingfors utgår Liljegren dock något tydligare 

från gränsdragning mellan olika professioner.  

 Inom professionsteori står begreppet jurisdiktion i centrum. Professionsteoretikern Andrew 

Abbot har myntat detta begrepp. Jurisdiktion handlar om kontroll över en viss typ av 

arbetsuppgifter, exempelvis har en socialsekreterare jurisdiktion kring att arbeta med 

ekonomiskt bistånd, detta gör inte en läkare. Anspråk på jurisdiktion görs exempelvis via 

media och i lagstiftning. Här skapas allmänna och generella uppfattningar om vilka 

arbetsuppgifter som tillhör en viss yrkesgrupp/yrkesfält (a.a.). Jurisdiktion handlar om att dels 

utröna vem som ska göra vad och dels om vilken kontroll en yrkesgrupp har över dessa 

arbetsuppgifter (a.a. s. 32). I det andra ledet, gränsdragningen kring vilka arbetsuppgifter som 

ska omfattas, behövs det finnas en tydlighet kring varför dessa arbetsuppgifter är självklara 

för denna yrkesgrupp (a.a s. 32). Det är dock av betydelse att denna gränsdragning är lagom 
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strikt. Om gränserna är allt för strikta kan ett ifrågasättande av uppgifterna tydligare ske, och 

om gränserna är för vaga finns risk för det uppkommer osäkerhet kring vem som ska göra vad 

(a.a. s. 32). Liljegren ger som exempel skolans värld där det på ett abstrakt plan är tydligt vad 

som skolsköterskan respektive skolkuratorn gör. Medan det i praktiken råder en större 

osäkerhet kring dessa gränsdragningar (a.a. s. 32).  

 Exempel på hur socionomer har resonerat kring jurisdiktion är att socionomernas yrkes-

och fackförbund, Akademikerförbundet SSR, i början av 2000-talet förde en debatt kring att 

de önskade att socionomer skulle bli statligt legitimerade (likt att läkare och sjuksköterskor 

har en yrkeslegitimation). Dock fick inte socionomer en yrkeslegitimation, däremot kan 

socionomer ansöka om att bli auktoriserade socionomer (jfr. S. Wingfors, 2004) 

 I Sverige har socionomers professionalisering växts fram i nära förhållande till staten. 

Detta då det sociala arbetet bland annat regleras i välfärdspolitiska program (Liljegren, 2008, 

s. 14). Liljegren menar att socionomyrket i Sverige befinner sig i ett gränsland. Gränsarbete 

betyder i denna kontext att professionen sätter olika gränser mellan olika uppgifter gentom 

andra professioner (a.a. s. 46). Samtidigt finns det stora variationer mellan arbetsuppgifter 

beroende på i vilket yrkesfält som socionomen verkar på. Tydligast gräns kan vi se mellan 

socialt arbete som behandlingsprojekt jämfört med socialt arbete som ämbetsmässigt projekt 

(a.a. s. 54). Utifrån vilken riktning det sociala arbetet tar behövs det därmed en jurisdiktion, 

det vill säga en gränsdragning gentemot andra professionsgrupper. Inom behandlingsarbete 

krävs exempelvis en jurisdiktion till vad som skiljer socionomen från en psykolog (a.a. 54ff). 

Samtidigt krävs det att det finns en sammanhållande yrkesbeskrivning socionomer emellan.  

 Utifrån begreppet jurisdiktion i förhållande till socionomer kan ovan resonemang 

sammanfattas att socionomers yrkesfält både omfattas om gränsdragning gentemot andra 

professioner samtidigt som det finns en sammanhållande yrkesbefattning (a.a. s. 55). 

Teoretisk sammanfattning 

Sammanfattningsvis kommer empirin i denna uppsats att förstås utifrån att människan är en 

del av ett socialt sammanhang. Vidare förstår jag även det sociala sammanhanget som socialt 

skapat. Det är normer och värderingar som är bundna till olika sociala kontexter som i sin tur 

är skapad av människan. Här sker det en växelverkan. Symbolisk interaktionism tydliggör 

sambandet mellan att människan både är ett subjekt och ett objekt. Vidare finns det olika 

roller som individen kan anta utifrån olika normsystem i samhället. Människan har flera olika 

roller och ibland kan det ske en rollkonflikt om det finns motstridiga intressen på exempelvis 

en arbetsplats, eller om det råder otydlighet om vad som är en persons yrkesuppgift. Utifrån 
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professionsteori kommer jag att studera rollen som en socionom kan anta. Här studeras 

sambandet hur en roll skapas både utifrån yttre faktorer (vad en profession förväntas göra) 

men även vad professionen själv kan erbjuda (avgränsning till professionens kunskap och 

specialområde). Professionsteorier kommer att appliceras utifrån förställningar kring vem 

skolkuratorn förväntas vara (yrkesrollbeskrivning) och vad skolkuratorn själv beskriver som 

sina arbetsuppgifter.  



32 
 

Tematiserad resultatredovisning 

Intervjupersonerna, sex skolkuratorer, kommer att presenteras med initialerna A, B, C, D, E 

och F för att säkerställa deras anonymitet. Alla skolkuratorer är utbildade socionomer och har 

arbetat mellan fem och tjugo år som skolkurator. Genom sitt arbete har alla vidareutbildat sig. 

Dessa utbildningar är exempelvis olika samtalsmetoder så som motiverande samtal (MI), 

lösningsfokuserat arbetssätt, kbt kurser, handledarutbildning. Kuratorerna har även uppdaterat 

sig kring olika aktuella ämnen som rör skolmiljö eller exempelvis barn som är i behov av 

specialstöd. Det är två skolkuratorer som har gått på föreläsningar eller liknande som explicit 

handlade om sexuella övergrep. För övrigt har kuratorerna utbildat sig kring frågor som rör 

utsatthet och barn. Nedan kommer fyra teman att presenteras. Dessa teman är mina tolkningar 

av intervjupersonernas berättelser. Citaten är ytterst lite förändrade från min sida. När det står 

(…) är det klippt i citaten medan när det står [xxx] är det jag som har förtydligat citatet.  

Erfarenhet 

Intervjupersonernas utsaga kring avsaknad av erfarenhet, har varit ett återkommande tema i 

intervjuerna. Utifrån hur skolkuratorn definierar sexuella övergrepp har kuratorn samtalat 

kring detta. Trots att alla utom en skolkurator definierar sexuella övergrepp som något som 

kan ske av en förövare som antingen är ung eller äldre utgår de flesta skolkuratorer från att det 

rör sig om en äldre förövare när de berättar om att de inte har så många erfarenheter kring 

sexuella övergrepp. Samtidigt ger kuratorerna mestadels exempel från händelser, i deras eget 

arbete, där det handlat om övergrepp som skett från någon jämnårig.  

 Vi kan således se en inkonsekvens mellan kuratorernas beskrivning av sin begränsade 

erfarenhet och de olika erfarenheter de beskriver under samtalets gång. Denna diskrepans gör 

det är svårt att utröna exakt hur mycket erfarenhet kuratorerna har. 

 Två skolkuratorer skiljer sig dock något i sina berättelser kring erfarenhet. Dessa är 

skolkuratorer A och B. I jämförelse med de andra skolkuratorerna har de mer erfarenhet kring 

att samtala kring sexuella övergrepp med enskilda elever samt att anmäla detta till 

socialtjänsten eller polisen. Dessa två kuratorer uttrycker explicit att de arbetar med frågor 

kring sexuella övergrepp. Även kurator C och D har anmält misstanke kring sexuella 

övergrepp till socialtjänsten eller polis. De kuratorer (C, D, E och F) som har mindre praktisk 

erfarenhet av att möta elever som varit utsatta för sexuella övergrepp uppehåller sig mer kring 

sitt arbete med denna fråga utifrån en abstrakt nivå, exempelvis utgår de från hur de tänker att 

de skulle närma sig dessa elever eller så utgår de från hur de arbetar med utsatthet mer 
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generellt. Nedan presenteras tre underteman; Erfarenhet som växer, Gräns mellan kränkning, 

tvång och övergrepp samt olika exempel på övergrepp som kuratorn får kännedom kring. 

Medvetandegörande av faktiska erfarenheter 

En röd tråd genom samtliga intervjuer är att alla skolkurator börjar med att berätta att de inte 

har så mycket erfarenhet av sexuella övergrepp i sitt arbete. Dock berättar flera kuratorer, 

efter ungefär halva intervjun, att de kommer på fler händelser medan vi pratar.  

 Skolkurator B börjar intervjun med att säga att B inte har så mycket erfarenhet av just 

sexuella övergrepp. Halvvägs in i intervjun berättar B om att flera elevärenden som B varit 

inblandad i ”nu börjar ju ärenden dyka upp, om det är varje år. Om man säger en person varje 

år. Minst.” Sedan fortsätter B att berätta om grupper av elever som kommer och berättar. En 

pojke började berätta, och sedan kom hans kamrater och fortsatte att berätta, att de också varit 

utsatta för övergrepp av en äldre person. B berättar också att B varit med från att en elev 

berättat om övergrepp till att B har vittnat i en domstol om berättelsen. Mot slutet av intervjun 

fortsätter nya samtal att komma till Bs minne ”och sen när man sitter och pratar med dig 

kommer jag på en massa och den och den och den och den. Så att det är ju mycket. Det beror 

på vad man har för glasögon.” 

 Även E har i början av samtalet svårt att minnas någon händelse som handlar om sexuella 

övergrepp men efter ett tag formulerar E något trevande: 

Jag försökte fundera på det när du ringde och liksom sa att det var det här området du sa att du 
ville prata med mig om. Så kan jag inte komma ihåg att vi. Jo men det har jag ju, nu när jag tänker 
efter, så har jag ju en tjej som jag har pratat med övergrepp med faktisk. Och då är det ju en kille 
som hon lite smått dejtat och så visar det sig ju att han inte riktigt har lyssnat på henne. (…) vid 
nått tillfälle har det varit ett övergrepp och vid några tillfällen har det varit mer… inte att det blev 
en sexuell handling på det sättet, en våldtäkt. Utan att man… att väldigt liksom kränkande… så att 
man inte riktigt lyssnar och känner sig otrygg i situationen. (E) 

Allt eftersom intervjun pågår påminner sig alla skolkuratorer flera situationer där de samtalat 

eller fått kännedom om sexuella övergrepp, i betydelsen att det varit ett bristande samtycke 

från alla inblandade. Själva samtalet verkar således öppna upp för nya tankebanor kring vad 

som kan vara sexuella övergrepp. 

Gräns mellan kräkning, tvång och övergrepp 

Det är skolkuratorns definition som styr vilka erfarenheter som kuratorn själv benämner som 

sexuella övergrepp. Generellt menar skolkuratorerna att sexuella övergrepp är ett fysiskt 

övergrepp mot barnet. Skolkuratorerna definierar vanligtvis sexuella övergrepp oavsett som 

att förövaren antingen är ung eller vuxen. Skolkurator B, som är en av de två kuratorerna som 
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har mest erfarenhet kring sexuella övergrepp definierar sexuella övergrepp och trakasserier så 

här: 

Ja, det kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara mellan ungdomar. Det kan vara en vuxen. Som 
utsätter nån ungdom. Hemma, släktingar, föräldrar. (…) Och vi utgår från eleven. Elevens 
upplevelser. Om en elev känner sig utsatt. Så står det i likabehandlingsplanen. Att man utgår från 
eleven. Vi är inga domare så vi gör en mindre utredning vad som har hänt. Sen är det vår rektor 
som beslutar vad som ska polisanmälas eller inte. Eller att det ska skickas in något till 
socialtjänsten. (B) 

Skolkurator E utgår också från elevens subjektiva upplevelse kring sexuella övergrepp men 

som inte har erfarenhet av samtal från övergrepp från en äldre person definierar säger så här: 

För min del tänker jag att det [sexuella övergrepp] mer är ytterligare, en starkare kränkning mot 
personen i fråga att man mer blir tagen på kanske eller att man, jag vet inte. Jag har inget svar på 
det riktigt men det känns som att det är en grövre kränkning. Man pratar om övergrepp. Att man 
verkligen känner att den här personen inte har lyssnat på mitt nej eller att jag inte vill. Att man 
stiger över någon slags gräns väldigt kraftigt. Så tror jag. (…) och beroende på vem man är och 
vad man har varit med om tidigare som person. Så kan man ju inte säga att det ena är det och det 
andra är det tänker jag utan att allting handlar om hur man själv har upplevt det. (E) 

I citaten ovan kan vi se att båda kuratorerna utgår från eleven utsaga. Det är inte bara hur 

kuratorn uppfattar ett övergrepp utan det är också hur eleven uppfattar händelsen som styr 

förståelsen av sexuella övergrepp. 

 Skolkuratorn F berättar i början av intervjun att F inte haft samtal specifikt kring sexuella 

övergrepp. Dock berättar F att F har erfarenhet av samtal som förts av flickor kring det som F 

benämner som sexuellt tvång. F uppskattar utifrån samtal och rykten på skolan, att ”det 

kanske handlar om ungefär en fjärdedel av flickorna som har gjort saker som de har ångrat 

eller inte har velat göra. 

Att deras pojkvänner eller att de har varit på fest och att de har varit med någon pojke och att de 
har känt sig tvingade i situationen att göra vissa saker mot deras vilja. Det finns såna tillfällen där 
tjejer har berättat om sånt och vill diskutera om det här är okej. ”Är det här normalt beteende eller 
ska jag behöva [göra] det här?”. De är ofta ganska villrådiga i vad de tycker själva att de ska ställa 
upp på. (F) 

Vidare menar F att någon som har blivit tjatad till att göra en sexuell handling inte kan räknas 

till tvång och F poängterar att det är viktigt att tjejer lär sig att säga nej och att killar lär sig att 

inte tjata.  

Exempel på övergrepp som kuratorn får kännedom om 

Skolkurator C berättar att C har kommit i kontakt med tre till fyra ärenden som handlar om 

allvarligare sexuella övergrepp (exempelvis incest). Ett fall handlade om en flicka som själv 

berättade hon varit utsatt av sin pappa och sina bröder. När C problematiserar och vidgar 

begreppet sexuella övergrepp berättar C om händelser där C är tveksam till flickors samtycke 

och där det handlar om situationer mellan jämnåriga.  
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(… ) det är framförallt flickor som går i nian, som har samlag som de egentligen inte har samtyckt 
till (…) även om de inte har beskrivit det så själva, utan de har kanske varit för fulla och haft 
samlag och sen inte vetat om att de har haft samlag för att de har varit berusade. (C) 

C berättar att när historier kring tveksamt samtycke uppkommer brukar C träffa eleven flera 

gånger i veckan för att C ska kunna få en samlad bild av vilket stöd eleven kan behöva. Vid 

dessa fall har C kontaktat socialtjänsten och föräldrar och därefter har C blivit bortkopplad 

från ärendet. 

 Skolkurator D berättar i början av intervjun att D inte kommer i kontakt med sexuellt 

utnyttjade elever så ofta. Denna kurator är inte så insatt i sexuella övergrepp som definition 

men menar att det inte spelar så stor roll då D behöver ingripa då det är ett problem oavsett 

hur problemet definieras. D berättar att det var två år sedan D senast var inblandad i ett 

elevärende som rörde sexuella övergrepp. Då lotsade kuratorn eleven till en specialiserad 

BUP-enhet. Under intervjun berättar D om flera olika elevärenden som rör sexuella 

övergrepp/sexuellt gränsöverskridande. Bland annat berättar D om en pojke som ”hamnade i 

situationer där han liksom kom väldigt nära tjejer, omotiverat nära, han stack fram handen och 

smekte deras lår när de gick förbi”. Mot slutet av intervjun berättar D om två samtal D haft 

kring incest. Precis innan intervjun avslutas nämner D ytterligare en händelse som berörde 

sexuella övergrepp. D hade ryktesvis hör om en grupp pojkar på skolan som var med i en 

idrottsförening där det ryktades om att de blivit utsatta av en tränare. Även i samtalet med D 

blir det fler samtal som D berättar om än de två elevärenden som D först berättar om. 

 Kurator A berättar att i ett gruppmöte som A hade med några elever kring gränssättning 

berättar en elev spontant att hon var en flicka som hade samlag med sin pappa. Vidare berättar 

A att det nyligen var en elev som A blev placerad i jourfamilj då det en förälder hade närmat 

sig flickan sexuellt, utan att det varit fullbordad våldtäkt. I detta elevärende fungerade A som 

en länk mellan socialtjänst och skolan. 

Att berätta – en del i en process 

Det som har framkommit är att ingen kurator har en specifik metod som denna arbetar utefter 

för att nå elever som kan ha varit utsatta för sexuella övergrepp. Dock uttrycker flera 

kuratorer att samtal som rör sexuell problematik inte är det första som en elev börjar berätta 

om, utan att dessa samtal kommer allt eftersom att en kontakt har uppstått. Eller som A säger 

”Det viktiga är att man fångar upp det, tar tag i det, och förmedlar vidare” (A). Detta tema 

visar hur berättelser från en elev kring sexuella övergrepp sker i en process, både utifrån hur 

skolkuratorn arbetar på en gruppnivå för att sedan enskilda elever ska kunna söka sig till 
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kuratorn. Temat är indelat i två underteman, först presenteras det förebyggande arbetet för att 

kommunicering ska ske därefter redogörs för skolkuratorernas kommunikationsmetoder. 

Förebyggande arbete 

Några skolkuratorer berättar att de indirekt arbetar förebyggande mot att sexuella övergrepp 

ska ske. Detta gör de på olika nivåer dels genom att stödja den unge till att finna sin egen 

gräns för vad den vill och dels genom att arbeta för att någon ungdom inte ska gå över någon 

annans gräns. Flertalet gånger närmar sig kuratorerna arbetet mot sexuella övergrepp i sitt 

arbete som rör sex och samlevnad. F samtalar på detta vis med killar innan de får kondomer: 

Är det så att du är med en tjej, hur kåt du än är om hon säger nej jag vill inte så måste du ta det, du 
måste acceptera det. Du kan inte tjata dig till sex för det kommer bara att bli fel. Det funkar inte så. 
(…) och att ”du inte ska stoppa in nånting nånstans utan kondom och det finns två skäl till det. Du 
ska inte göra någon annan olycklig och du ska inte göra dig själv olycklig och det handlar både om 
att du inte vill göra någon annan gravid eller att du vill dra på dig sjukdomar själv. Så även om 
tjejen säger att ”jag äter p-piller” så skulle jag råda dig till att du står på dig att du vill använda 
kondom”. Så säger jag till killar. (F) 

Kurator E arbetar inte specifikt med någon metod för att eleven ska närma sig att berätta om 

sexuella övergrepp. Däremot arbetar C och skolan i förebyggande syfte med olika 

handlingsplaner kring värdegrunder. C säger att i dessa handlingsplaner finns bland annat en 

plan hur man kan arbeta kring sexuella trakasserier. Alla skolkuratorer berättar att de arbetar 

för att vara synliga på skolan för att eleverna ska kunna känna och veta att de kan söka sig till 

skolkuratorn. Vidare berättar kuratorerna att det är både lärare, elever, föräldrar och 

skolsköterskan som skapar kontakt mellan kuratorn och eleven. Alla kuratorer berättar om 

betydelsen av att de är ute i skolorna och visar sig för eleverna. D tror att kontakt skapas 

genom att D är ute mycket i skolan och är synlig. D berättar så här:  

Det de ser oss [kuratorer] prata om kommer de och pratar med om oss. Pratar vi om sex kan de 
komma ned och prata om sex, då förstår de att de kan prata om det med dem också. … och samma 
sak med de andra, stress och gränssättningar, då kommer de att prata om det. Ju bredare vi visar att 
vi är, ju mer vi tar upp olika ämnen desto naturligare blir det för dem att komma till oss och prata 
om det. (D) 

Syftet med att D är ute och pratar om sexualitet för klasserna är att prata kring gränsdragning. 

Om vad som är okej och vad som inte är okej och vart man sätter sin egen gräns. Både för killar 
och tjejer. Vad är det för beteende som man hakar på som kille, vad tror man är det normal. När 
har man sex? När har man inte sex och varför? (D) 

Kurator A och Kurator B berättar att de explicit nämner sexuella övergrepp när de träffar 

årskurs sju och presenterar sig som skolkuratorer. A berättar även A brukar lägga fram en 

folder från Rädda barnen som handlar om sexuella övergrepp tillsammans med andra foldrar 

som eleverna kan läsa och ta hem. Vidare menar A att A brukar tänka att det i varje klass kan 

finnas minst en elev som varit utsatt för sexuella övergrepp och om denna hör vart den kan 
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vända sig är det bra. Annars kanske det är en vän som vet att man kan söka sig till A och då 

kan vännen antingen berätta för A om den har kännedom om att en vän varit utsatt eller i sin 

tur berätta för sin vän om denna berättar kring övergrepp.  

Kommunikationsmetod 

En återkommande ”kommunikationsmetod” som kuratorerna återberättar är att de sätter 

eleverna i centrum. Detta gör kuratorerna genom att ställa många öppna frågor till eleverna. 

Det är elevens berättelse och uppfattning av händelser som kuratorn utgår får. Samtidigt finns 

det stunder då kuratorn misstänker att eleven inte berättar något som är problematiskt. När B 

anar att eleven inte berättar något som bekymrar den unge brukar B säga att  

Jag vet att ofta är det någonting annat som de vill prata om de, sitter och pratar om nånting. Då 
brukar jag säga att de här väggarna har hört det mesta och mina öron trillar inte av i första taget. 
Jag har hört allt. Då brukar barn och ungdomar våga berätta och prata om svåra saker. (B) 

Samtidigt som B berättar att B inte ska pressa elever till att berätta kring sexuella övergrepp 

brukar B åtminstone fråga kring om något varit dum mot eleven om B misstänker att eleven 

kan ha varit utsatt för sexuella övergrepp. 

Jag brukar alltid ställa frågan om någon i deras närhet har varit dum mot dom på något vis.  Eller 
gjort nånting. Då kan det komma, men annars väljer dom att inte berätta. Men då har jag i alla fall 
ställt frågan om jag misstänker det och det kan vara utifrån att någon är väldigt vulgär eller 
sexuellt utagerande. Så att man kan misstänka att det här barnet kanske har varit med om mycket 
eller om det är någon som inte kommer till skolan. (B) 

Vidare berättar B att förtroendefulla samtal har B ofta fått då B och eleven inte suttit mittemot 

varandra, utan bredvid, och att detta gör att eleven och kuratorn inte behöver se varandra. 

Detta möjliggör för eleven att kunna berätta om svåra händelser menar B. Även kurator A 

nämner att det kan vara positivt att gå på promenader eller samtala då man inte sitter mitt 

emot barnet för att barnet ska kunna börja samtala kring svåra ämnen. Likt B berättar A vid 

misstanke kring sexuella övergrepp 

Jag kan ju bara fråga rakt ut” har du varit utsatt någon gång. Någon som har tafsat på dig, eller 
gjort dig illa, gjort något som du inte vill vara med om? Säger barnet bara nej, nej, nej, så går det 
ju inte att pressa mer. (…) Jag brukar säga i samband med det här att jag har erfarenhet och att jag 
hört väldigt mycket. Och om jag vet att det till och med är känt, att barnet har uttryckt det. Då kan 
jag säga att jag har hört väldigt mycket detaljer och då kan jag leda in på såna frågor. Men det är 
inte säkert att barnet vill berätta ändå. Man får vara försiktigt. För det kan bli ett psykiskt 
övergrepp att fråga för mycket. (…). Men man måste ändå uttala det så att den [barnet] har en 
möjlighet [att berätta]. Man måste ge möjligheten.(A) 

Genomgående berättar kuratorerna att de sätter eleven i centrum för samtalen. Det är den 

unges berättelser som är i fokus. Alla kuratorer arbetar utifrån att de ställer många frågor till 

den unge. C berättar att i samtal arbetar C med frågor. Och att C försöker att låta eleven själva 

berätta: 
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Av allt det du har berättat, vilket av det här upptar dig mest? Vilket skulle du sätta som nummer 
ett? Vilket skulle du behöva gärna mer tid åt? Vad tycker du att vi ska prata om? Så det är liksom 
inte jag som gör agendan, det är lätt att falla i den fällan, jag tycker att jag har lärt mig efter åren 
här. (C) 

Även E arbetar med använda frågor som metod i samtal som rör problematiska sexuella 

händelser. 

Jag skulle nog låta barnet eller ungdomen berätta om situationen och sen ställa frågor kring det. 
Hur tänker du kring det? Hur tänkte du då? Hur tänker du nu? Vad får dig att tänka så? Och liksom 
jag tänker så här att man diskuterar mer och kommer fram till nått. Jag tror inte på det där att man 
talar om hur saker är utan mer att man får känna på det. Om du skulle gjort så, hade det varit 
annorlunda? Kunde du överhuvudtaget göra så i den situationen och? Jamen sådär. Att man 
avdramatiserar också, fast det är ju dramatiskt men att man ändå kan prata om det. Ganska lugnt 
också. (…) så här lite mer öppna frågor så att man får en bild av hur personen tänker. (E) 

Här kan vi se hur E illustrerar att det är av stor betydelse att kuratorn förstår eleven och 

dennes situation. Den tydligaste skillnaden mellan intervjupersonerna är att kurator A och B i 

intervjun berättar att de frågar rakt ut om barnet har varit med om något som de inte velat. 

Samtidigt uttrycker alla kuratorer att det är elevens som styr vad den vill berätta och att det är 

viktigt att inte ”tvinga” en elev till att berätta något som den inte vill prata om. 

Mottagare av övergreppsberättelser 

Detta tema behandlar kuratorernas syn på värdet i att berätta om sexuella övergrepp för 

någon. Vidare behandlar temat även hur kuratorn agerar när denna är mottagare av berättelser 

om sexuella övergrepp. Första undertemat berör vem skolkuratorerna ser som möjliga 

mottagare av berättelser kring övergrepp. Därefter presenteras hur skolkuratorerna fungerar 

som lotsare i sitt arbete.  

Att berätta för vän, vuxen eller professionell 

Genomgående i intervjuerna säger skolkuratorerna att det finns ett egenvärde i själva 

berättande, att samtal kring sexuella övergrepp är ”läkande”. De menar vidare att det är viktigt 

att unga inte behåller övergreppet som en hemlighet. Skolkuratorerna hade olika 

förhållningssätt till hur mycket de tyckte att elever skulle berätta kring sexuella övergrepp för 

just en skolkurator. Flera berörde att det var av betydelse att den unge berättade om händelsen 

för någon, en vän, förälder eller professionell. 

(…) för handlar det om övergrepp eller med gränsöverskridande eller trakasserier så det som kan 
vara fördelen med att prata med professionell. Till skillnad från kompisar, är att jag som 
professionell inte ska värdera och komma med synpunkter om huruvida det var rätt eller fel som 
de gjorde. (…) Så där kan jag tycka att det är en fördel att de pratar med en professionell för där 
ser jag att det är just det som de behöver få hjälp med att bli avlyfta. Att det inte är dom som har 
gjort nått fel på nått vis. Sen kan säkert kompisar vara jättebra och stötta dom och jag tycker att de 
samtalen är jätteviktiga med kompisar ja, även att prata med föräldrar. Men det finns ju ett 
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känslomässigt band till kompisar. Och speciellt till föräldrarna - dem går ju igång på så mycket 
mer som inte jag behöver göra och inte ska göra. (C) 

Allt behöver inte vuxenvärlden veta menar D men likt kurator C tror D att en vuxen kan 

hjälpa den unge i förhållande till skuldkänslor.  

Däremot att prata om övergrepp och trakasserier då tycker jag väl att det är viktigt att 
vuxenvärlden kanske lägger sig i. För att det är så lätt att skuldbelägga sig själv när det gäller såna 
här saker. Att det är ens eget fel man har utsatt sig för någonting ”jag skulle inte gjort sådär. Han 
kanske”. Sånt jag tycker att de jag pratar med [mig om] (D) 

Även B tror att samtal med vuxenvärlden kan vara viktigt i förhållande till skuldkänslor, men 

att barnet behöver berätta för någon när tiden är mogen. 

Okej att de inte berättar allt här, men de har varit och tankat här. Sen kanske de kommer hos 
kuratorn på gymnasiet, för det kan ju ge konsekvenser för ens egna relationer. Kring sin egen 
sexualitet och det kan ju dyka upp var som helst och när som helst under hela livet. Och då är det 
viktigt att man får samtala och får bearbeta det man har varit med om. För det hjälper en att bli hel. 
(B) 

E menar att det överlag är viktigt att samtala om svåra saker 

(…) kompisar är ju bra och prata med också. Men det kanske man behöver komplettera med en 
vuxen så att man får ut olika saker av det tror jag. En bra kompis kan ju vara väldig trygg och bra 
att prata med också och känna av att nu är det dags att du går till någon annan och pratar eller ska 
vi göra det tillsammans eller så. Är det för att man känner för lika som kompisar kan man ju få en 
negativ spiral av det att man liksom blir bara… åh vad det är synd om oss eller att man går ihop en 
nån slags pakt. Det har man ju också förstått med flickor som skär sig att det kan bli starkt svårt att 
bryta. Men jag tror självklart att vuxna har en annan dimension i sina samtal och annan erfarenhet 
och annan förståelse för situationen och kan slussa vidare och veta vad för slags stöd som behövs 
men kompisar är ju också bra, en bra början iallafall, det tror jag. (E) 

Som visat menar flera kuratorer att de tror att en ung person behöver berätta om denna har 

erfarenhet av sexuella övergrepp. Mottagaren av dessa berättelser behöver inte vara 

skolkuratorn själv berättar kuratorerna. Samtidigt uttrycker kuratorerna att de i egenskap av 

att vara kuratorer tror sig kunna ge ett annat stöd till den unge i jämförelse med vänner och 

föräldrar. Kuratorerna betonar även att det kanske inte just på högstadiet som den unge måste 

berätta om övergrepp utan att detta kanske blir mer aktuellt för den unge att bearbeta denna 

erfarenhet när eleven är äldre. 

Lotsar vidare till ”experter” 

Flera av intervjupersonerna berättar att de i egenskap av kurator på skolan behöver råda och 

lotsa elever till olika instanser. I samtal kan skolkuratorn bedöma om eleven möjligtvis är i 

behov av en annan sorts samtalskontakt än den som skolkuratorn kan erbjuda. Själva 

”lotsningen” sker oavsett vilket problem som eleven kan tänkas ha. Lotsning kan ske till 

socialtjänsten, BUP eller att det undersöks vilka andra vuxna som finns i barnets närhet. B 

berättar att B förmedlar andra kontakter till den unge vidare när det handlar om sexuella 

övergrepp. Antingen via BUP eller via socialtjänsten. B berättar också att B har tillförlit till 
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polisen i skolans område. Polisen där har specialiserat sig i hur man bemöter barn i 

förhållande till sexuella övergrepp. Likt flera kuratorer berättar C om hur kuratorn blir 

bortkopplad från ett elevärende om/när socialtjänsten har blivit inkopplad i ett elevärende 

rörande sexuella övergrepp. 

 Två kuratorer som inte hade erfarenhet av att anmäla misstanke kring sexuella övergrepp 

mot barn resonerade så här kring att ta kontakt med andra instanser: 

(…) så måste man ju funder på om ”behöver någon vuxen i din närhet känna till det här, mamma 
eller pappa tänker jag på då” för att dem ska kunna stödja och känna till. Och min roll blir också 
att följa och fundera tillsammans med det här barnet ska man göra en anmälan. Och vem ska göra 
den. Och vad händer om man gör det? Eller mår man jättedåligt behöver man ha en annan kontakt. 
En mer behandlingskontakt? (…) Och tänker man att det är övergrepp i familjen då är det ju en 
anmälan till socialtjänsten omedelbart utan föräldrakontakt så att det ser lite olika ut beroende på 
vad som hänt och vem individen är tänker jag. (E) 

 
Är det så att du vill göra en polisanmälan? Och så förklara jag vad det skulle innebära och såna 
saker, att det blir jobbigt, men jag skulle nog inte gå in så mycket i det, utan jag skulle låta de som 
är proffs på att prata kring sexuella övergrepp vara det som initial också är de som gör förhöret. 
För jag tror inte att det är bra att man håller på och förförhör i roll som kurator, utan är det allvar 
ska det gå by the book. Och det finns poliser som är experter på att prata med tjejer som har varit 
utsatta för övergrepp och jag tror att det är de som ska prata först med flickan. Alternativt hänvisa 
till ungdomsmottagningen för att säga ” det här är jag inte tillräckligt bra på, jag tycker att vi 
ordnar en tid till dig på ungdomsmottagning” så ringer jag dem och så berättar jag för 
ungdomsmottagningen att dem är i rummet. Att den här flickan kommer och vill prata om de här 
sakerna. (F) 

Även B och C som har erfarenhet kring att anmäla till socialtjänsten eller polis om sexuella 

övergrepp påpekar att när de blivit inblandade i en elevs situation kring detta så kopplas de 

som skolkurator bort från elevärendet. A berättar att det inte är viktigast att en elev som varit 

utsatt för sexuella övergrepp samtalar hos A utan att barnet pratar och med någon i 

vuxenvärlden. A framhåller även att det kan vara bättre att den unge träffar någon på 

exempelvis BUP eller ungdomsmottagningen då den unge och dennes familj kan få en 

stabilare relation till behandlaren. Detta då det inte är säkert att A kan ge den tid och stöd som 

den unge behöver. Samtidigt menar A att om det är bäst för den en unge att samtala med A så 

har A dessa möten. Vidare brukar A kontakta eller rekommendera den unge och dennes familj 

till verksamheter som har expertiskunskap kring sexuella övergrepp för att både eleven och 

familjen ska få stöd och hjälp. 

Kuratorns dubbla roller 

Detta tema belyser skolkuratorns dubbla roller. Dels har skolkuratorn en tystnadsplikt 

respektive anmälningsskylighet och dels menar kuratorerna att de både verkar som 

skuldbärare och skuldavlastare. 
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Anmälningsskyldighet både hinder och möjliggörare  

Alla skolkuratorer informerar elever på skolan kring att de som kurator både har tystnadsplikt 

och anmälningsskyldighet. Detta är något som eleverna verkar ta fasta på. Vidare uttrycker 

skolkuratorerna en spänning mellan att dels arbeta under anmälningsskyldighet och mot 

öppenhet mot vårdnadshavare och att dels arbeta utifrån vad eleven önskar. E berättar alltid 

för eleven om anmälningsskyldighet och tystnadsplikt och E arbetar för att eleven ska vara 

delaktig i det som sägs till omgivningen. 

Men jag berättar åtminstone alltid att det här kommer jag att berätta för den här den här personen 
och skulle det vara en sån situation så får du möjlighet att vara med och få välja och så där. Att 
man pratar om det först var det är, kring anmälningsplikt t.ex., lika mycket som sekretessen. Så att 
man vet vad man säger och hur det kommer att hanteras, vad man kan säga. Ibland vill man ju att 
saker och ting ska fram liksom så då tar med om det för den personen man tänker kommer agera 
på det liksom. Tror jag. (E) 

Som visat ovan berättar E om de lagar som E måste följa samtidigt som E gör det i kontext till 

att den unge själv ska kunna avgöra vad den vill berätta eller inte berätta för kuratorn. E 

poängterar också att eleven ibland utnyttjar anmälningsskyldigheten för att denna vet att E 

måste agera. Även B får stå som exempel på hur skolkuratorerna har en anmälningsskyldighet 

till socialtjänsten om barnet misstänks fara illa.  

Jag kan ta kontakt med föräldrar. Det beror på vad det är. Men då vill jag ha flickan med på det. Är 
det okej att jag pratar med dina föräldrar om det här? Och ibland har det varit det och ibland har 
det inte det. Och det har hänt att jag inte ringer föräldrar också. Det har hänt. Då finns det ju en 
orsak till det. Men jag försöker ändå uppmana till att man ska ha en god relation med sin mamma 
och det är 15 års åldersgräns i det här landet. Så det är ju så. Men såna ärenden har jag fått erfara 
också. Och jag tror att många gånger är man det här örat som de får komma och berätta för och att 
det ofta kan vara tillräckligt och sen är ungdomen gladare efteråt. Att de har fått våga berätta för 
någon. (B) 

Citatet ovan visar att B poängterar att relationen till vårdnadshavare är betydelsefull samtidigt 

som det har hänt att B inte vänt sig till vårdnadshavare i några fall som B bedömt att den unge 

skulle klara av sin situation utan vårdnadshavarens kännedom.  

 Tystnadsplikt används även från elevernas sida för att de vill säkra att de kan berätta för 

kuratorn något som tränger den unge. En strategi som den unge kan använda sig av för att 

börja prata utan att säga att det handlar om den unge själv berättar F om: 

(…) och en del börjar ofta prata. De kan komma två stycken. Och så ska de berätta att de har… 
”ja, vår kompis, hon har en kille och hon har gjort det och det. Hur ska vi hjälpa henne?” Och då är 
det ju ett sätt att lyfta ett problem att prata om att det är någon annan istället. (F) 

När det kommer till allvarligare händelser berättar alla kuratorerna kring sin 

anmälningsskyldighet. 

 Kurator A har anmält kännedom kring sexuella övergrepp till både polis och socialtjänst ett 

flertal gånger. Dock poängterar A att anmälan görs enbart om det finns ett skyddsbehov för 
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barnet. Ibland har A fått kännedom om övergrepp som skett flera år tidigare och där den 

vuxne förövaren inte längre i finns i den unges liv. 

 Flera kuratorer berör att det inte är de som skolkurator som ska bedöma sanningshalten i en 

berättelse samtidigt som de måste göra en bedömning om detta är något som ska anmälas eller 

ej.  

När jag får reda på en sån sak jag pratar väl med föräldrarna. I nått fall så visste de inte om det (…) 
Det gjordes en polisanmälan. Vi har väl liksom nån policy att vi ska anmäla allting, vi ska inte 
bråka och såna saker för vi ska inte hålla på att reda på vad som är rätt och fel. Det får polisen 
göra, vi ska inte vara de som bestämmer sånt.(D) 

Kuratorerna ger uttryck för att det är tydligt att de har en anmälningsskyldighet vid misstanke 

samtidigt som de först måste bedöma allvaret i det som de misstänker. E redogör för 

spänningen mellan anmälningsskyldighet och tystnadsplikten i början av varje 

samtalskontakt. 

Jag tänker att om man berättar nått för en vuxen så vill man att det ska komma fram. Kanske 
omedvetet då liksom men ändå så vill man det tror jag. Och då går jag på det. Och är 
informationen av den art att jag känner att jag måste berätta det för den personens föräldrar så 
säger jag det att det här som du berättar för mig nu det tycker jag är så pass allvarligt att det 
behöver dina föräldrar känna till. (E) 

Ovan har jag visat att kuratorerna diskuterar kring anmälningsskyldighet kontra tystnadsplikt 

som både ett hinder och som en möjliggörare för att samtal av allvarligare karaktär antingen 

berättas eller inte berättas. 

Skuldbärare och skuldavlastare 

Alla skolkuratorer berör skuld och skam i förhållande till sexuella övergrepp. De ser skuld 

och skam som både en källa till att inte berätta för någon i vuxenvärlden om övergrepp 

samtidigt som det menar att de i egenskap av att vara skolkurator kan ”lasta av” lite av barnets 

skuldkänslor. Kurator K uttrycker det även som kuratorn till slut kan bli en symbol för själva 

övergreppet då barnet träffar kuratorn varje dag i skolan och på så vis blir påmind om 

övergreppet. Vidare berör flera kuratorer att de tror att barnet själv kan ha en föreställning om 

att det är barnets eget fel att förövaren blir dömd, detta för att barnet har berättat. 

Det jag kan se en röd tråd är att de liksom lägger skulden på sig själva att det liksom är skuld och 
skam kring det här (…). Att genom att ställa mycket frågor, att hjälpa dem att kanske se det lite 
annorlunda, att avlyfta den här lite skulden och skammen de har över det. För de dömer sig själva 
rätt hårt. Att lyfta av det på något sätt. (…). [Eleven] som ser själv på det ”att har jag inte sagt nej 
till det tydligt så är det okej på nått sätt” då kan de liksom inte ställa killen tillsvars, de tar på sig 
skulden själv på nått sätt. Och detta är väl mer att jag har haft samtal med detta med dem. Hur de 
mår och hur de ska komma vidare i det, och hur de ska också hantera en sån här situation 
framöver. (C) 

Ovan berättar C hur C som skolkurator kan verka som en person som eleven kan lasta av sina 

skuldkänslor på och hur C arbetar för eleven i framtiden ska kunna sätta gränser. Kurator D 
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berör hur personer runtom en elev som varit utsatt för incest. Den ena föräldern och barnet 

kunde bara träffa vissa delar av släkten då släktingar tyckte att händelsen inte var att ta på 

allvar.  

Så det är klart att det känns att det är förknippat med ännu mer skuld och skam eftersom det 
drabbar familjen på ett annat sätt, det är fler som är påverkade kanske. Och det tror jag att det har 
att göra med att det blir ännu svårare att prata om det, man drar sig ännu mer för att prata om det. 
Och så tycker jag att det är när man lästom det här, man ser att det som händer, man skyddar den 
som har utsatt den som har utsatt den för övergrepp, och det är så de använder. Med hot, du kan 
inte berätta det här för nån, det är vår hemlighet och gör det så kommer det här hända med mig, så 
det blir ännu mer skuld som man kanske lägger på sig själv. Och det är svårare att komma vidare. 
(D) 

Även skolkurator B talar om skuld och skam i förhållande till sexuella övergrepp. B menar att 

kuratorn behöver kunna stå ut med att vara en ”skuld och skambärare”.  

Att jag får stå ut och det handlar ju om den här skulden och skammen. Att jag blir den som de 
lägger skulden på. Om det exempelvis är en pappa som är anmäld för incest. Det var ditt 
[skolkuratorns] fel att min pappa blev dömd. Den rollen måste också socionomer orka bära. Att 
man får vara den här häxan i deras ögon då ett tag. Och sen så åren går så vet de ju att det var 
riktigt. Så jag vet inte om det är ett hinder men. Och därför tycker jag att det är viktigt att koppla in 
de professionella utanför skolan, för här på skolan så ser de ju mig varje dag och har de suttit och 
pratat om något jobbigt. Så när de ser mig så blir de påminna hela tiden. Så att det inte blir 
övergrepp på övergrepp. (B) 

Här visar B att kuratorer kan bli en symbol för vad som har hänt och att kuratorn då påminner 

barnet kring händelsen varje dag som de ses i skolan. Även kurator A poängterar att det är 

viktigt att kuratorn kan ta emot berättelser kring sexuella övergrepp. 

 Längre in i intervjun påminner sig D om flera händelser som rör problematiska situationer 

kring sexualitet. Exempelvis berättar D om en händelse där en elev hade fått kontakt med en 

person på internet som eleven trodde var jämnårig. Det visade sig efter ett tag att den 

”jämnåriga” personen var en betydligt äldre man som var en känd pedofil som polisen sökte. 

D berättar att eleven hade kontakt med D, 

Eleven var ju snabb att skuldbelägga sig själv. Varför försatt jag mig i den här situationen? Jag gav 
ju honom mitt nummer. Jag borde ju förstått bättre. Jag var ju på väg dit. Jag kunde ju ha blivit 
våldtagen då hade det varit mitt fel. Och såna här saker som var jätteviktigt för eleven att prata om. 
Och där eleven behövde dels prata av sig men sen också förstå att det här var ju inte elevens fel, 
det var ju inte eleven som gjort nått dumt. Eleven trodde ju att denna träffat en jätterevlig kille som 
den blev nyfiken på. Sen var det ju nånting som gjorde att eleven inte åkte dit ensam. (…) Men 
ändå bar eleven skulden väldigt nära, fast eleven inte hade gjort något fel. (D) 

Ovan har jag visat hur skolkuratorerna ser på sig själva som skuld och skam avlastare. Vidare 

poängterar flera kuratorer att det tror att skuld och skamkänslor hos den unge också kan leda 

till att den unge vill berätta för någon vuxen.  
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Sammanfattande intervjuresultat 

Vad gäller erfarenheter av skolkuratorernas arbete med elevärenden som rör sexuella 

övergrepp ser jag en dubbelhet i intervjumaterialet. Å ena sidan beskriver kuratorerna att de 

har få erfarenheter. Å andra sidan samtalar kuratorerna ibland kring fler händelser än de som 

dem från början åsyftade. Fyra skolkuratorer har vardera omkring en handfull erfarenheter av 

att möta elever som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Då syftar två av dessa kuratorer 

på övergrepp från en vuxen förövare. Dessa kuratorer berättar dock om fler erfarenheter där 

det varit tveksamt samtycke kring framförallt flickors berättelser kring sexuella 

gränsdragningar. Två skolkuratorer (D och K) berättar att de har fler erfarenheter, omkring en 

gång varje termin eller år. Även D och K uppehåller sig kring övergrepp från en vuxen 

förövare. Det finns svårigheter i att sammanställa mängden elevärenden som skolkuratorerna 

har varit inblandade i, som rör sexuella övergrepp, då de ger motstridiga svar under 

intervjuerna. Det verkar som att när de beskriver sina erfarenheter ofta syftar på en erfarenhet 

av att elev varit utsatt av en vuxen. Samtidigt rör deras berättelser kring sexuell gränsdragning 

vanligtvis övergrepp mellan unga. Därmed berättar alla skolkuratorer indirekt om fler 

erfarenheter som rör sexuella övergrepp utifrån deras egen definition av sexuella övergrepp. 

 Vidare berättar kuratorerna att det sällan är att en elev spontant berättar kring sexuella 

övergrepp (från en vuxen) i samtal med kuratorn. När kuratorn får kännedom kring övergrepp 

är det ofta via en elev, förälder eller annan skolpersonal. När/om barnet berättar om övergrepp 

har alla kuratorer berättat att de lotsar vidare den unge till andra instanser så som BUP, 

ungdomsmottagning eller socialtjänst. Två kuratorer arbetar aktivt förebyggande för att 

eleverna ska veta att de kan berätta för kuratorn om de har varit med om sexuella övergrepp 

eller om de vet någon vän som har varit utsatt. Några kuratorer arbetar mer indirekt för att 

unga ska veta att kuratorn är en person som den unge kan komma och prata med om 

”gränssättningsproblem” i förhållande till frågor som rör sex och sexualitet. Alla kuratorer 

berättar att verkar på ett övergripande plan för att elever ska veta att de kan komma till 

kuratorn och prata om problem. Kuratorn tydliggör således sin roll i skolan för eleverna. 

 Kuratorerna menar att det är bra för elever att berätta om och bearbeta sexuella övergrepp 

men att detta behöver ske när den unge är redo för det. Jag tolkar detta som att kuratorerna 

menar att det är viktigt att elevens vilja till att prata om vissa ämnen är det som styr samtalen. 

Samtidigt menar kuratorerna att de i egenskap av att vara skolkuratorer kan ge ett annorlunda 

stöd till eleverna i jämförelse med samtal med förälder eller vän. Det speciella stödet som 

kuratorn kan erbjuda är att kuratorn kan lotsa eleven vidare till instanser som kan hjälpa den 
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unge samt att kuratorn inte värderar och bedömer elevens berättelse på ett vis som en förälder 

eller kompis möjligtvis gör. 

 Det har även framkommit att kuratorerna har dubbla roller i sitt yrke. Skolkuratorn har 

både tystnadsplikt och anmälningsskyldighet och detta ser kuratorerna som centralt i sitt 

arbete. Utifrån kuratorernas berättelser tolkar jag detta som att dessa lagrum både skapar 

hinder och möjligheter för unga att berätta om sexuella övergrepp för kuratorn. Kuratorerna 

ser sig själva som skuld- och skamavlastare i förhållande till sexuella övergrepp. 
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Analys 

Min ontologiska hållning i detta arbete är att människans varseblivande är skapad utifrån en 

kulturell kontext (jfr. Payne, 2008, s. 239). För att närma mig hur man kan förstå hur 

skolkuratorer formas i interaktion med omgivande samhälle har jag tagit hjälp av 

rollteoretiska resonemang och av professionsteori. Nedan analyseras intervjupersonerna 

utsagor utifrån presenterat teoretisk ramverk och aktuellt kunskapsläge i förhållande till syftet 

med denna uppsats. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om skolkuratorers syn på och 

arbete med frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Frågeställningarna i denna uppsats 

har verkat som en ledstjärna till att fånga upp syftet. Dessa frågeställningar kommer därmed 

inte att redovisas separat. 

Skolkuratorn förtydligar sin yrkesroll 

Skolkuratorns uppdrag består i att arbeta på elev, grupp och organisationsnivå (jfr. SSF, 

2009). Detta bekräftas också av intervjupersonerna. Det är i det enskilda samtalet som de 

möter eleven men förutsättningen för att en elev ska söka sig till kuratorn för samtal kring 

sexuella övergrepp är att skolkuratorns roll är tydlig för både elever och övrig skolpersonal.  

 Utifrån rollteoretiska resonemang studeras individers samspel med omgivningen. En roll 

förstås utifrån interaktion. Hur en person tolkar förväntningar på dennes roll leder till hur en 

person sedan agerar i rollen. Detta kallas för rollöverföring (Payne, 2008, s. 246). I denna 

studie aktualiseras framförallt tre perspektiv på skolkuratorn som yrkesroll. Det första 

perspektivet handlar om vilken roll elever tror att en skolkurator innehar, det andra är vilken 

roll skolkuratorn själv menar att den ska ha och det tredje perspektivet handlar om 

skolpersonalens föreställningar kring en skolkuratorns yrkesroll.  

Roll inför elever 

Backlunds avhandling (2007) visar att skolkuratorns yrkesroll är relativt diffus. När en 

kurators roll är vag kan man anta att detta leder till att elever inte ser kuratorn som en 

disponibel möjlig person att anförtro sig till. Desto mindre om det rör sig om erfarenhet av att 

vara utsatt för sexuella övergrepp – om inte kuratorn själv uttryckligen beskriver att detta är 

ett område som kuratorn arbetar kring. Dock har de intervjuade skolkuratorerna inte uttryckt 

att de har en diffus roll som skolkurator ifråga om relation till elever. Däremot framgår det 

implicit det att kuratorerna är medvetna om att de behöver tydliggöra sin roll. Vid skolstart 

presenterar sig kuratorerna för elever i nya årskurser. I denna presentation berättar de vad de 
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som skolkuratorer har för uppgift på skolan. Detta för att eleverna ska veta vad en skolkurator 

är och vad eleven kan vända sig med för frågor och funderingar. Här kan vi se att 

skolkuratorerna tydliggör sin roll inför eleverna (jfr. jurisdiktion i Liljegren, 2008, s. 27). I 

förhållande till sexuella övergrepp svarar tre av de intervjuade att de vid denna presentation 

berör att de arbetar med ämnen som sexuella övergrepp eller sexuell gränsdragning. Några 

kuratorer nämner att de får kontakt med elever genom att elever själva rekommenderar en vän 

att gå till kuratorn. Kurator B berättar exempelvis att en grupp med pojkar kom och berättade 

om sexuella gränsöverskridanden från en vuxen person efter att en elev hade sagt till sina 

övriga kamrater att man kunde gå och prata med B om detta. 

Kuratorns förståelse av sin roll 

Inom professionsteori studeras gränsdragning och jurisdiktion mellan och inom olika 

professionsgrupper (Liljegren, 2008). I förhållande till intervjupersonernas berättelser kan 

man se att jurisdiktion inom skolkuratorsgruppen handlar om vilket ansvar och vilka 

arbetsuppgifter de anser sig ha. När det rör sig om jurisdiktion mellan skolkuratorn och andra 

socionomer handlar det snarare om en gränsdragning kring vad skolkuratorerna menar att de 

inte har ansvar över i förhållande till andra socionomer. Vad de anser inte vara deras 

arbetsuppgifter skildras i berättelser där kuratorn kontaktar övriga professioner. I intervjuerna 

framkommer det att kuratorerna anser att elever bör samtala kring eventuella erfarenheter av 

sexuella övergrepp och att det finns ett egenvärde i själva berättandet. Samtidigt tolkar jag 

detta som att kuratorerna, undantaget kuratorerna A och B, inte menar att det är just 

skolkuratorerna som bör, eller ska, vara de som har behandlade samtal med eleven kring 

sexuella övergrepp. Vid berättelser kring sexuella övergrepp lotsar istället kuratorn vidare 

eleven till andra professioner som har specialkompetens, ofta är denna en socionom men med 

en annan yrkesbefattning. Här kan vi se en jurisdiktion socionomer emellan. Om skolkuratorn 

misstänker att det kan vara fara för ett barns skydd berättar alla intervjupersoner att de gör en 

anmälan till socialtjänsten i samklang med lagstiftad anmälningsskyldighet (jfr. SoL 14 kap. 1 

§). I denna anmälan sker automatiskt ett överlämnande av elevärendet till en annan profession 

och organisation. I överlämningen tydliggörs skillnader inom gruppen socionomer och deras 

arbetsuppgifter. Detta visar således en intern gräns mellan vilka yrkesgrupper av socionomer 

som ska göra vilka arbetsuppgifter (jfr. Liljegren, 2008).  

 För att unga själva ska söka sig till kuratorer vid sexuella övergrepp behöver eleven veta 

att den kan berätta om detta för just skolkuratorn. Men, kontakt med en kurator behöver inte 

skapas med tanken att den ska beröra just sexuella övergrepp. När en kontakt är etablerad har 
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jag tolkat att skolkuratorerna, i det enskilda samtalet, arbetar utifrån kommunikationsmodeller 

som innebär öppna frågor. Flertalet kuratorer uttrycker att det är eleven som ska stå i centrum 

och att elevens vilja, eller ovilja, kring att samtala om vissa ämnen är det som styr samtalets 

karaktär. Det som eleven inte vill prata om diskuteras inte. Vidare uttrycker några av de 

intervjuade kuratorerna att de i egenskap av att vara skolkurator inte ska fråga eleven rakt ut 

om de varit utsatta för sexuella övergrepp. I metodmaterialet Men fråga mig bara (Grände, 

2009) poängteras att det viktigaste inte är hur den professionella frågar utan att denna ställer 

frågan om en ung varit utsatt för sexuell exploatering (vilket kan förstås som en form av 

sexuella övergrepp). Här kan vi se att det är viktigt att ställa frågor och att ibland bör den 

professionella ställa en tydlig fråga för att erfarenhet av sexuella övergrepp ska komma upp 

till ytan.  

Skolpersonalens syn på kuratorn 

Skolkuratorerna berättar att elevärenden kan aktualiseras på olika vis. Flera kuratorer nämner 

att det är vanligt att övrig skolpersonal antingen ber en elev ta kontakt med kuratorn eller ber 

att kuratorn tar kontakt med en elev. Vid misstanke om sexuella övergrepp berättar 

exempelvis skolkurator A att vanligtvis är det en lärare som signalerar misstankar eller 

kännedom kring detta. Detta tyder på att skolans personal ser skolkuratorn som en profession 

dit en elev kan vända sig när det handlar om sexuella övergrepp. Att skolkuratorn anses vara 

en profession dit en ung person kan vända sig till vid sexuella övergrepp kan vi även se i 

övriga samhället som hänvisar unga till att ta kontakt med skolkuratorn (se ex. BRIS, BUP) 

Skolkuratorns unika position i skolan 

Utifrån kuratorernas berättelser att de som jag uttrycker det ”lotsar vidare” vid kännedom eller 

misstanke kring sexuella övergrepp tolkar jag som att kuratorns ser som sin främsta uppgift, i 

förhållande till arbete med sexuella övergrepp, att vara elevernas ”gatekeeper”. Det vill säga 

att eleven först passerar skolkuratorns ”expertiskunskap” innan eleven lotsats till ett mer 

”passande” stöd. Skolkuratorernas expertkunskaper handlar då om socialt arbete och i 

synnerhet kring organisering av det sociala systemets instanser, exempelvis kontakt med BUP 

eller socialtjänsten (jfr. Backlund, 2007 och SSF, 2009). I kuratorernas berättelser kring 

lotsning utkristalliseras tydligt deras profession som grundar sig på examen i socialt arbete 

(socionom) och det är här som vi ser att skolkuratorn kan ses inneha en unik position på 

skolan i förhållande till övrig skolpersonal. 
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 Alla kuratorer diskuterar kring att lotsa elever vidare till andra instanser. Något de 

poängterar mer än själva lotsningen är vikten av att anmäla om de har misstankar kring att ett 

barn far illa. Utifrån rollteoretiskt perspektiv kan detta tolkas som att det är viktigt med 

anmälningsskyldighet i förhållande till förståelsen av kuratorns yrkesroll. Vidare kan detta 

förstås som att skolkuratorn som i position av att vara skolans expert på socialt arbete 

möjligtvis menar att denna bör/är expert på att se tecken på när ett barn far illa. Samtidigt har 

all personal som arbetar på en skola samma anmälningsskyldighet om de misstänker fara för 

ett barns väl och ve.  Här kan vi se att det finns en tydlig rollfördelning mellan olika 

professioner på skolan samtidigt som gränserna inte är så uppdelade kring 

anmälningsskyldighet kring elevers psykosociala hälsa (jfr. rollposition i Lennéer- Axelsson 

& Thylefors, 2005 s. 83ff). 

Definitioner styr synen på erfarenhet 

I denna uppsats har begreppet sexuella övergrepp presenterats som mångtydigt. Dels finns det 

en juridisk kontext som avgränsar vad som i lagens mening kan ses som sexuella övergrepp, 

dels finns det en subjektiv upplevelse från elevens respektive skolkuratorns förståelse kring 

hur denna uppfattar begreppet och gränsdragning. För att en skolkurator ska kunna arbeta med 

frågor som rör sexuella övergrepp mot barn behöver den enskilde skolkuratorn ha en 

förståelse för detta begrepp eller kanske snarare en förståelse för gränsdragningar i 

förhållande till sexuella övergrepp (jfr. Grände, 2010b). 

Glappet mellan definition, erfarenhet och statistik 

Intervjumaterialet visar att skolkuratorernas breda definition av sexuella övergrepp inte 

överensstämmer med deras utsaga kring antal erfarenhet de säger att de har. De definierar 

tydligt att de anser att sexuella övergrepp kan ske oavsett om förövaren är en ”ful gubbe”, 

familjemedlem eller jämnårig. Samtidigt uttalar de sig om mängden av erfarenheter utifrån en 

definition som enbart rymmer sexuella övergrepp från en vuxen mot ett barn. När de däremot 

diskuterar kring sexuell gränsdragning och sitt arbete som skolkuratorer ger de flera exempel 

på sexuella övergrepp, eller tveksamt samtycke, som sker mellan unga i jämförelse mot när de 

berättar om mängden erfarenheter i början av intervjun. I ljuset av symboliskt 

interaktionistiska teorier kan vi förstå det är av betydelse att studera skolkuratorernas 

subjektiva tolkning kring vad som är ett sexuellt övergrepp och vad som inte är det. En 

medvetenhet kring olika fenomen sker i en interaktion med omgivningen (ex. Angelöw & 

Jonsson, 2000, s. 19) 
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 I en historisk kontext kan vi se att i Sverige har det sedan 1930-talet (då ett barn i juridisk 

mening blev brottsoffer snarare än medbrottsling) skett olika diskursiva förskjutningar kring 

sexuella övergrepp. I dagens debatt kan förövaren både vara en okänd vuxen eller en nära 

familjemedlem (jfr. Diesen & Diesen, 2009). Vidare har det i forskarvärlden och delvis i 

media uppmärksammats att en ung person också kan begå sexuella övergrepp mot en 

jämnårig (jfr. Priebe, 2009 och ”Bjästafallet” i Sundén Jelmini, 2010). 

 Utifrån den nya förståelsen, att unga kan vara förövare, tolkar jag skolkuratorernas 

berättelser kring erfarenhet, i relation till deras definition av begreppet, att det inte helt har 

förankrats en medvetenhet kring detta hos kuratorerna. Dock menar jag att man kan se att 

kuratorerna är medvetna om att sexuella övergrepp kan ske mellan unga då kuratorerna 

definierar sexuella övergrepp oavsett ålder på förövaren. I kontrast till detta beskriver flertalet 

kuratorer att de möter elever där det, enligt skolkuratorns tolkning av elevens berättelse, 

funnits ett tveksamt samtycke mellan eleven och en jämnårig i förhållande till sexuell 

problematik, utan att benämna detta explicit som sexuella övergrepp. 

 Priebe (2009) visar att en tredjedel av övergrepp som gymnasieungdomar (årskurs tre) varit 

med om har skett från en person som inte är mer än fem år äldre. Detta innebär att många 

övergrepp sker av jämnåriga. Denna forskning visar inte hur gammal förövaren varit i de fall 

där den unge varit under femton år. Dock menar jag att det inte är allt för långsökt att ana att 

även jämnåriga kan begå sexuella övergrepp mot varandra.  

 Det finns således en stor skillnad mellan den statistik som säger att ungefär 7-8 % av 

flickor och 1-3 % pojkar som varit utsatta för sexuella övergrepp och den mängd erfarenhet 

som intervjupersonerna både explicit nämner (vuxen förövare) och indirekt nämner 

(erfarenheter kring tveksamt samtycke). Visserligen tar statistiken ovan hänsyn till 

mörkertalet, det vill säga att många ungdomar inte berättar om detta för någon (jfr. Svedin, 

2002, s. 70). Samtidigt innebär statistiken att det är många ungdomar som far illa eller har 

farit illa utan att skolkuratorerna har kännedom kring detta. 

Omedvetenhet som delförklaring 

Utifrån symboliskt interaktionistisk teori förstås människans varseblivande som en del av 

samhället, hon är en del av en social process (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 19). Det 

omgivande samhället (ex. i form av media) har i dagsläget inte en tydligt övergripande 

förståelse att det kan ske sexuella övergrepp unga emellan, även fast det börjar rapporteras 

kring detta. Mead uttrycker att människans medvetande om sig själv först kan ske i relation 

till en annan person (Berg, 2008). Detta kan symboliseras med att en ung person inte kan bli 
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medveten eller ser sig själv som ”utsatt” då tveksamt samtycke inte förstås som sexuella 

övergrepp. Subjektiva tolkningar styr medvetenhet kring olika fenomen (jfr. Berg, 2008, 

s.164). Utifrån denna teori kring hur medvetenhet skapas kan man ana att en anledning till att 

unga inte samtalar med kuratorn kring tveksamt eller frånvarande samtycke kring sex är för 

att den unge själv inte ser detta utifrån en problematisk sexuell situation. Det vill säga att den 

unge inte ser tveksamt samtycke, eller frånvarande av samtycke, som ett övergrepp alternativt 

att en ung person inte menar att denna kan bli utsatt för sexuella övergrepp av en jämnårig då 

detta kräver att förövaren är äldre. Det har även visat sig att flera skolkuratorer i praktiken har 

en snävare definition kring sexuella övergrepp än den breda definition de uttrycker i 

definiering av begreppet. Således verkar det finnas en svårighet, eller otydlighet, för 

kuratorerna själva att se att sexuella övergrepp sker mellan unga.   

 Symbolisk interaktionism poängterar att individers medvetenhet kring olika fenomen 

kräver en interaktion med omgivningen. Det sker en växelverkan mellan samhälleliga 

värderingar och individens medvetenhet. Att skolkuratorerna gör en bred definition av vad 

sexuella övergrepp kan innebära speglar rapportering från forskningssammanhang och media 

som nyligen börjat rapportera kring att även unga kan vara förövare. Utifrån teorier kring att 

människans medvetenhet kräver interaktion och påverkan från omgivningen blir det därmed 

intressant att förstå att kuratorernas medvetenhet, kring vad som de ser som sexuella 

övergrepp och vad som inte är det, är av yttersta betydelse för att hur de samtalar kring detta. 

Detta leder även till frågan var gränsen går för att något ska ses som övergrepp.  

 Exempel på vart gränsen går i förhållande till övergrepp kan vi se när skolkurator E inte 

benämner det som kan kallas för ”tjatsex” för sexuella övergrepp utan snarare för sexuellt 

tvång. Detta påverkar antagligen Es berättelse kring hur E bemöter sexuella övergrepp. 

Parallellt säger kurator D att det inte spelar någon roll vad som är den rätta definitionen för 

sexuella övergrepp utan att det är elevens behov av skydd som är vägvisande kring hur D 

agerar som kurator. 

 Inom symbolisk interaktionism ses människan både som subjekt och objekt inför sig själv. 

Det vill säga kuratorerna behöver se att objektet (en elev som misstänks fara illa) för att deras 

subjektiva syn på sin yrkesroll ska medvetandegöras för kuratorn. Om en kurator inte ser att 

en elev eventuellt far illa medvetandegörs/aktualiseras således heller inte skolkuratorns 

yrkesroll utifrån exempelvis anmälningsskyldighet.  

 Utifrån ovan resonemang spelar således definitioner och medvetenhet kring vad som kan 

vara ett sexuellt övergrepp stor roll för vad en skolkurator ser som sin arbetsuppgift. Något 

som i sin tur har betydelse för hur skolkuratorn senare agerar. Antagligen leder ett 
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medvetengörande kring ämnet sexuella övergrepp till mer konkreta, eller andra, frågor från 

kuratorn i det som jag kallar för skolkuratorernas öppna kommunikationsmodeller.  

Sammanfattande resultat och analys 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om skolkuratorers syn på och arbete med 

frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Sammanfattningsvis har jag i analysdelen visat 

på tre framträdande ”teman” i förhållande till uppsatsen syfte. De intervjuade skolkuratorerna 

visar att de ser som sin arbetsuppgift att arbeta med sexuella övergrepp. De har dock 

varierande erfarenhet kring att möta elever som har varit utsatta för sexuella övergrepp. 

Nedan följer en kortare sammanfattning av min studies huvudsakliga resultat. 

 För det första har jag visat att de intervjuade skolkuratorerna i egenskap av sin profession 

menar att de ska arbeta med frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. De arbetar främst 

förebyggande på så vis att de tydliggör sin roll inför elever och övrig skolpersonal genom att 

presentera sig som en person dit man kan vända sig om man har frågor och funderingar. Tre 

kuratorer uttrycker explicit att dessa frågor och funderingar kan handla om sexuella övergrepp 

eller sexuell gränsdragning. Utifrån skolkuratorernas berättelser kan man även tyda att övrig 

skolpersonal ser kuratorn som en profession dit man kan vända sig vid misstanke eller 

kännedom kring att en elev varit utsatt för sexuella övergrepp. När vi däremot analyserar 

intervjupersonernas erfarenhet i förhållande till deras definition av sexuella övergrepp kan vi 

se att skolkuratorerna inte explicit arbetar med denna fråga. Sexuella övergrepp ses som en 

del av arbetet med utsatthet och som en del i att arbete för elevers skydd. 

 För det andra visar jag att man kan se att skolkuratorer innehar en unik position på skolan i 

förhållande till sexuella övergrepp och som sådan kan skolkuratorn förstås inneha en relativ 

unik position på den enskilda arbetsplatsen (skolan). I det presenterade temat i denna uppsats 

kring skolkuratorns lotsande funktion kan vi tolka detta som att skolkuratorn är expert på det 

sociala arbetets organisering. Vi kan se att skolkuratorerna i studien dels arbetar förebyggande 

(att tydliggöra sin roll inför elever) och dels arbetar lotsande vid upptäckt av sexuell utsatthet. 

 För det tredje visar studien att definiering av sexuella övergrepp och gränsdragning styr 

skolkuratorernas berättelser kring erfarenhet. Vidare har jag visat att det råder ett glapp 

mellan skolkuratorernas uttryckta erfarenhet och statistisk som visar att sexuell utsatthet i 

skolmiljön finns i betydligt högre utsträckning. Med tanke på presenterad statistik skulle man 

kunna förvänta sig mer explicit uttryckt erfarenhet från skolkuratorerna. Detta leder till att jag 

tror att det kan antas råda brister i att nå barn som varit eller blir utsatta för sexuella 

övergrepp. Några tänkbara orsaker till detta kan vara att det verkar finnas en ovisshet vad 
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sexuella övergrepp kan vara och att det inte finns en tydlighet att sexuella övergrepp även kan 

ske mellan unga. En annan tänkbar orsak till bristande erfarenhet av dessa elevärenden är att 

skolkuratorerna aktivt behöver arbeta med frågor som rör sexuella övergrepp för att 

tydliggöra för elever att skolkuratorn är en person som man kan samtala kring detta med.  
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Avslutande diskussion 

I uppsatsens avsnitt om aktuellt kunskapsläge har jag visat att det inte finns metodmaterial 

specifikt riktat skolkuratorer kring hur de kan arbeta med frågor som rör sexuella övergrepp. 

Däremot finns det metodmaterial för andra professioner i skolan. Det finns även 

metodmaterial som är riktat till socionomer (som exempelvis socialsekreterare). Skolkuratorer 

får således stödja sitt arbete utifrån forskning och metodmaterial som riktar sig till andra 

professioner. Vidare kan (vilket intervjupersonerna också bekräftar) skolkuratorerna ta del av 

olika samtalsmetoder som exempelvis motiverande samtal (MI) och reflekterande samtal. 

Skolkuratorn verkar både i skolans värld och som en profession inom det sociala arbetet. 

Vilket leder till att kuratorn behöver vara tvärvetenskaplig. Den aktuella frågan blir således 

om det behövs metodmaterial för specifikt skolkuratorer? 

 Jag menar att kuratorn, inom ramen för sin profession kan verka som en viktig vuxen som 

ett barn kan anförtro sig till när det rör sig om sexuella övergrepp. Kuratorn fungerar då som 

en länk mellan skolan och eventuell vidare samtalskontakt på BUP. Men framförallt blir 

kuratorn en person som kan anmäla misstankar att ett barn far illa till socialtjänsten där vidare 

utredning sker. En skolkurator innehar således en unik position i skolan då denna både har 

kunskap om vart barnet och övrig familj kan söka sig för ytterligare stöd. Kuratorn kan även 

kontakta socialtjänsten och göra en anmälan kring misstanke av att barnet behöver skydd. 

 Således menar jag att det ingår i skolkuratorns uppgifter, som skolans expert på det sociala 

arbetet, att arbeta med frågor som rör sexuella övergrepp. Forskare uppmanar professionella 

till att skaffa sig ökad kunskap kring detta ämne. De intervjuade kuratorerna berättar att de 

kontinuerligt fortbildar sig i olika ämnen. Dock är det endast två kuratorer som specifikt 

fortbildat sig kring frågor rörande sexuella övergrepp.  

 Oroväckande är att man kan anta att elever inte berättar för skolkuratorerna kring 

erfarenhet av eventuella sexuella övergrepp. Detta visas bland annat i att man beräknar att det 

är omkring 7- 8 % av flickor under 15 som har erfarenhet av att vara utsatta för sexuella 

övergrepp. Således skulle det i en klass på 25 elever statistisk vara minst en elev i varje klass 

som har dessa erfarenheter. Detta överensstämmer inte med kuratorernas berättelser kring 

kända elevärenden som rör sexuella övergrepp. Självklart finns det svagheter i denna 

beräkning, en elev kanske har berättat för någon annan vuxen eller så uppfattar inte eleven det 

som denna varit med om som ett övergrepp. Dock anser jag att detta även kan tyda på att 

skolkuratorerna inte ser/uppmärksammar eller möter denna grupp av elever. Varför unga inte 

söker sig till skolkuratorn kan inte denna uppsats besvara. Det som studien visar är dock att 
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det saknas metodmaterial riktat specifikt till skolkuratorer kring ämnet, att skolkuratorerna har 

relativt lite erfarenheter av dessa elevärenden och att sexuella övergrepp inte ses som en 

uppgift som kuratorn specifikt ska arbeta med. 

 Med utgångspunkt från att det bland annat är skolkuratorns arbetsuppgifter att finnas till 

som stöd eller som en vuxen som kan lotsa vidare barn som varit utsatta för sexuella 

övergrepp menar jag att detta är uppseendeväckande. Jag menar att skolkuratorns 

arbetsuppgifter skiljer sig så pass mycket från exempelvis socialsekreterares och lärares att 

det är ytterst betydelsefullt med ett material som skolkuratorn kan ta till sig i sitt arbete som 

behandlar sexuella övergrepp och gränsdragning. 

 Således uppmanar jag till ytterligare fördjupad forskning kring dels skolkuratorer som 

profession men framförallt i förhållande till sexuella övergrepp. Vidare uppmanar jag till 

utveckling av evidensbaserade metodmaterial förande hur skolkuratorer kan arbeta för att 

fånga upp elever som varit utsatta för sexuella övergrepp. Under tiden önskar jag att 

skolkuratorer fortsätter det viktiga arbeta med frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. 
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Bilaga: Intervjuguide 

 

Presentation av studien och information kring etiska regler  

• Presentation (ESH, socionomprogrammet, C-uppsats med temat skolkuratorers arbete 
med sexuella övergrepp/trakasserier, intervjun beräknas till omkring 45 minuter).  

• Samtyckespapper (etiska principer), se separat bilaga.  
 

Bakgrund 

• Personuppgifter (Yrkesbefattning, utbildning, hur länge kuratorn arbetat). 

• Beskriv hur en vanlig arbetsdag kan se ut. 

• Någon kurs, konferens eller fortutbildning i förhållande till ämnet? 
 
Vad kan sexuella övergrepp/trakasserier innebära? 

• Hur skulle du beskriva sexuella övergrepp/trakasserier?  

• Har du någon erfarenhet av sexuella/övergrepp trakasserier i ditt arbete med 
ungdomar? (Exempel?) 

 
Inför samtal 

• Berätta hur du arbetar för att unga ska söka sig till dig för samtal. 
 
I samtalet 

• Vilken betydelse tror du att ett samtal (med kurator) om sexuella 
övergrepp/trakasserier kan ha för den unge? 

• Hur skulle ett samtal kunna gå till om den unge berättar kring sexuella 
övergrepp/trakasserier? Använder du dig i av någon specifik metod?  

• Vad tycker du är centralt för ett ”bra” samtal? 

• Upplever du några hinder/svårigheter i arbetet som kurator i förhållande till sexuella 
övergrepp/trakasserier? (Exempel?) 
 

Avrundande frågor 
Har du något att tillägga? 
 
Tack, tack! 
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Bilaga: Samtycke  

Inför medverkan i intervju, samtyckesinformation 
Din medverkan i denna intervju är en del av mitt C-uppsatsskrivande. Uppsatsen ingår i min 

socionomutbildning på Ersta Sköndal Högskola. Jag är tacksam att du vill delta i intervjun och 

den information som kommer här är för att du ska få dels mina kontaktuppgifter och dels få 

information kring hur materialet från intervjun kommer att behandlas. Uppsatsen syftar till att 

undersöka skolkuratorers erfarenhet av arbete som rör sexuella övergrepp och trakasserier. 

 Du kommer att avidentifieras på så vis att ditt namn och din arbetsplats inte kommer att 

nämnas. Intervjun kommer att spelas in på ljudfil som jag sedan kommer att transkribera. 

Ljudfilen och den transkriberade texten kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. 

Vidare kommer jag inte att nämna vilka skolkuratorer jag har träffat eller på vilken skola jag varit 

på för någon. 

 Om du efter intervjun skulle vilja förtydliga något eller avbryta din medverkan i 

uppsatsskrivandet går det bra att kontakta mig.  

 När uppsatsen är klar kommer den att finnas tillgänglig på Ersta Sköndals bibliotek och 

möjligtvis på Internet.  

Tack igen! 

 

Carin Månsson af Burén 

Telefon: xxxxxxxxxx 

carin.m.af.buren@gmail.com 

 

Kontaktuppgifter till min handledare: 

Gudrun Elvhage 

gudrun.elvhage@esh.se  

 

 

 


