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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Denna pro gradu-avhandling belyser socialarbetarnas färdigheter att sköta ärenden där man misstänker att ett barn blivit
sexuellt utnyttjat. Speciellt de fall som berör incest, dvs. sexuella övergrepp inom familjen har noggrannare studerats eftersom
familjepolemiken gör att dessa fall är svårare att komma åt och berör varje familjemedlem på ett eller annat sätt vilket
komplicerar fallen.

Den kvalitativa forskningen för avhandlingen är utförd under sommaren 2006. Åtta forskningsfrågor gällande sexuella
övergrepp på barn ur socialarbetarsynvinkel e-postades till 112 utvalda socialarbetare 9.6-18.8.2006. De 36 städer vars
socialcentraler kontaktades ligger längs kusten och är valda enligt det faktum att kommunen har svenskspråkiga invånare i
majoritet och därmed är det sannolikare att forskningsfrågorna besvaras på svenska vilket minskar möjligheten för feltolkning
av materialet. 

Den främsta teoretiska referensramen för avhandlingen är Sirpa Taskinens bok ”Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja
pahoinpitelyn selvittäminen, asiantuntijatyöryhmän suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle” (2003). Också
Mirja Siréns bok ”Insestiepäilyn kohtaaminen sosiaalityöntekijän näkökulmasta” (1992) är av vikt för denna avhandling och
riktgivande för forskningsfrågan. 

Materialet för forskningen har analyserats med hjälp av innehålls- och diskursanalys och den främsta hjälpen har jag fått av
Ann Kristin Larsens ” Metod helt enkelt” (2009). Jag har valt att använda mig av innehålls- och diskursanalys för att denna
metod möjliggör att jämföra informanternas svar och därmed är det lättare att dra slutsatser. 

De färdigt formulerade frågorna som ställdes till de utvalda socialarbetare ämnade att få svar på om socialarbetarna har
erfarenhet och färdighet att handha fall där man misstänker att ett barn har blivit sexuellt utnyttjat. Det visade sig att det fanns
socialarbetare som inte har varit med om ett enda fall av sexuellt utnyttjande. Alla kunde dock lägga sig in i problematiken
med att handha dylika fall och är medvetna om de faror som känslomässigt starka upplevelser i arbetet kan föra med sig. Det
positiva är att majoriteten av de tillfrågade socialarbetarna vet hur man skall gå tillväga om det uppdagat att ett barn har
sexuellt utnyttjats.
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