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Ett flertal forskningsstudier visar att många unga som är utsatta för sexuella övergrepp i första hand 
berättar för jämnåriga om vad de har varit med om (Jernbro & Jansson, 2017; Priebe & Svedin, 2008). 
Näst efter jämnåriga pratar man med en förälder. Relativt få talar med någon professionell och för 
dem som gör det har ofta elevvården stor betydelse. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med utgångspunkt i forskningen tagit fram material som är avsett 
som stöd för unga, föräldrar och professionella i samtal om sexuella övergrepp med utsatta unga. 
Materialet finns som webbresurs http://www.dagsattprataom.se/ . Det finns även filmer och 
material i pappersform, delvis på flera olika språk. Nyligen har också ett handledningsmaterial för 
skolans personal kommit ut. Vi vet i dagsläget väldigt lite om hur materialet fungerar, om de olika 
målgrupperna uppfattar materialet som hjälpsam, vad som eventuellt saknas osv. Det är angeläget 
att undersöka detta närmare. 

Det finns utrymme för flera uppsatser som fokuserar på varsin målgrupp: 
- ungdomar eller unga vuxna 
- elevvårdspersonal eller andra professionella 
- föräldrar 
 
Upplägget kan skilja sig något åt för olika målgrupper, men en möjlig design är att försökspersonerna 
ges tillfälle att bekanta sig med materialet, följd av en kort enkät, intervju eller fokusgrupp. 
Eventuellt kan man också göra en uppföljning efter några veckor. 

Sannolikt kommer det att finnas personer i undersökningsgruppen som har egna erfarenheter av 
sexuell utsatthet eller som finns nära någon som har dessa erfarenheter. Det kan därför bli aktuellt 
att förmedla stöd. Uppsatsernas fokus ligger dock på att utvärdera materialet. 

Jag har forskat länge om barn och unga som upplevt olika former av utsatthet och jag vill att 
resultaten sprids och kommer till nytta i praktiken. Utöver det har jag inga egna intressen i Stiftelsen 
Allmänna Barnhusets material. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är tillfrågad och intresserad av en 
utvärdering. Jag eftersträvar ett samarbete – i inledningsskedet kring vad som skulle vara intressant 
att titta närmare på och efter studien en genomgång av resultaten och deras implikationer. 
Ambitionen är att skapa en win-win-situation där studenter får möjlighet att skriva en uppsats med 
relevans för praktiken och samtidigt med stort utrymme att själva utforma studien och Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset får uppslag för förändringar och förbättringar av materialet. Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset står för eventuella kostnader i samband med resor till Stockholm. 

Om det finns intresse för flera uppsatser, skulle jag vilja prova en modell där vi dels träffas kring varje 
uppsats separat och dels har gemensamma möten för alla som skriver om detta ämne. Den 
sammanlagda handledningstiden per uppsats blir inte kortare, däremot kan det finnas 
samordningsvinster. Intresserade studenter är välkomna att höra av sig till mig.  
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