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ABSTRACT
The purpose of this review study was to search for how the district nurse and other
professionals work in case of sexual abuse on children. Work in this study means signs
of both physical and psychological character, how it gets discovered and the actions
which the district nurse and other professionals take. The background material starts
with defining the word sexual abuse and continues presenting the view of children and
sexuality followed by history of sexual abuse in a cultural perspective. Children in the
danger zone, conventions, legislation are also being illustrated. Importance and
responsibility of the involved legal authorities, signs of sexual abuse, physical and
psychological consequences and at last description of the families situation and the care
provided by the district nurse are also addressed in the background material. Literature
research has been chosen as method. Website gave 16 articles relevant to the study. The
selected articles contained the information as well as facts about the specific signs a
sexually abused child exposes. This study shows the importance of the acknowledge of
the signs of sexual abuse, it also highlights that the district nurses are required to act and
report whenever there is a suspicion that the child has been sexually abused. The main
point of this study is that the sooner the child gets provided by necessary help the better
respond they get from the treatment.
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INLEDNING

Vi har valt att skriva om sexuella övergrepp på barn. Detta är ett angeläget

problem för oss då vi i vårt arbete i hög utsträckning kommer att arbeta med barn

och familjer. Vår erfarenhet som tidigare verksamma sjuksköterskor och som

blivande distriktssköterskor är att vi förstått att sexuella övergrepp på barn

förekommer och att vi troligtvis kommer att stöta på detta problem. Med sexuella

övergrepp menar vi att det inte behöver vara ett fullbordat samlag. Det kan också

handla om, beröringar och psykiska övergrepp som till exempel blickar eller

antydningar vilket är tecken som kan vara viktiga. Vi menar att detta är en viktig

uppgift för distriktssköterskan som arbetar nära familjer och barn, att kunna se de

eventuella tecken som kan betyda att barnet löper risk för sexuella övergrepp. Vi

är medvetna om att det förekommer både synliga och dolda uttryck för sexuella

övergrepp. Problemet kan drabba alla barn från små till ungdomar. I detta arbete

vill vi undersöka hur tecken på sexuella övergrepp kan beskrivas. Vårt mål är att

vara vaksamma på de tecken av fysisk, psykisk och social karaktär som det utsatta

barnet kan ge uttryck för, för att på så vis kunna agera innan problemet förvärras.

Sexuella övergrepp har funnits i alla tider, men det är under de senaste 20 åren det

har fått mer uppmärksamhet i samhället och i medierna (Söderlind-Ridell, 1993).

Att få kunskap om hur både pojkar och flickor reagerar på sexuella övergrepp och

de tecken hos barnet sådana kränkningar kan ge, är viktigt i arbetet med barn och

familjers hälsa (Glingvall-Priftakis & Sundell, 1995). Vi vill också belysa vilken

roll olika myndigheter har och vad styrdokument avseende problemet säger när

det gäller sexuella övergrepp på barn. Slutligen beskrivs hur andra professionella

yrkesutövare som till exempel socialarbetare, polis och läkare arbetar.
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BAKGRUND

Problemet är enligt den litteratur vi läst, mångfacetterat, varför vi inriktar oss på

att för det första, visa hur övergrepp kan definieras, hur det kan beskrivas ur olika

perspektiv. Vilka barn som kan vara i riskzon och hur barns sexualitet kan

beskrivas. Vi kommer också att skriva om barns sexualitet i ett kulturellt

perspektiv, hur styrdokument, lagar och förordningar ser ut samt vad FN:s

barnkonvention säger. Problemområdet omgärdas till stor del av lagar och olika

styrdokument, därför anser vi att det är av vikt att ha med en del om vilken roll

och vilket ansvar våra myndigheter har. Slutligen tar vi upp tecken på sexuella

övergrepp samt distriktssköterskans roll i ett sådant arbete.

Hur sexuella övergrepp kan definieras

Svedin & Back (1996) definierar begreppet sexuella övergrepp mot barn och

tonåringar som ”…handlingar eller situationer med sexuell innebörd där en

vuxen utnyttjar en minderårig…” (s. 58). Med detta menar han att sexuella

övergrepp mot barn och tonåringar föreligger när förövaren, vanligen en vuxen

önskar tillfredsställa sina sexuella behov eller andra behov genom barnet (Svedin,

Banck, Back, Kjellander, Lago, Larsson, Larsson, Malmgren, Nilsson,

Warfvinge,Völker, 2002). Schehter & Roberge (i Svedin, m.fl. 2002) menar att

det handlar om: ”…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…”(s. 58). Glingvall-Priftakis, (1989) förklarar

också sexuella övergrepp som en handling där en vuxen utnyttjar ett barn och

dess beroendeställning för sina egna sexuella och andra behov, utan hänsyn till

barnet och den skada som barnet åsamkas. Författarna menar vidare att den

sexuella handlingen kan omfatta allt från ord, beröring med eller utan främmande

föremål, till oralt, analt eller genitalt samlag.
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Barnet kan inte ge samtycke och ansvaret är helt den vuxnes. Feuk (1983) menar

att sexuella relationer mellan barn och vuxna alltid är övergrepp, oavsett barnets

eventuella samverkan med kränkaren och oavsett om det är barnet som tar

initiativet. Författaren pekar också på att det alltid är den vuxne som ska dra

gränser och tillrättavisa barn i fråga om sexuella inviter, på samma sätt som man

hindrar barn från brottslig verksamhet och andra skadliga aktiviteter. Svedin

(2000) använder begreppet sexuella övergrepp liktydigt med incest då

övergreppet inträffar inom familjens ramar. Det finns många definitioner på

sexuella övergrepp. De flesta har en eller flera gemensamma komponenter såsom

att den vuxne utnyttjar barnets beroendeställning, att handlingen kränker barnets

integritet. Det är också en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för

och inte kan ge informerat samtycke till samt att handlingen utgår den vuxnes

behov. Svedin, m.fl. (2002) påpekar att det är viktigt att understryka barnets

beroendeställning och att det inte kan förstå vare sig innebörden av en sexuell

handling eller de kortsiktiga eller långsiktiga konsekvenserna av ett sexuellt

umgänge med en vuxen person. Vidare säger han att det är barnet som i

lagstiftning behöver samhällets skydd för att inte bli utnyttjad.

Synen på barn och sexualitet

Svedin & Back (1996) beskriver sexualitet som ett område omgärdat av integritet

och uppfattas av de flesta som mycket privat. Svedin (2000) skriver vidare att

barn som utsätts för sexuella övergrepp när de befinner sig i puberteten och

börjar upptäcka sin kropp, känner välbehag och stigande lust i kontakten med

förövaren för att sedan upplevas av barnen som integritetskränkande. Barn är

enligt författarna nyfikna på sina egna kroppar, på sexualitet och vad det innebär.

Normalt sexuellt beteende är enligt Svedin (2000) ett sunt utforskande av den

egna sexualiteten och sker genom ömsesidiga lekar med andra barn i samma

ålder och på samma utvecklingsnivå. Sexuell lek och utforskande bedrivs ofta av

nyfikenhet och är spontan, lättsam och ömsesidig till sin natur.



4

Sexuell interaktion mellan barn och sexuella beteenden hos ett enskilt barn kan

däremot vara en reaktion på till exempel övergreppserfarenheter. Det

karaktäriseras ofta av ängslan och har inslag av tvång, hot, dominans, aggression

och våld. Beteenden som liknar vuxensexualitet, som samlagsliknande

handlingar är ovanliga hos barn i allmänhet, medan de förekommer bland barn

som varit utsatta för sexuella övergrepp. Svedin (2000) beskriver vidare att barn

som visar ett onormalt intresse för sexualitet gör detta till exempel genom att visa

avancerade sexuella lekar inför sina kamrater eller genom överdriven onani.

Detta överdrivna beteende som barnet kan uppvisa uppfattas många gånger av

omgivningen som oroande och problematiskt. Det kan vara en varningssignal om

att det inte står rätt till i barnets tillvaro. Viktigt är då enligt Svedin (2000) att

bedöma barnets hela livssituation. Distriktssköterskan ska kunna uppmärksamma

de tecken som barn uppvisar samt ha kunskaper om vilka sexuella beteenden som

är förväntade i olika utvecklingsfaser. Detta för att kunna bedöma vad som är

normalt sexuellt beteende hos barn eller när det ska betraktas som problematiskt.

De börjar även beröra sitt könsorgan och upptäcker behag och stigande lust.

Författaren beskriver att framförallt i inledningsskedet och i kontakten med

förövaren är barn nyfikna och deras lust och sexualitet aktiveras (Svedin, 2000).

    Barn i riskzon

Enligt Svedin (2000) är det vanligt att förövaren är känd för barnet och finns i

barnets närmiljö. De barn som löper större risk än andra att bli utsatta är barn

som inte tror eller vet att det är tillåtet att säga nej till vuxna. De är oftast rädda

för att bli bestraffade. Barn som inte får ömhet av vuxna i sin närhet eller som har

bristfällig tillsyn från sina föräldrar löper också större risk. Enligt författaren har

familjefaktorer som missbruk, misshandel eller brist i omsorgen runt barnet stor

betydelse när det gäller sexuella övergrepp. Tidigare övergreppserfarenheter hos

någon i familjen ökar risken för att barnet ska bli utsatt av samma

familjemedlem.
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Enligt Svedin (2000) visar även litteratur skriven av socionomer samt psykologer

som har forskat om sexuella övergrepp mot barn att det finns ökad risk för de

barn som placeras i fosterhem eller familjehem att bli utsatta för sexuella

övergrepp. Finkelhorn & Baron (1996) har presenterat en kritisk genomgång av

studier kring barn som befinner sig i en riskzon. De berör problemet om

riskfaktorer relaterade till sexuella övergrepp i barndomen. Författarna skiljer på

två grupper av riskfaktorer. De faktorer som har med föräldrarnas bakgrund att

göra. Det vill säga till exempel om föräldrarna själva varit utsatta för sexuella

övergrepp samt de faktorer som har med barnets sociala nätverk att göra.

    Kulturella perspektiv

När det gäller den österländska kulturen och sexuella övergrepp mot barn

framgår det i Winding (1986) att barn sedan urminnes tider har utsatts för

sexuella övergrepp av vuxna. Rush (1980) gör en koppling till den bibliska synen

och en genomgång av historien vilken visar hur vuxna, utan hänsyn till barnen,

genom dessa tillfredsställt sina egna behov. Många gånger med det dåtida

samhällets välsignelse. De levnadsregler som bibeln utgår från ser det kvinnliga

könet som mannens egendom. Det visar sig till exempel genom att kvinnan inte

får göra vad hon vill utan att först fråga mannen om lov. Rush (1980) menar

också att äktenskapet länge innebar att en dotter köptes från hennes far. Flickan

eller den mycket unga kvinnan hade på så vis inga möjligheter att själv styra över

sin sexualitet.

Även den grekiska kulturen pekar på liknande inställning som den bibliska

synen, vilket visar hur vuxna utan hänsyn till barnen tillfredställer sina sexuella

behov. Rush (1980) förklarar vidare att det var brukligt att en pojke från en finare

familj under uppväxten tvingades vara älskare till en vuxen man. När pojken

utvecklades till man avbröts förhållandet, eftersom det då blev en homosexuell

relation och homosexualitet var föremål för förakt (Rush, 1980).
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Enligt Rush (1980) ansågs det i vissa judiska samhällen att flickor under tre år

var omogna för att ha ett sexuellt värde och därför inte hade någon oskuld att

förlora. De löpte därmed ingen risk att kränkas sexuellt i tidig ålder. Däremot

löpte de risk att i senare ålder bli bortlovade genom samlag med en man som var

utvald av flickans far. Homosexuella förbindelser mellan män straffades däremot

hårt i detta samhälle, men att utnyttja pojkar sexuellt var tillåtet tills de nådde 9-

årsåldern (Rush, 1980).

Judendomen har också en trossamling vilken vilar på muntliga diskussioner kring

judendomen. Denna samling kallas Talmud. Enligt denna trossamling skulle en

dotter giftas bort redan i 12-årsåldern, men från och med åldern tre och en dag

kunde flickan med faderns samtycke trolovas genom samlag ( Rush, 1980).

När det gäller västerlandet har sexuella övergrepp mot barn i olika former fortsatt

att existera ända fram i våra dagar. Det är ett brott man inte gärna talar om och är

det minst polisanmälda brottet (Dahlström-Lannes, 1994).

Heliga gränser överskrids vid sexuella övergrepp, det vill säga barnets sexuella

integritet angrips och det är därför tabu att prata om det. I svensk lagstiftning har

sexuella övergrepp betraktas som ett av de svåraste brotten, ända sedan tiden för

våra första lagstiftningar på 1800-talet (Rush, 1980). Dödsstraffet för

gärningsmannen var kvar till 1864, och fram till 1937 straffades också offren

(Dahlström-Lannes, 1994). Sexuella övergrepp kan finnas i alla samhällsklasser

och sociala grupper. Det kan vara vilken familj som helst, alltifrån

missbrukarfamiljer till direktörsfamiljer (Fahrman, 1993). Det berör många, inte

bara det drabbade barnet utan också föräldrar och övriga familjemedlemmar,

exempelvis syskon (Glingvall-Priftakis & Sundell, 1995). Enligt Larsson (2000)

är synen på sexuella övergrepp mot barn idag sådan att människor känner avsky

mot förövaren. Larsson (2000) menar att samhället idag blivit mer öppet så att

det pratas mer om sexuella övergrepp mot barn.
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Människor vågar tala om sexuella övergrepp, även de som blivit utnyttjade som

små och idag är vuxna vågar prata om det som varit (Larsson, 2000).

  Styrdokument med syfte att skydda barn från sexuella övergrepp

FN:s konvention (2000) om barns rättigheter, säger att barn är födda med en

grundläggande frihet och mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är ett

internationellt åtagande som bland annat formulerar barns och ungas behov. I

artikel 34, FN:s barnkonvention framgår det att konventionen syftar till att skydda

barn mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta

ändamål ska konventionsstaterna, alltså de länder som är medlemmar i FN,

särskilt vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra att ett barn förmås eller

tvingas att delta i en olaglig sexuell handling. Att förhindra att barn utnyttjas för

prostitution eller annan sexuell verksamhet samt att barn utnyttjas för

pornografiska föreställningar och i pornografiskt material (Sällqvist, 1990). Rädda

Barnen har varit starkt engagerad i kampen mot sexuella övergrepp. Det var i

slutet av 1970-talet som de via seminarier, litteraturutgivning samt via kampanjer

mot sexturism och barnpornografi, hade som mål att bekämpa sexuella övergrepp

mot barn. 1990 tog de steget över till direkta insatser för sexuellt utnyttjade pojkar

då projektet ”pojkmottagningen” startades. Forskning om förebyggande insatser

angående sexuella övergrepp mot barn, pågår fortfarande i världens alla länder

(Nyman, 1995). När det gäller synen på lagstiftningen förefaller den vara sträng. I

brottsbalken, kapitel 6 beskrivs sexualbrott mot barn som följer ”…Har någon

sexuellt umgänge med den som är under arton år och som är avkomling till eller

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

hon har att svara på grund av en myndighets beslut, döms för sexuellt utnyttjande

av underårig till fängelse i högst fyra år. Den som i annat fall än som avses förut i

detta kapitel, sexuellt berör 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 i två år…” (Sveriges Rikes Lag 1999).
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Socialtjänstlagen fastlår att kommunen har det yttersta ansvaret för att den

enskilde får det stöd och hjälp han behöver. Lagen säger vidare att socialnämnden

ska verka för att barn och ungdom ska växa upp under goda och trygga

förhållanden. Socialnämnden ska i nära samarbete med hemmen främja en

gynnsam social och fysisk utveckling samt en allsidig personlighetsutveckling hos

barn och ungdom. Socialnämnden ska också tillse så att barn och ungdom som

riskerar att utvecklas ogynnsamt får det stöd och skydd som de behöver. Om

barnet behöver fostran och vård utanför det egna hemmet ska hänsyn tas till vilket

som är det bästa för barnet (Sveriges Rikes Lag, Socialtjänstlagen, Kapitel 51,

paragraf 12,1999).

   Myndigheternas roll och ansvar

Svedin, m.fl (2002) säger att när det kommer till socialnämndens kännedom att

ett barn befaras ha blivit utsatt för sexuella övergrepp är det oftast via någon

annan instans. Enligt socialtjänstlagen, paragraf 71, har alla anställda inom

verksamheter som berör barn och ungdomar såsom barnomsorg, skola, anställda

inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst skyldighet att anmäla till

socialnämnden när det finns misstankar om att barn och ungdomar behöver hjälp

från samhället. Socialtjänstens handläggning av misstänkta sexuella övergrepp

skiljer sig inte principiellt från andra ärenden där barn misstänks fara illa. Så

snart det kommer till nämndens kännedom ska en utredning påbörjas. Enligt

socialtjänstlagen, paragraf 50, ska en utredning påbörjas kring det sexuella

övergreppet. Vid vissa utredningar är det viktigt att socialassistenterna hos

kommunernas socialtjänst samarbetar och samråder med andra organisationer

och myndigheter (Glingvall-Priftakis, 1989). Glingvall-Priftakis (1989) menar att

det sker ett samråd mellan socialtjänst, polis eller åklagare, barnpsykiatri,

rättsläkare eller läkare från barnmedicin samt barnkirurgi eller gynekologi. Polis

och åklagare inleder en förundersökning och bedömer om det finns tillräckligt

underlag för att väcka åtal.
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Barnpsykiatrins personal utreder bland annat hur barnet fungerar psykiskt och

hur eventuella psykiska problem kan avhjälpas. Inom barnmedicinsk,

gynekologisk eller rättsmedicinsk expertis görs bedömningar av eventuella

fysiska skador och ärrbildningar, samt om dessa kan ha uppstått som en följd av

ett sexuellt övergrepp. Socialtjänsten gör en social utredning om barnet och dess

familj. De olika utredningarna leder i bästa fall fram till en gemensam slutsats om

hur barnets uppväxt på bästa sätt skall ordnas (Glingvall-Priftakis, 1989).

Tecken på övergrepp

Sexuella övergrepp mot barn kan bero på många olika faktorer. Familjebilden

kan spela en roll, vad föräldrarna gör och hur deras uppväxt har sett ut. Vi

beskriver här psykiska och fysiska tecken på sexuella övergrepp samt hur

familjens situation kan ha betydelse för sammanhanget.

   Psykiska och fysiska tecken

Svedin (2000) beskriver att sannolikheten för att på sikt utveckla olika

psykosociala svårigheter är två till fyra gånger större för dem som blivit utsatta för

sexuella övergrepp än för andra. Glingvall-Priftakis & Sundell (1995) samt

Söderlind-Ridell (1993) beskriver att de barn av båda könen som fått hjälp och

stöd från olika myndigheter upplever sin tillvaro bättre. Vidare beskriver

Glingvall-Priftakis & Sundell (1995) samt Söderlind-Ridell (1993) att sexuella

övergrepp i barndomen bidrar till en mängd psykiska sjukdomstillstånd såsom

anorexi, bulimi, schizofreni, manisk-melankolisk sjukdom, multipel personlighet

depression, borderline, konversionshysteri och andra former av självdestruktivitet.

Svedin & Back (1996) beskriver att fysiska trauman på könsorganen och i

analområdet kan ge skador såsom, ärrbildningar, rodnad, svullnad, bristningar,

blödningar, flytningar och infektioner kan förekomma.
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Förslappad analmuskel med påföljande avföringsproblem och smärta: enkopres,

det vill säga svårighet att hålla avföringen och enures, det vill säga svårighet att

hålla urinen, är förekommande problem liksom sexuellt överförbara sjukdomar

och urinvägsinfektioner (Svedin & Back, 1996).

   Familjens situation

Svedin, m.fl. (2002) beskriver att familjer där barn utsatts för sexuella övergrepp

ofta är mindre sammanhållna, mer desorganiserade och generellt mer

dysfunktionella än andra familjer. Detta kan vara familjer med fosterbarn,

adoptivbarn eller familjer med biologiska barn. Familjer där den ena föräldern

inte är biologisk förälder kan också räknas hit. Vidare menar författarna att

samspelet i dessa familjer är mycket komplicerat. Utmärkande drag är social

isolering, rollförvirring, avsaknad av gränser och dålig kommunikation.

Norrman-Kreyberg (1995) menar också att avsaknaden av gränser är ett drag,

särskilt i många familjer där barn utsätts för sexuella övergrepp. Det verkar som

om allt flyter, och som om ingen i familjen sätter gränser i den psykiska och

fysiska utvecklingen. Enligt författaren finns det ett annat delvis motsatt drag

som också är typiskt för dessa familjer, han uttrycker det som att familjen är

”stängd”. Det kan vara till exempel en pappa som kontrollerar allt och alla i

familjen, och ingen annan får insyn. Med insyn avser Norrman-Kreyberg (1995)

att pappan håller familjen isolerad från omvärlden. Familjemedlemmarna blir på

så vis socialt isolerade och i stor utsträckning beroende av varandra för att

tillfredställa sina sociala och psykiska behov. Hemlighållande av sexuella

övergreppshandlingar påverkar också rollstrukturen i familjen, det vill säga att de

vaga gränserna mellan generationerna innebär att barnen i en del situationer

förväntas ta på sig vuxenroller medan de i andra situationer förväntas vara barn

(Martens, 1989). Bland familjer där barn utsätts för sexuella övergrepp

förekommer även multiproblemfamiljer, familjer som dras med många olika

svårigheter som dålig ekonomi, arbetslöshet, sjukdom och alkoholism.
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Bristande omvårdnad och sexuella övergrepp har det gemensamt att den vuxne

inte har tillräcklig förmåga att tillgodose barnets behov, utan hellre handlar

utifrån egna behov (Eriksson, 1998). Svedin (2000) tar upp att äktenskaplig

dysfunktion också har visat sig ha ett tämligen starkt samband med sexuella

övergrepp. Här inkluderar författaren föräldrars skilsmässa och separation och

äktenskapliga konflikter. Svedin (2000) menar vidare att vid eller efter en

skilsmässa kan det bli lättare för ett barn att avslöja ett övergrepp. Samtidigt

påpekar Svedin (2000) att situationen i sig kan öka risken för övergrepp.

Författaren beskriver också att de tecken som barnet eventuellt utvecklar efter ett

övergrepp i sig kan leda till stressfaktorer för barnet och familjen. Barnet kan ha

mycket svårt att berätta om sexuella övergrepp, såväl när de pågår som senare.

Han skriver vidare att det är en process att avslöja ett övergrepp, det kan ibland ta

lång tid och det är inte ovanligt att barnet tar tillbaka sin berättelse. Att

uppmärksamma och kunna värdera tecken är därför viktigt när det gäller att

upptäcka sexuella övergrepp mot barn. Hur barn reagerar på att bli utsatta för

sexuella övergrepp påverkas av flera faktorer; traumat som sådant, barnets

förmåga och benägenheten att hantera svåra upplevelser samt förmågan att tränga

bort händelsen ur minnet, den vuxnes svek. Enligt författaren finns det barn som

varit utsatta för sexuella övergrepp som tidigt får synliga skador medan andra är

mer svårupptäckta. Det kan vara relaterat till hur övergreppet gått till.

Distriktssköterskans omvårdnadsarbete i familjen

I en del av distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår arbete med barn och

familjer. Det kan till exempel vara att stödja föräldrar och ge dem råd i frågor

som rör barnets hälsa, välmående och säkerhet. Deatrick (1996) har gjort en

studie kring föräldrar, barn och samspelet med distriktssköterskan. I detta arbete

med barn och familjer är det viktigt att distriktssköterskan så tidigt som möjligt

skapar ett förtroende mellan sig och familjen.
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Detta förtroende kan definieras som en process, som innehåller varierande nivåer

som utvecklas över tid och som baseras på gemensamma intentioner,

ömsesidighet och förväntningar. Förtroendet är viktigt beroende på vad som

distriktssköterskan och familjen vill utveckla och uppnå när det gäller omvårdnad

(Deatrick, 1996). Faux & Knafl (1996) har också gjort en liknande studie

angående relationerna mellan familj och distriktssköterska. De beskriver att

interaktionen mellan distriktssköterska och familj kan leda till en fantastisk

tillfredsställelse för parterna, respektive en källa av stor frustration. Detta

beroende på om ett förtroende kan byggas upp eller inte. Även en studie av

Leahey & Harper-Jaques (1996) om samarbetet mellan familj och

distriktssköterska beskriver relationen som en komplex interaktion där deltagarna

tillför sina egna idéer och värderingar till samtalet mellan distriktssköterska och

familjemedlemmar. Traditionellt sett har distriktssköterskan varit experten och

familjen varit passiv mottagare av hjälp enligt författarna. Dixon (1996) gjorde

en studie med intervjuer av föräldrars erfarenheter av distriktssköterskor.

Författarens resultat visade att familjen var tvungen att förlita sig på

distriktssköterskans kunskap och ifrågasatte inte vad hon sa eller gjorde.

Förtroende är något som skall etableras över tid och antal interaktioner. Ett

samarbete mellan familjen och distriktssköterskan leder till ökat välbefinnande

och en lyckad hälsovård enligt författaren. Leahey & Harper-Jaques (1996)

menar vidare att det i distriktssköterskans omvårdnadsutövning också är viktigt

att familjen ges möjlighet att vara delaktig i arbetet med barn och ungdom.

Distriktssköterskan måste kunna lyssna på vad föräldrarna har att säga samtidigt

som hon ska kunna ge råd i olika frågor som rör barnet och familjen. Detta menar

också Watson (1993) som beskriver omvårdnad som en disciplin som bygger på

humanistiska värderingar och som har en moralisk karaktär. Författaren menar

vidare att hälsovården även ska se till barnens hemmiljö och sociala förhållanden

vilket stödjer barnet som varit utsatt för sexuella övergrepp. Den yttre fysiska

miljön måste tillrättaläggas så barnens trygghet och säkerhet tillvaratas. Hon

beskriver också etiska aspekter som främjar barnens psykiska, andliga, sociala

och kulturella välbefinnande.
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Watson (1993) säger vidare att en trygg miljö förstärker upplevelsen av

självkänsla och egenvärde. Det är samtidigt viktigt att barnet trivs i den miljö

som hon eller han befinner sig i. Enligt Eriksson (1998) kommer barn till denna

värld med ögonen fulla av lust. De är leksugna, hungriga på livet och på

människorna. Barnet ska kunna känna kärlek från sina fostrare. De vuxna har ett

ansvar bland annat när det gäller att se till att barn trivs i sin miljö, både hemma, i

skolan och i samvaro med andra människor. Om barnet enligt författaren får

utrymme att träna upp sin självkännedom utan att bli kränkt av vuxna kommer

det att bygga upp en självtillit och en tillit till vuxna människor. Finns tilliten

kommer barnet att längta efter att få utvecklas och upptäcka världen på ett

naturligt sätt. Med detta menar Eriksson (1998) att barnet måste få säga nej till

sådant som inte känns bra, likväl som barnet säger ja till sådant som känns bra

och även då ska barnet respekteras för sina känslor.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna litteraturstudie har varit tvåfaldigt. För det första, var syftet att

undersöka hur fysiska och psykiska tecken är beskrivna hos barn som blivit

utsatta för sexuella övergrepp. För det andra, att beskriva hur den verksamma

distriktssköterskan och andra professionella yrkesgrupper, vilka arbetar med

problemet, kan agera vid misstankar om sexuella övergrepp på barn.

Frågor till litteraturen är följande:

-     Hur beskrivs fysiska och psykiska tecken hos barn som blivit utsatta för

            sexuella övergrepp?

- Hur arbetar professionella yrkesgrupper med sexuella övergrepp på barn?

- Hur ska distriktssköterskan agera vid misstanke om sexuella övergrepp på

barn?
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METOD

Denna uppsats är baserad på litteraturstudier. En sådan metod innebär enligt

Nyberg (2000) att litteraturstudier till största delen består av en omfattande

teoridel, där syftet är att fördjupa sig och reflektera över det som framkommer

där. Nyberg (2000) menar också att endast det viktigaste ska återknytas till den

aktuella uppsatsen. Enligt Notter & Hott (1996) kan två till sju sökord anges i en

litteraturstudie De menar att det är av vikt att utvärdera innehållet i all litteratur

och identifiera den kunskapsmassa som har klar anknytning till studiens syfte.

Notter & Hott (1996) pekar på att målen för en litteraturstudie ska bidra till att

distriktsköterskeprofessionen framträder som kunskapsbas och utvecklas i sin

yrkesutövning. Polit & Hungler (1999) menar också att målet med en

litteraturstudie är att finna svar på det syfte som anges i studiens problemområde.

Manuell sökning via referenser i översiktsartiklar, bibliografier, referenser i

tidskrifter och böcker är också viktiga aspekter i en litteraturstudie, vilket vi tagit

fasta på. Vi har också gjort en databaserad sökning via referensdatabaser och

citeringsindex. I denna litteraturstudie har ambitionen varit att beakta

ovanstående och att studien vilar på vetenskapliga artiklar av empirisk karaktär,

framförallt av psykisk och psykosocial karaktär. Användningen av facklitteratur

har skett inom områden som omvårdnad, psykologi, psykiatri.

   Litteratursökning

Sökningar har genomförts via databaserna PubMed, Libris och Cinahl och

manuell sökning har gjorts på biblioteket högskolan Trollhättan/Uddevalla

campus Vänersborg samt sjukhusbiblioteket på NÄL i Trollhättan. Litteraturen

har sökts enbart på engelska och svenska, men vissa träffar gav även norsk,

amerikansk och spansk litteratur. Dessa träffar reducerades då de inte

överensstämde med syfte och frågeställning. De sökord som använts är sexual

abuse, sexual abuse-child, nursing care och sexuella övergrepp på barn.

Sökbegreppen har använts i olika kombinationer.
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Via de olika sökorden fanns litteratur från 1980-tal och fram till 2002.

   Inklusionskriterier

Urvalet avgränsades till att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 1980-

2002. De artiklar som bearbetades var av vetenskaplig karaktär. För att avgöra om

artiklarna uppfyllde kriterierna för vetenskaplighet, lästes och granskades de

artiklar som valts ut. Enligt Nyberg (2000) bör valet av källmaterial göras med

arbetets syfte och frågeställning som utgångspunkt. Dokument och handlingar bör

granskas för att finna de mest tillförlitliga svaren. Litteraturen på svenska och

engelska bearbetades. I detta fall innebar det att artiklarna har studerats och

klassificerats utifrån frågeställningarna. Fokus har varit tecken på sexuella

övergrepp på barn, professionella yrkesgruppers beskrivning av arbetet med barn

och sexuella övergrepp samt distriktssköterskans agerande vid misstanke om

sexuella övergrepp på barn. Flertalet av artiklarna som erhölls är skrivna av

socionomer, psykologer och psykiatriker. Ett fåtal är skrivna av sjuksköterskor

eller distriktsköterskor. I databasen PubMed valdes 37 artiklar ut men endast 10

stycken bedömdes relevanta till vårt arbete. I Libris valde vi ut 26 stycken, kvar

till arbetet blev fyra stycken. I Cinahls databas valdes två stycken artiklar ut för

arbetet, dessa två behölls också. Av de 65 utvalda artiklarna uppfyllde 17

kriterierna för att ingå i detta arbete. Samtliga av dessa visade på resultat från

empiriska studier.

   Exklusionskriterier

På sökbegreppet ”Sexual abuse” erhölls totalt 10 194 träffar. Då sökorden

inkluderade alla former av sexuella övergrepp lades ordet ”child” till, och

sökningen resulterade då i 566 träffar. Efter att dessa artiklars titlar studerats

plockades 434 bort, då dessa innehöll övergrepp på antingen pojkar eller flickor

var för sig, de innehöll också en hel del om tonåringar som blivit gravida efter

våldtäkter samt om hur modern förgripit sig på sina barn.
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Kvar blev 132 stycken artiklar där abstrakten studerades. Sökningen resulterades i

att en stor del av alla artiklar som finns publicerade inom ämnesområde handlar

om hur vuxna människor varit utsatta för sexuella övergrepp som barn har det

idag och hur de har blivit behandlade under åren som gått.  Av 23 artiklar som

studerats togs 16 stycken bort. De ansågs inte vara relevanta. På sökbegreppet

”Nursing care” erhölls 139 516 träffar och vid sökning på ”Nursing Care-Sexual

abuse all child; 0-18 years erhölls 73 träffar. Många av dessa artiklar handlade om

barn med HIV-infektion till följd av sexuella övergrepp i Kanada och USA. Dessa

artiklar exkluderades därför.  Vid sökning på begreppet ”sexuella övergrepp på

barn” erhölls 468 träffar. Av dem exkluderades 442 stycken då de inte ansågs vara

relevanta. På sökbegreppet ”Child-abuse-sexual/nursing/without-subheadings”

erhölls 19 träffar och 17 stycken exkluderades.

   Artikelöversikt

I resultatet har 16 artiklar bearbetas och analyserats. För att skapa en

övergripande bild av artiklarnas forskningsområde, fokuserade vi på

frågeställningen. Databaser och sökord presenteras i tabell 1. Flertalet artiklar är

skrivna av företrädare inom olika institutioner där problemet är känt, exempelvis

barnpsykiatrin.
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                                                                                    Tabell 1: databaser och sökord.

           Analys och bearbetning av artiklarna

Nyberg (2000) menar att sammanställningen av resultatet ska göras så tilltalande

och tydligt som möjligt för läsaren. När artiklarna skulle analyseras utgick vi från

våra frågeställningar med stödorden tecken, signaler, problembeskrivning,

professionella yrkesgrupper samt distriktssköterskans agerande. Artiklarna

delades upp och lästes individuellt, för att se om det aktuella ämnet för studien

togs upp. Därefter gjordes en gemensam analys, där det avgjordes vilka artiklar

som skulle ingå i resultatet. Artiklarna granskades därefter igen var för sig, med

frågeställningen som utgångspunkt. Slutligen analyserades artiklarna ytterligare

en gång var för sig, för att se om syfte och frågeställningar blivit korrekt

besvarade.  I tabell 2 visas vilka artiklar vi analyserat och använt oss av i arbetet.

Databas Sökord Kombination
  Antal
träffar

 Antal
utvalda

  Antal
använda

PubMed Sexual abuse 10194

Sexual abuse - Child 566 23 7

Nursing Care 139516

Nursing care
- Sexual abuse
all child; 0-18
years

73 14 3

Libris Sexuella
övergrepp på
barn

468 26 4

Cinahl Child-abuse-
sexual/nursing/
Without-sub-
headings

19 2 2
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                                                  Tabell 2: Artiklars författare,  publiceringsår och titel.

Författare: Publiceringsår: Titel:

Blakeley,J.

Riberio, V.

1998 Community Health and

Pediatric Nurse´s

Knowledge, Attitudes

and Behaviors

Regarding Child Sexual

Abuse.

Deatrick, J.A. 1996 Involvement in health

care decisions: Parents

and Children with

chronic Illness.

Dixon, M.D. 1996 Unifying concepts in

parents experiens with

health care providers.

Faux, S.A. &Knafl,K.A. 1996 Family-health care

provider relationsships:

The new paradigm.

Finkelhorn, D.

Byron,L.

1986 High-risk children.

Greipp, E. 1997 Ethical Decision

Making and Mandotory

Reporting in Cases of

Suspected Child Abuse.

Hornor, G. 2002 Child sexual abuse:

Psychosocial risk

factors.

Hornor, G. McCleery,

J.

2000 Do Pediatric Nurse

Practitioners Recognize

Sexual Abuse?



19

Lagerberg, D. 2000 Sexual abuse in a

Preschool Setting:

Child Reports

Hermeunetics and the

Law.

Leahey, M. & Harper-

Jaques, S.

1996 Family-nurse

relationsship: Core

assumptions and

clinical implications.

Long, A. Smyth, A. 1998 The role of mental

health nursing in the

prevention of child

sexual abuse and the

therapeutic care of

surviviors.

Moody, C.W. 1999 Male child Sexual

Abuse.

Peace, G. 1995 Living with the effects

of child sexual abuse.

Peters, D.K. Range,

L.M.

1995 Childhood sexual abuse

and current suicidality

in college woman and

men.

Ticson, L. Velasques,

O. Bernier, R.

2002 Children referred for

possible sexual abuse:

medical findings in

2384 children.

Watkins, B. Bentovim,

A.

1991 The sexual abuse of

male children and

adolescents: a review of

current research.
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 Validitet

Notter & Hott (1996) och Starrin & Svensson (1994) menar att validitet syftar till

att undersöka det som avses att undersökas. I detta fall kunde validiteten säkras

genom att validitetskriterierna var knutna till våra frågeställningar. Dessa hade vi

god hjälp av då vi kunde finna svar i sorteringsprocessen och också i den

individuella läsprocessen. Vi diskuterade vidare om det som vi avsåg att finna i

litteratur och artiklar blev funnet, vilket vi var helt överens om och detta

presenteras i vårt resultat.

RESULTAT

Resultatet presenteras med en struktur, kopplad till de frågeställningar som varit

aktuella.

Hur tecken på sexuella övergrepp kan beskrivas

         Fysiska tecken av genital karaktär

Enligt Svedin, m.fl. (2002) kan sexuella övergrepp misstänkas genom att barn

uppvisar fysiska symtom i hemmet, inom barnomsorgen eller vid en

läkarundersökning. Svedin, m.fl. (2002) påpekar att förekomsten av fysiska

tecken och skador i samband med sexuella övergrepp varierar mycket i olika

undersökningar. De tecken som kan ses efter ett sexuellt övergrepp är en följd av

ett trauma eller en infektion. Svedin, m.fl. (2002) skriver vidare att eftersom

läkningen kan ske väldigt snabbt kan tecken och fynd variera beroende på hur

lång tid som förflutit sedan det senaste övergreppet. Även typen av övergrepp,

barnets ålder, tidigare övergrepp samt under vilken tidsrymd dessa ägt rum har

betydelse. (Sanford i Winding, 1986) nämner att barn i alla åldrar kan reagera på

övergrepp med att bada länge och ofta.
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(Goodwin i Winding, 1986) menar att fysiska symtom som kan förekomma hos

barnet är upprepade urinvägsinfektioner, veneriska sjukdomar, flytningar,

blödning, sveda och rodnad genitalt eller analt. Även tonårsgraviditeter där flickan

inte vill avslöja barnfaderns namn bör väcka misstankar. Normann-Kreyberg

(1995) menar att vaginala samlag är sällsynta i tidiga barnaåren. Författaren

skriver vidare att det inte är ovanligt med utvändiga eller anala samlag. Enligt

författarens beskrivning så sker utvändiga samlag med penis mellan barnets lår,

mot flickans könsorgan eller annat ställe på utsidan av kroppen. Normann-

Kreyberg (1995) beskriver även att flickor i två-treårsåldern som utsätts för

vaginala samlag kan få slidöppningen spräckt, med ärrbildningar på

mödomshinnan och omkringliggande vävnader som följd. Normann-Kreyberg

(1995) menar vidare att ärrbildningar kan medföra förhårdnader eller

sammanväxning. Detta kan försvåra ett naturligt sexualliv senare i livet. Små

pojkar har ofta trång förhud, som inte skall dras tillbaka. Normann-Kreyberg

(1995) menar att om pojkar blir hårt onanerade kan förhuden skadas.

Analöppningen kan också sprängas sönder om ett främmande föremål pressas in.

Detta gäller båda könen. Andra kroppsliga symtom som kan förekomma är

smärtor i bäckenet, i ryggen, i benen och i huvud och halsområdet till följd av att

barnet hållits fast under övergreppet. Svedin (2000) menar att sexuella övergrepp

inte behöver ge några kroppsliga skador, om det varit en ytlig manipulation av

könsorganen. När ett mindre barn berättar om en händelse som påminner om

samlag är det inte ovanligt att de varit med om ett så kallat interlabialt samlag. Det

vill säga ett samlag där förövaren rört sin penis fram och tillbaka mellan

blygdläpparna, eller mellan övre delen av låren. Det kallas då för ett intercruralt

samlag. Vid båda tillfällena ses inga tecken på penetration eller skador i

underlivet.
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   Fysiska tecken av cirkulatorisk karaktär

Larsson-Swärd (2001) menar att det är ofta svårt att bedöma tecken och signaler

på övergrepp. De menar vidare att barn reagerar olika beroende på sin

personlighet och ålder när övergreppen började. Larsson-Swärd (2001) beskriver

fysiska symtom som kan ge upphov till misstankar om sexuella övergrepp.

Exempelvis kan barnet ha svårigheter att sitta eller gå. Flera studier för

distriktssköterskor och barnsjuksköterskor har gjorts angående problemen med

blåmärken, hudblödningar och könssjukdomar efter sexuella övergrepp.

Blåmärken bakom öronen eller på insidan av låret kan vara tecken på sexuella

övergrepp, då det är ovanligt att barn slår sig där (Larsson-Swärd, 2001). Hornor

(2002) förklarar i sin studie att blåmärken på och runt underlivet kan vara svåra att

upptäcka då dessa ställen sällan undersöks annat än vid misstanke om sexuella

övergrepp. Om barnet är mindre och använder blöja upptäcks sådana blåmärken

oftast tidigare vid till exempel blöjbyte (Hornor 2002). Återkommande

skavmärken på knän eller mage, oförklarliga sår runt munnen, rodnader, skador,

flytningar eller blödningar i underlivet på flickor är skador vars art enligt Larsson-

Swärd (2001) oftast inte stämmer med uppgivet uppkomstsätt. Förstorad ändtarm

hos pojkar som kan upptäckas vid en läkarundersökning, ömhet, klåda eller

infektioner i underlivet samt upprepade urininfektioner eller veneriska sjukdomar,

kan vara tecken på att barnet utsätts för sexuella övergrepp. Då misstanke om

sexuella övergrepp föreligger och barnet har sprickor runt analområdet bör man

vara extra observant om vetskap finns att barnet inte haft förstoppningsproblem,

visade Hornor och McCleery  (2000) samt Hornor (2002) i sin studie. Smärtor hos

barn som inte har någon medicinsk förklaring alltid ska leda till undersökning av

barnets livssituation. Moody (1999) studerade kring sexuella övergrepp på pojkar.

Problemet beskrivs som att det oftast inte lämnar några fysiska tecken efteråt.

Vidare menar Moody (1999) att om ett barn har gonorré eller klamydia, så skall

man alltid vara misstänksam på att ett sexuellt övergrepp ägt rum, även om det

inte finns några andra fysiska tecken på det.



23

Hornor och McCleery (2000) samt Hornor (2002) har gjort flera studier kring

problemet med att känna igen både fysiska och psykiska tecken på sexuella

övergrepp på barn. De menar precis som Moody (1999) att klamydia och andra

könssjukdomar såsom exempelvis kondylom hos barn ska oroa läkare och annan

vårdpersonal eftersom dessa sjukdomar överförs sexuellt.

    Psykiska tecken på bristande tillit och känslomässiga  aspekter

Svedin (2000) betonar att det inte finns några psykiska tecken som entydigt kan

tolkas som tecken på att ett barn varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Även

Lagerberg (2000) som gjort en studie av barn i förskolan betonar att det inte finns

några specifika tecken som entydigt vittnar om sexuellt övergrepp. Samtidigt

menar Svedin (2000) och Lagerberg (2000) att det endast finns en liten minoritet

av barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp, men som inte visar några

tecken alls. Long & Smyths (1998) studie som gjorts angående

distriktssköterskors och barnsjuksköterskors erfarenheter av problemet visar att

barn som blivit sexuellt utnyttjade blir mycket känslomässigt förvirrade. Om en

vuxen som inte känner till övergreppet exempelvis vill ge en kram eller en klapp

på kinden kan barnet reagera med rädsla. Barnen känner sig då många gånger

som dåliga och fula människor inför alla vuxna. Även Blakeley & Ribeiro (1998)

har gjort en liknande studie av barnsjuksköterskors och distriktssköterskors

erfarenheter. De beskriver också barnets förvirrade känslor. Tillsammans med

andra barn som inte är sexuellt utnyttjade kan de utnyttjade barnen spela döda vid

lekar som innebär att jaga varandra. De är rädda för att bli tillfångatagna. Detta

liknar många gånger det som förövaren gör vid det sexuella övergreppet. Vid lek

tar barnen ofta tag i varandra och de utsatta barnen blir rädda och säger då saker

som de fått höra i samband med övergreppen. De kan säga könsord och grova

svordomar som gör att vuxna reagerar på orden eller uttalet. Ibland talar barnen

med en grötig stämma, vilket enligt Blakeley & Ribeiro (1998) kan ha att göra

med att de fått sperma i munnen från förövaren. Normann-Kreyberg (1995) har

funnit att pojkar och flickor ofta reagerar olika på sexuella övergrepp.
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Flickor vänder sina svårigheter inåt, internaliserar, och känner att det är deras fel

att de blivit övergripna sexuellt.  Pojkar påverkas genom att vara utagerande. De

kan bli aggressiva och våldsamma. Ibland blir de själva senare förövare.

Normann-Kreyberg (1995) påpekar också att pojkarna kan känna mer skam över

vad de varit med om, medan flickorna har mindre skamkänsla men de har desto

mer skuldkänsla. Larsson-Swärd (2001) belyser vikten av barns teckningar och

att barn har svårigheter att berätta om övergreppen. Istället uttrycker de sina

känslor och tankar i de alster de tillverkar, eftersom barnen ofta av förövaren blir

förbjudna att berätta om det de varit med om. Att rita teckningar har förövaren

nästan aldrig förbjudit. Vidare beskrivs även de psykiska tecken som barnet kan

ha i form av förlust av tillit till vuxna.

     Psykiska tecken i sociala sammanhang

Knudsen-Ingnes & Haarberg-Aas (1985) menar att förskolebarn som varit utsatta

för sexuella övergrepp, ofta visar detta mer öppet än större barn. De har mindre

vetskap om hur tabubelagt detta är. Förskolebarn kan uppvisa ett förförisk

beteende, de kan också visa en kunskap om sexualitet eller kännedom om

sexuella handlingar, som är allt för avancerat för åldern. Äldre barn visar tecken

som nedstämdhet, svårigheter att lita på andra människor, självdestruktivt

beteende, narkotikamissbruk och svårigheter att utveckla ett harmoniskt sexuellt

förhållande. Watkins & Bentovim (1991), Peters & Range (1995) har gjort en

studie bland vuxna människor som i barndomen varit utsatta för sexuella

övergrepp. Dessa författare samt Glingvall-Priftakis & Sundell (1995) och

Söderlind-Ridell (1993) beskriver alla att barn som utsätts för sexuella övergrepp

oftare än andra får problem i vuxen ålder. De får beteendeproblem, sämre

självförtroende och ökad grad av depression. Sexuella övergrepp på barn kan ge

ångestsyndrom, antisocialt beteende, missbruk, ätstörningar och

självmordsbeteenden i vuxen ålder. Knudsen-Ingnes & Haarberg-Aas (1985)

beskriver också att en del, speciellt unga flickor, kan göra sig själva oattraktiva

genom att svälta sig, andra kan äta sig till en stor övervikt.
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På detta sätt kan barn och ungdomar visa att de är ur balans och har det svårt.

Normann-Kreyberg (1995) menar att barnet också kan regrediera genom att gå

tillbaka till ett tidigare utvecklingsstadium, som till exempel att börja suga på

tummen eller att tala babyspråk. Ibland kan barnet också kura ihop sig ett hörn i

ett rum där det finns andra människor. Barn som varit utsatta för sexuella

övergrepp är oftare mer rädda för att vara ensamma i stängda och låsta rum än

barn som inte varit utsatta. Normann-Kreyberg (1995) menar med detta att de

barnen relaterar det de varit utsatta för till stängda och ofta låsta rum. Svedin,

m.fl. (2002) förklarar att det är viktigt att klargöra att inget enskilt tecken kan

användas som bevis för att barnet varit utsatt för sexuella övergrepp. Tecknen är

signaler som ska leda till att tala med och lyssna på barnet i syfte att förstå och att

kunna hjälpa barnet att slippa bli utsatt för sexuella övergrepp. Svedin, m.fl.

(2000) menar vidare att tecknen dock kan stärka ett barns berättelse om det kan

påvisas att det har ett samband med övergreppen. Larsson-Swärd (2001) fann att

missbruk av alkohol och narkotika bland tonåringar är vanligt förekommande.

Det mindre barnet kan kissa eller bajsa på sig, vara nedstämt, ha

anpassningssvårigheter och känner rädsla för kroppskontakt med andra

människor.

Professionella yrkesgruppers beskrivning av arbetet med

sexuella övergrepp på barn

   Polisen

Poliser som arbetar med sexuella övergrepp på barn har en speciell utbildning i

detta ämne. De beskriver att det största problemet är att barnen inte blivit trodda

av sin omgivning när de berättat vad de blivit utsatta för. Barnen beskriver många

gånger för polisen att vuxna sagt att de har en livlig fantasi och att de är

lögnaktiga. Dahlström-Lannes (1994) menar att hon i sitt arbete som polis ännu

inte mött några fantasifulla eller lögnaktiga barn.
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De barn Dahlström-Lannes har mött har varit uppgivna, ledsna, skuldtyngda och

förtvivlade. Dahlström-Lannes (1994) beskriver att de två vanligaste och klart

uttalade tecknen vid sexuella övergrepp är att barnen blir destruktiva och att de

avviker sexuellt. De kan till exempel visa sina könsorgan och även onanera helt

öppet framför sina kamrater. Flickornas destruktivitet riktar de mot sig själva. De

kan skära sig, bränna sig och sticka in glasbitar eller nålar i sin kropp. Pojkarnas

destruktivitet riktar sig oftast mot andra. De blir aggressiva och slåss. Dessa barn

har en dålig självbild och låg självkänsla. Många gånger känner de sig värdelösa

och kan utsätta sig själva för stora risker, till exempel genom att leka på farliga

platser eller att kasta sig ut i trafiken. Enligt Dahlström-Lannes (1994) gör polisen

ett förhör med barnet efter en anmälan om misstänkta sexuella övergrepp. Det är

alltid en socialassistent från kommunens socialkontor närvarande. Förhöret görs

med utgångspunkt från barnets ålder och vilken nivå barnet befinner sig på i

utvecklingen. Ofta framkommer det i förhör med dessa barn att det inte spelar

någon roll vad som händer. De känner att ingen tycker om dem. Många av dessa

barn försöker också begå självmord enligt.

   Läkaren

Från läkarhåll beskrivs problemet på liknande sätt som sammanhanget där

polisen är inkopplad. (Ormstad i Eriksson, 1998) tror många gånger dessa barn

att de är kroppsligt förstörda, att de inte kommer att utvecklas normalt och att

andra människor kan se utanpå dem vad de varit med om. Läkarnas uppgifter när

de vårdar eller undersöker barn som varit utsatta för sexuella övergrepp på barn

är att samarbeta med andra berörda instanser och barnet. De ska också påvisa,

dokumentera och skriva ett skriftligt rättsintyg om eventuella kroppsliga

förändringar i relation till det misstänkta övergreppet. Läkarna beskriver vidare

att det oftast inte är några problem med att undersöka dessa barn. Många gånger

kan barnen berätta mer om detaljer vid en läkarundersökning än vad som

framkommit vid polisförhör. Även läkarna som arbetar med dessa barn har en

speciell utbildning inom området.
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Läkarna säger vidare att det är viktigt att berätta noga för barnen vad de ska göra

och varför de gör de olika undersökningarna. Det blir då lättare för barnet att

förstå varför de måste gå till doktorn som undersöker barnen överallt från topp

till tå, alltså inte bara i och runt könsorganen (Eriksson, 1998).

   Barnpsykiatri

De personer som arbetar inom barnpsykiatrin säger att det är viktigt att barn får

berätta om sina känslor och upplevelser av det som hänt. Psykologer och

psykiatriker beskriver alla samma problem som de tidigare nämnda

yrkesgrupperna gjort. De betonar dock vikten av att barnen måste få leva ut sin

sorg och vrede över det som hänt.  De vuxna som arbetar med barnen måste noga

och ofta betona att det inte är barnens fel att ett sexuellt övergrepp skett. Barnen

måste få hjälp med att få bort sina skuld- och skamkänslor över det inträffade.

Denna hjälp får de genom psykoterapi, antingen individuellt, i grupp eller

tillsammans med någon vuxen från familjen. Dock inte tillsammans med

förövaren om denne finns i familjen (Eriksson,1998).

   Socialtjänsten

Här beskrivs också problemet på samma sätt som de tidigare nämnda.

Socialassistenterna anser dock att de behöver mer utbildning på området då det är

socialtjänsten som har hand om dessa barn. De beskriver att de sitter i en

maktposition mot dessa barn eftersom de har det övergripande ansvaret efter ett

sexuellt övergrepp. Socialassistenterna förklarar att barn som blivit sexuellt

utnyttjade visar sin vrede, sitt hat och fruktan för vuxna människor genom att ofta

förklara att de inte vill leva längre. Många gånger tar de också tillbaka sin

berättelse om vad de varit utsatta för och det är då viktigt för socialtjänsten att tala

om för barnet vikten av att kunna hjälpa dem inför framtiden.
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Det betonas också att det är nödvändigt att tala om för barnet att sexuella

övergrepp är förbjudna och att den som gjort övergreppet i värsta fall hamnar i

fängelse (Eriksson, 1998). Greipp (1997) har studerat och intervjuat

barnsjuksköterskor och distriktsköterskor om deras kunskap om sexuella

övergrepp mot barn. Resultatet av studien visar att deras teoretiska kunskaper om

övergrepp har ett samband med hur de handlar då misstanke om övergrepp

föreligger. Författaren beskriver hur snabbt barnsjuksköterskor och

distriktssköterskor ser till att det görs en fysisk och psykologisk undersökning på

barnet, samt hur snabbt dessa anmäler det misstänkta fallet. Greipp (1997)

beskriver också att tidigare erfarenheter från övergrepp mot barn också har

betydelse för hur dessa går till väga vid misstanke. Författaren beskriver vidare i

sin studie att barnsjuksköterskor och distriktssköterskor fått för lite undervisning i

ämnet som rör sexuella övergrepp på barn. Ytterligare forskningsresultat visar på

att kunskap och träning om sexuella övergrepp på barn är bristfälliga. Endast en

del av de intervjuade känner sig trygga i sin kunskap inom ämnesområdet

(Greipp, 1997). Blakely & Riberio (1998) beskriver i sin studie om vilka

erfarenheter och kunskaper barnsjuksköterskor och distriktsköterskor har.

Författarna menar att mer kunskap behövs för både barnsjuksköterskor och

distriktsköterskor inom ämnesområdet. Blakely & Riberio (1998) anser att det

borde ingå undervisning om sexuella övergrepp i utbildningen. Lindblad (1989)

beskriver att sexuella övergrepp mot barn fick en ökad uppmärksamhet i Sverige i

början av 1980- talet. Problematiken framstod som ny och okänd för många.

Bristen på kunskap och behovet av forskning betonades i olika sammanhang. I

själva verket hade flera svenska undersökningar gjorts långt tidigare. Normann-

Kreyberg (1995) skriver att redan 1943 hade Kinberg, Inghe & Reimer publicerat

en studie utgående från 100 rättpsykiatriska incestärenden. Av de undersökta

gärningsmännen i studien var 90 män och 10 kvinnor.
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Hur ska distriktssköterskan agera vid misstanke om

sexuella övergrepp på barn?

Enligt Eriksson (1998) är det viktigt att den som upptäcker att sexuella övergrepp

sker inte fördömer personen som gör övergreppen, utan enbart handlingen.

Eriksson (1998) skriver vidare att det vid arbete på barnavårdscentral inte är

ovanligt att den ena föräldern, oftast mamman, talar om för distriktssköterskan att

hon misstänker att barnet utsätts för sexuella övergrepp av pappan. Större barn

kan komma och själva berätta att de blir sexuellt utnyttjade. Enligt författaren

framförallt om de har mindre syskon. Detta gör de för att skydda de mindre

barnen från sådana övergrepp de själva varit med om. Att tro på vad barnet

berättar är bland det allra viktigaste för alla personer som är inblandade. Detta

gäller både professionella yrkesutövare som andra vuxna som barnet anförtro sig

åt. Enligt Dahlström-Lannes (1994) ska anmälan göras både till socialtjänsten i

kommunen och till polisen. När anmälan görs är det också viktigt att tänka på

vem som är förövare. Är det en familjemedlem ska distriktssköterskan inte

kontakta föräldrarna. Det är polisens eller socialtjänstens sak. Om den ena

föräldern är med vid anmälan får han eller hon avgöra om den andra föräldern

ska kontaktas. Allt detta ingår i ett skydd från samhällets sida. Författaren

beskriver på samma sätt vad distriktssköterskan ska göra vid misstanke om

sexuella övergrepp på barn. Författaren delar in tecknen vid misstänkta sexuella

övergrepp på barn i tre grupper. Dessa grupper är om misstankarna är vaga, om

det finns tecken där distriktssköterskan vet att något är fel men inte vet vad, den

tredje gruppen är om misstankarna är starka. Dessa beskrivs mer ingående på

nästa sida. Utifrån dessa tre grupper kan distriktssköterskan agera på olika sätt.
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    Att tro och lyssna på barnet

Sandström-Taylor i Eriksson (1998) säger att det för alla som arbetar med barn

som blivit sexuellt utnyttjade finns tre viktiga huvudpunkter att tänka på. För det

första att alltid tro på barnet, för det andra att distriktssköterskan försäkrar barnet

om att det aldrig är barnets fel det som hänt. Den tredje huvudpunkten är att

distriktssköterskan ska förklara för barnet att hon tänker göra allt som hon kan för

att skydda barnet från ytterligare övergrepp. Något mycket viktigt i allt arbete

med sexuella övergrepp på barn är att behålla sitt lugn hur svårt det än är och

känns. Sandström-Taylor i Eriksson (1998) säger vidare att det är av vikt att

berätta för barnet att det som det blivit utsatt för är ett brott. Det är i lag förbjudet

och den som begått ett brott kan få fängelse. Att också vara försiktig när ord väljs

är viktigt beroende på vilken ålder barnet har. Distriktssköterskan kan berätta om

personer som varit i samma situation kan vara bra för barnet att höra.

Distriktssköterskan kan då sätta namn på en person för att försöka göra hela

situationen mer personlig för barnet. Hon kan till exempel säga att: ”Jag känner

en person som heter Lisa och som träffar barn som varit utsatta för samma sak

som du” (Eriksson, 1998). Ticson, Velasquez & Bernier (2002) har gjort en

studie bland 2384 barn i Amerika som misstänktes ha varit utsatta för sexuella

övergrepp. De belyser också vikten av att tro på vad barnet berättar.

Distriktssköterskan måste kunna lyssna och visa att hon tror att det barnet

berättar är sant. Det är enligt Ticson, Velasquez & Bernier (2002) en utmaning

för alla distriktssköterskor att våga tro på en berättelse från barn om sexuella

övergrepp. Författarna säger vidare att om ett barn berättar att det utsätts för

sexuella övergrepp ska den som lyssnar ta för givet att det barnet säger är sant.

Detta kan barnet berätta på flera olika sätt, exempelvis när barnet leker, äter eller

umgås med andra individer. Peace (1995) beskriver i sin studie om hur det är att

leva med minnen efter övergrepp. Studien beskriver hur barn berättat om

övergrepp, men inte blivit trodda. Ingen har heller agerat trots att det funnits

starka misstankar enligt författaren. Peace (1995) skriver vidare att barn som

utsatts för sexuella övergrepp har behov av att få prata om övergreppen.
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De behöver som tidigare sagts bli bemötta av vuxna som tror på dem och därefter

agerar (Peace, 1995).

    Agerande vid vaga misstankar

Dahlström-Lannes (1994) beskriver att vid sådana tillfällen måste

distriktssköterskan noga observera barnet vid flera tillfällen än vid besöken för

vägning, mätning och vaccinationer. Att noggrant dokumentera med både tid och

plats kan hjälpa distriktssköterskan att se om det observerade är återkommande

samt om det finns något gemensamt med det som noterats vid tidigare besök.

Noggrann dokumentering av barnets mimik och kroppsspråk är också viktigt. Om

barnet kan prata ska dess formulering och reaktioner ordagrant antecknas. Vid

eventuella frågor till barnet används aldrig ordet ”varför” eller ledande frågor

som kan besvaras med ett ja eller nej. Detta för att barnet själv ska få berätta med

egna ord. Om barnet ritar eller målar sparas dessa alster för att de kan visa

barnets oro och användas senare vid ett eventuellt åtal (Dahlström-Lannes, 1994).

Även Svedin (2000) belyser vikten av att anteckna och observera barnet vid

möten med detta. Viktigt är också att samtala på barnets nivå, att skapa trygghet

och en bra miljö för barnet där distriktssköterskan ska visa intresse för barnet och

vara tydlig, både i språket och i mimiken. Barnet måste få tid på sig att berätta,

ofta med pauser för att inte bli uttröttat.

           Agerande vid troliga misstankar

Den andra gruppen är om distriktssköterskan inser att något är fel men inte

förstår vad. Då måste distriktssköterskan enligt Dahlström-Lannes (1994) fråga

rakt på sak om barnet är sexuellt utnyttjad. Detta är enligt författaren ett problem

då många vuxna känner ett obehag över att fråga barn om sådana saker. De flesta

människor vet att problemet finns men det är tabubelagt och svårt att tala om.
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Barn däremot är vana vid att få frågor när det gäller andra problem som vid till

exempel sjukdom. Utsatta barn blir antingen lättade över frågan eller svarar

undvikande. Barn som inte blir sexuellt utnyttjade tycker frågan är dum och löjlig

(Dahlström-Lannes,1994).

    Agerande vid starka misstankar

Den tredje gruppen av misstankar är när misstanken är stark. Det är då enligt

Dahlström-Lannes (1994) viktigt att agera omedelbart. Vid starka misstankar om

sexuella övergrepp ska barnet inte utfrågas, det berättar oftast alltid självmant.

Här gäller det än mer att visa att det barnet berättar är sant och att

distriktssköterskan tror på berättelsen. Låt barnet berätta vad det själv vill berätta,

fråga inte om någonting i onödan, frågorna ska istället komma från polisen, det

räcker att distriktssköterskan vet att övergrepp har skett.

Sammanfattningsvis kan sexuella övergrepp på barn beskrivas såsom att

övergrepp kan misstänkas genom att barn uppvisar fysiska tecken i hemmet,

inom barnomsorgen eller vid en läkarundersökning. De tecken som kan ses efter

ett sexuellt övergrepp är oftast ett trauma eller en infektion. Psykiska tecken kan

visa sig som bristande tillit, flickor kan vända svårigheter inåt medan pojkar kan

visa sig aggressiva och våldsamma. Psykiska tecken i sociala sammanhang efter

sexuella övergrepp visar sig framförallt hos äldre barn. De visar beteendeproblem

med sämre självförtroende och en ökad grad av depression. Många olika

professionella yrkesgrupper är inblandade i arbetet med sexuella övergrepp på

barn, som till exempel polisen, som har en speciell utbildning i detta ämne.

Läkarens uppgift vid sexuella övergrepp på barn är att samarbeta med berörda

instanser, dokumentera och skriva rättsintyg om eventuella kroppsliga

förändringar i relation till det misstänkta övergreppet. Barnpsykiatrin hjälper

barnen med att bearbeta de skuld- och skamkänslor de oftast får av sexuella

övergrepp. De kan få hjälp genom bland annat psykoterapi, individuellt eller i

grupp.
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Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för barn efter ett sexuellt övergrepp.

Distriktssköterskans agerande vid misstanke om sexuella övergrepp på barn beror

på vilken grad av misstanke det handlar om. Vid vaga misstankar ska

distriktssköterskan dokumentera tid och plats samt om det observerade

återkommer vid nästa besök. Vid troliga misstankar frågar distriktssköterskan

rakt på sak om barnet utsätts för sexuella övergrepp. Vid starka misstankar är det

viktigt att distriktssköterskan reagerar omedelbart genom att göra anmälan till

socialtjänst och polis. Inga frågor ska ställas, detta är polisens arbete. Viktigt är

att distriktssköterskan alltid tror och lyssnar på vad barnet har att berätta.

DISKUSSION

Metod

Syftet med denna studie har varit att beskriva tidigare studiers forskningsresultat om

hur tidiga tecken på sexuella övergrepp kan beskrivas. För att på ett bra sätt kunna

besvara frågeställningarna, blev valet av metod litteraturstudier. Databassökningarna

gav många träffar på olika språk som engelska, svenska, norska, amerikanska och

spanska, men endast svensk och engelsk litteratur har används. Dessa träffar

reducerades då de inte överensstämde med syftet och frågeställningarna. De sökord

som vi använde var för sig först gav många träffar, men i kombination med andra

sökbegrepp kunde artiklarna begränsas till 16 artiklar. Många av artiklarna

plockades bort då de innehöll en del om tonåringar som blivit gravida efter

våldtäkter eller hur modern eller fadern förgripit sig på sina barn eller hur de mår

som vuxna efter sexuella övergrepp som barn. Eftersom vårt syfte var att undersöka

hur tidiga tecken på sexuella övergrepp kan beskrivas gjordes denna selektering. Vi

ville också undersöka hur olika professionella yrkesgruppers erfarenheter av arbetet

med sexuella övergrepp på barn kan beskrivas samt distriktsköterskans agerande vid

misstanke om sexuella övergrepp på barn. Via de olika sökorden fanns litteratur från

1980-talet och fram till 2002.
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Eftersom vi ville ha aktuella forskningsrapporter valde vi litteratur från den senare

delen av 1990-talet och fram till 2002. Vi lade fokus på distriktssköterskan och

studien inriktades på att få svar på syfte och frågeställningar. Endast ett fåtal artiklar

var skrivna av sjuksköterskor och distriktssköterskor. Flertalet var skrivna av

socionomer, psykologer och psykiatriker. Sökningen och urvalet tog mycket tid i

anspråk men efter analyserandet och indelningen av artiklarna kunde vårt arbete

börja med att leta svaren på syfte och frågeställningen.

Resultat

Denna studie visar att distriktssköterskan i sitt dagliga arbete med barnet och

familjen kan möta problem av olika art. Av litteraturen att döma krävs det

kunskaper om flickors och pojkars sexualitet. Enligt Svedin (2000) är barn

naturligt nyfikna på sin egen och andras kroppar. Sexuell lek och utforskande

bedrivs ofta av nyfikenhet, är spontan, lättsam och ömsesidig till sin natur.

Beteenden som liknar vuxensexualitet som samlagsliknande handlingar är

ovanliga hos barn i allmänhet, medan de förekommer bland barn som varit utsatta

för sexuella övergrepp. De barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp har

svårt att lita på andra vuxna människor. Flickor kan göra sig oattraktiva genom

att svälta sig eller äta sig till stor övervikt. Det är viktigt att distriktssköterskan är

uppmärksam på de tecken som barn visar då de blivit utsatta för sexuella

övergrepp eller när misstanke finns. Nilsson & Svedin (2002) förklarar att det är

viktigt att klargöra att inget enskilt tecken kan användas som bevis för sexuella

övergrepp på barn. Tecknen är signaler som ska föranleda till att prata med och

lyssna till barnet så vi kan förstå och hjälpa barnet med de bakomliggande

orsakerna. Vidare ska distriktssköterskan reflektera över hur stöd och ingripande

ska gå till för att hjälpa barnet och barnets familj. Distriktssköterskan kan samtala

med sina kollegor och fråga dem hur de skulle agera vid misstanke om sexuella

övergrepp på ett barn.
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Att utveckla en nära kontakt och ett samarbete med sociala myndigheter, polis,

läkare, psykolog och barnomsorgspersonal kan bli ett bra stöd i arbetet med

utsatta barn. Eriksson (1998) belyser vikten av att i varje kommun ha lokala

kontaktpersoner vid arbete med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Dessa personer ska komma från olika instanser såsom barnhälsovård, polis,

socialtjänst, läkare och barnpsykiatri. Att få professionell handledning och

fortbildning samt möjlighet till ett reflektera över problemet är viktigt för de

olika yrkesgrupperna som möter barn som varit utsatta för sexuella övergrepp. En

nära kontakt med familjen spelar också en stor roll och måste prioriteras. Vi kan

läsa i studien av Blakeley & Ribeiro (1998) att de anser att både

barnsjuksköterskor och distriktssköterskor behöver mer kunskaper inom

ämnesområdet. Studerade artiklar inom området fysiska tecken som exempelvis

blåmärken på insidan av låret eller återkommande skavmärken på knä eller mage

kan ge upphov till misstanke om sexuella övergrepp. Larsson-Svärd (2001) anser

att bland annat flytningar eller blödningar är skador vars art oftast inte stämmer

med uppgivet uppkomstsätt. Förstorad ändtarm hos pojkar kan upptäckas vid en

läkarundersökning. Ömhet, klåda eller infektioner i underlivet kan vara tecken på

att barnet utsätts för sexuella övergrepp. Svedin (2000) pekar på att det mestadels

saknas medicinska fynd vid läkarundersökningar men att sexuella övergrepp bör

misstänkas om barnet har någon könssjukdom, även om det saknas andra fysiska

tecken. Vad vi som blivande distriktssköterskor kan förstå så behövs mer

kunskap om hur barn reagerar vid normala sexuella beteenden och mycket mer

av fördjupande kunskaper när det gäller sexuella övergrepp på barn. Det är svåra

avvägningar som behöver göras i bedömningar om åtgärd och insatser när det

gäller misstänkta sexuella övergrepp. Barnets bästa måste komma i första hand.

Konklusion

Denna studie har haft fokus på arbetets syfte och frågeställningar. Det kan vara

svårt att veta vad som är tecken på övergrepp och vad som är normalt,

exempelvis blåmärken och smärtor.
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Resultatet visar att hela barnets livssituation ska beaktas då misstanke om

sexuella övergrepp finns. Ett enda tecken ger aldrig fullständigt bevis, förutsatt

att barnet inte har en utvecklad diagnostiserad könssjukdom. Visar barnet

signaler eller tecken på att något är fel, måste distriktssköterskan försöka få

barnet att berätta, antingen genom samtal eller via teckningar. Har barnet

blåmärken på ovanliga ställen ska distriktssköterskan reagera, antingen genom att

fråga rakt på sak var blåmärkena kommer från eller genom att låta barnet komma

tillbaks vid ett senare tillfälle. Distriktssköterskan kan då se om dessa blåmärken

är återkommande och då agera. Har barnet en könssjukdom ska en anmälan alltid

göras då könssjukdomar endast smittar vid sexuella relationer. Alla yrkesgrupper

som arbetar med sexuella övergrepp på barn beskriver problemet som svårt,

framförallt allt då vuxna inte tror på vad barnet berättar. Det är fortfarande

tabubelagt och något människor helst inte pratar om. Studier vi läst visar dock att

de personer som fått hjälp och stöd efter sexuella övergrepp som barn och idag är

vuxna är tacksamma för att det fanns personer som verkligen hjälpte dem. Att de

framför allt blev trodda när de berättade vad de varit med om har varit till stor

hjälp i deras bearbetning av de sexuella övergreppen. Vårt resultat visar på vikten

av att tro och lyssna på vad barnet har att berätta om vad det varit utsatt för. Att

också samtala på barnets nivå är viktigt. Med detta menas att distriktssköterskan

samtalar med små barn via exempelvis kritor och papper där barnet får rita och

måla sina upplevelser. När det gäller större barn och tonåringar samtalar

distriktssköterskan med dem på ett mer vuxet samtalsplan. De förstår bättre än

små barn vad som hänt, och de vet också att det de varit utsatta för varit fel.

Resultatet visar även att det är av vikt att agera vid misstanke, och att det finns

olika sätt att agera på beroende på hur vaga eller starka misstankarna är. Barnet

måste få ett slut på övergreppen för att slippa lida och plågas mer. Vi förstår att

detta är ett svårt problem för distriktssköterskan att veta vad som är sexuella

övergrepp och inte. Därför anser vi att det behövs ett nära samarbete med andra

inblandade instanser för att få stöd i svåra frågor angående barn och sexuella

övergrepp.
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