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Förord 

Vill rikta ett tack till Rädda barnen som givit förtroendet att åta mig projektet. Och inte minst ett stort 

tack till lagen och ungdomarna som ställde upp i studien. Utan deltagandet hade inte funnits någon 

data att analysera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Edman, Filip (2019). När det som inte får hända händer - En studie 

sexuella övergrepp och dess emotionella effekter inom idrott ur ett 

barnperspektiv [When that which should not happen happens - A study 

on sexual abuse and its emotional effects in sport from a child’s 

perspective] 

 

Abstract 

Sexual abuse is well known problem in society, but less in a sport context. Protection organizations 

and their work to prevent children from getting hurt in a physically manner as well as emotionally has 

developed to become increasingly more relevant since the research in the field has gone forward. 

Previous research has investigated who usually commits sexual actions against children and how the 

situations expresses itself. Since the research about sexual abuse in sports generally has been 

qualitatively oriented it has raised questions about a need to investigate the problem through a 

quantitative perspective by studying the extent. The purpose of this study has thereby been aiming at a 

sport context in a middle-sized city to investigate how widespread the experienced insecurity in 

relation to sexual abuse is. The method for the study was questionnaires to keep the respondents 

totally anonymous. Results showed that experiences of sexual abuse occurred within the researched 

group, where 7,14% stated experiences of sexual abuse in shape of caresses, degrading comments and 

invites through social media. Results also expressed the emotional effects the exposed ones felt in 

shape of anger, fear and a feeling of unfair treatment. The main conclusion of the study is that more 

actions is needed to prevent sexual abuse in sports since the victim quantities are not down on zero. 

For instance, more rigorous suitability checks of leaders for children groups. But also spreading the 

conventions of children’s rights. 
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1. Inledning 

Sexuella trakasserier och övergrepp är en faktor för utsatthet på såväl överskådlig samhällelig nivå 

som specifikt inom idrotten. Människor utsetts för handlingar emot sin vilja, såväl fysiska som verbala. 

Det är ett problem inte minst eftersom det strider emot Förenta nationernas allmänna förklaring om 

mänskliga rättigheter som nästan alla världens länder medverkar i, (FN, 2019). Området är på 

samhällsnivå välforskat, men utbredningen i form av siffror är dock svårt att med säkerhet konstatera 

då många fall aldrig anmäls och således inte kommer statistiken till handa. Mörkertalet anses vara 

stort, (Brå, 2017). Inom idrottens ramar är forskningen inte lika utbredd och de första som studerade 

området var Leahy, Pretty & Tenenbaum (2002) som kartlade sexuella övergrepp inom den 

organiserade tävlingsidrotten. Man kom fram till att nästan var tredje kvinna och cirka var femte man 

någon gång blivit utsatt för sexuella övergrepp inom idrotten. Mer specifikt inom barnidrott studerade 

Alexander och Strafford (2010) övergrepp mot barn där de lyfter fram rådande idrottskultur som en 

bidragande orsak till att barn far illa på grund av att ledarens krav går före barnets behov och välfärd. 

Författarna menar att ledaren spelar en central roll gällande kulturen där barn underkastar sig 

tävlingsmomentet så till den vida grad att man inte längre är medveten om sina egna rättigheter. 

Sedan millennieskiftet har kunskapen om förekomsten av övergrepp inom idrotten utbrett sig. 

Föreningsidrotten har blivit allt mer medveten om förekomsten av barn som far illa och 

Barnkonventionen har fått en allt större plats i en svensk kontext sedan den inkluderades i 

Riksidrottsförbundets Idrotten vill år 2009. 

För att förebygga barns utsatthet finns därför organisationer som Förenta nationerna (FN) och 

Barnens rätt i samhället (BRIS). FN har tagit fram nämnda barnkonvention, vilken BRIS aktivt 

använder sig av. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, 

(Barnkonventionen, 2009) och att dessa artiklar alltid skall komma i första hand. BRIS är en 

organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige som man kan vända sig till när man själv eller 

någon annan upplever att man farit illa. Man tillämpar kommunikationsmedel i form av telefon, e-

mail och chatt för barn som vill berätta om vad man blivit utsatt för. Stödverksamheten innefattar 

även dokument om hur man exempelvis som förälder kan gå till väga och stödja organisationen, vilka 

vem som helst kan ta del av. BRIS utför även studier och rapporter för att kartlägga och dokumentera 

övergrepp mot barn i samhället. Den senaste årsrapporten från 2018 visade att rekordmånga tagit 

kontakt med organisationen, närmre 30000 stycken. Antalet medlemmar hade även ökat med 6%, 

(BRIS, 2018). 

Eftersom idrotten är en central arena i samhället är det viktigt att denna verkar för att vara fri från alla 

former av trakasserier och övergrepp. Idrotten är värdefull inte minst i form av de positiva 

hälsoaspekter den medför med såväl allt den fysiska aktiviteten medför som det sociala välmåendet 

med delaktighet, kamratskap och meningsskapande. Riksidrottsförbundet presenterar i sitt 

stödmaterial "Skapa trygga idrottsmiljöer" att 9 av 10 ungdomar varit aktiva inom föreningsidrott 

någon gång under sin uppväxt. De flesta lyfter fram den positiva sidan av idrotten ”där de får göra det 

de gillar mest och göra det bland goda kamrater. För en del barn och ungdomar är föreningen till 

och med en frizon” (Riksidrottsförbundet, 2018, s. 5). RF lyfter vidare i samma skrift fram en annan 

sida av idrotten genom en utsatthet som råder parallellt, med hälsomässiga konsekvenser. Knappt var 

tredje barn ligger i riskzonen för, eller rent av utsätts för, sexuellt ofredande inom idrotten (RF, 2018). 

Dessutom finns även Rädda barnen som intresseorganisation för barn som utsätts för olika former av 

övergrepp, vilket är ett förbund som arbetar för att se till att barnens bästa alltid kommer i första hand, 

så även inom idrotten där man tillämpar en metod kallad ”High five” som innehåller fem steg till en 

handlingsplan, (Rädda barnen, 2015). Man följer och tillämpar mycket av Riksidrottsförbundets 

arbete, främst förebyggandet av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp och organisationen 

kan i det närmaste ses som barnens intressebevakare. När den folkkäre Patrik Sjöberg under 80-talet 

underhöll friidrottsvärlden som en av världens bästa höjdhoppare var det få som kände till hans 

bakgrund. När han 2011 släppte en självbiografi gjorde han slutligen upp med det tabulagda ämnet 



 
  

kring sexuella övergrepp och delade med sig av sina egna barndomsupplevelser, vilket berörde i stor 

utsträckning. Sjöberg föreläser idag i samarbete med Rädda barnen för att utifrån sitt eget liv och sin 

karriär upplysa om när barn far illa inom idrotten och hur man kan arbeta för att motverka det. 

Riksidrottsförbundet tillämpar med koppling till detta sedan 2018 en visselblåsartjänst som avser göra 

det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. 

Den idrottspedagogiska forskningens inriktning på “processer genom vilka människan formas och 

förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område” (Umeå 

universitet, 2018) innefattar barnperspektivet genom att bilda kunskap om den miljö barnen fostras 

och formas i. Så med utgångspunkt i tidigare beforskad förekomst av sexuella övergrepp inom 

barnidrotten är syftet med denna studie att bredda kunskapen om förekomst och erfarenheter av 

övergrepp inom idrottens ramar med fokus på barnperspektivet för att lyfta barnens versioner och öka 

kunskapen till en bredare omfattning än vuxnas perspektiv på barn. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om sexuella övergrepp inom barnidrott ur 

ett barnperspektiv. Det specifika syftet är att undersöka utsträckningen av barns erfarenheter av 

sexuella övergrepp inom idrotten och dess emotionella effekter i en medelstor stad. Frågeställningar är 

därmed utformade: 

• I vilken utsträckning har flickor och pojkar erfarenhet av att ha blivit utsatt för sexuella 

övergrepp och vilka emotionella effekter har det fått? 

• I vilken utsträckning har barn hört om förekomst av sexuella övergrepp inom idrotten? 

• I vilken utsträckning är barn medvetna om organisationer som verkar för skydd mot 

övergrepp? 

 

3. Definitioner 

Nedan följer definitioner av begrepp som studien fokuseras kring. Dessa är: sexuella övergrepp, 

emotionella övergrepp och barnperspektiv. 

3.1 Sexuella övergrepp 

Denna studie förhåller sig till Riksidrottsförbundets definition i sitt policydokument mot sexuella 

övergrepp: ”Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller 

som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja”, (Riksidrottsförbundet, 

2014, s. 2). I samma dokument framgår vad övergrepp i form av fysisk handling är, varav denna studie 

fokuserar på ”att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt 

eller så att man blir rädd”. 

3.2 Emotionella effekter 

Definitionen av emotionella effekter som används i denna studie följer Riksidrottsförbundet (2018): 

”När man blir illa behandlad så att man känner sig ledsen, sårad och mindre värd. Inrymmer även 

mobbning. Kränkande behandling kan ske vid ett tillfälle eller upprepade gånger under en längre 

tid”. Mer specifikt definierar Eliasson och Lindkvist (2018) att man känner sig ledsen, besviken, 

otrygg, orättvist behandlad, exkluderad, och upprörd. Det ger en djupgående känsla av misslyckande 

och leder till att man känner sig omotiverad och okoncentrerad. 

3.3 Barnperspektiv 



 
  

I denna studie definieras barnperspektiv i enlighet med Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide 

(2010): "Barnperspektiv riktar de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns uppfattningar, 

erfarenheter och handlingar i världen. Barnperspektiv skapas således av vuxna som eftersträvar att, 

medvetet och så realistiskt som möjligt, rekonstruera barns perspektiv, genom exempelvis 

vetenskapliga koncept avseende barns förståelse av sin egen värld och sina handlingar i den”. Vad 

som är ett barn definieras enligt Barnkonventionen: ”Som barn räknas varje människa under 18 år”, 

(Barnkonventionen, 2009, s. 1). 

 

4. Litteraturgranskning 

I detta avsnitt följer en genomgång av tidigare forskning kring förekomsten av sexuella övergrepp 

inom idrotten. Detta har tematiserats: sexuella övergrepp, emotionella effekter, sammanfattning av 

tidigare forskning. 

4.1 Sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp förekommer inom alla idrotter och tar sig uttryck på olika sätt och risken för att 

utsättas ökar för elitsatsande utövare. Studiernas resultat är vitt spridda då de visar olika utsträckning 

av övergrepp, allt emellan 2% och 55% förekomst, (Johansson, 2012). Forskningen har bland annat 

problematiserat området genom att lyfta perspektivet där barn i första hand ses som idrottsutövare 

och i andra hand som barn (Kelly, Wingfield, Burton & Regan, 1995). Forskningen pekar även på att 

det ofta är en ledare som begår sexuella övergrepp, vilket i stort enar forskarkåren. Den tidigare 

forskningen behandlar förekomst, hur övergreppen tar sig uttryck och vilka som löper större risk att 

utsättas. Johansson (2012) lyfter en av orsakerna till att övergrepp sker genom att idrottsledaren 

innehar en auktoritet gentemot gruppen och utövaren och att få vågar ifrågasätta ledarens kompetens 

eller ledarskap. Uppvägt emot ledarens handlingsfrihet som till viss del är nödvändig finns även en 

risk för att auktoriteten missbrukas, (Riksidrottsförbundet, 2012). Därigenom krävs att 

gärningsmannen har överkommit offrets motstånd för att övergrepp skall kunna ske (Parent, 2011). 

Fasting & Brackenridge (2009) har studerat 19 elitidrottande kvinnor med erfarenhet av att var utsatta 

för sexuella trakasserier av en manlig tränare, där de genom intervjuer fått berätta om beteenden och 

personlighet hos tränarna. Studien baseras primärt på en tidigare induktiv studie om brittiska 

ungdomar som blivit utsatta för övergrepp, för att öka kunskapen om riskfaktorer, atleternas 

reaktioner på övergrepp och vilka konsekvenser de fått. Resultaten visar att deltagarna sammanlagt 

vid hela 59 tillfällen utsatts för sexuella kränkningar. Merparten av dessa bestod av ovälkommen fysisk 

kontakt, verbalt i form av obehagliga inviter, skämt och kommentarer. En slutledning forskarna drar 

är att ledare som begår sexuella kränkningar ofta är psykologiskt avvikande då de inte förstår sociala 

koder när ett offer på olika sätt markerar att man gått över gränsen. För att sammanknyta denna 

problematik till ett perspektiv på barn studerade Cederborg (1998) yngre åldrar i observationsstudien 

”Småbarns berättelser om sexuella övergrepp”. Studien har kartlagt hur barn behandlas under 

polisförhör när de befarat blivit utsatta för sexuella övergrepp. Studien lyfter den ytterligare utsatthet 

för redan utsatta barn i form av att alla barns berättelser inte tas på allvar och att enbart ett fåtal fall 

därmed leder till fällande dom. 54 förskolebarn i åldrarna 2-7 år studerades genom att forskaren tagit 

del av inspelade polisförhör och analyserat relationen mellan barn och förhörsledare. Resultaten visar 

att barnen förväntas avslöja intima detaljer om personer de står i beroendeställning till, vilket i nästan 

alla fall är en förälder eller annan närstående. Polisen utövar då en metod för att sortera bort de barn 

som under förhören inte anses trovärdiga. Detta benämns ”fragmenterad förnekelse” som går ut på att 

barn ändrar sina historier eller inte berättar utförligt för att de enligt sig själva inte kommer ihåg. 

Vidare undersökte Toftegaard Nielsen (2001) förekomsten av sexuella övergrepp genom en 

enkätstudie baserat på tränares uppfattningar om sitt ledarskap. Detta gjordes i form av att 

kategorisera olika beteenden efter direkt instruktionsrelaterat, indirekt instruktionsrelaterat samt icke 

instruktionsrelaterat beteende. Den sistnämnda kategorin avser den där utövare löper störst risk att 

utsättas för övergrepp. Det visade sig att de flesta tränare var medvetna om att deras beteenden som 



 
  

ledare potentiellt kan inverka negativt på utövarna. Trots det var det inte många som ansåg att de gjort 

några övertramp. Parent (2011) lyfter i sin tur tystnadskulturen kring sexuella övergrepp genom en 

fallstudie, vilken visar att sannolikheten för att sexuella övergrepp skulle uppdagas är mindre än med 

många andra företeelser i och med dess tabubelagda karaktär. Författaren menar att fördomar, 

övertygelser och myter är vanliga hinder till att man väljer att hålla tyst om att man själv blivit utsatt 

eller är medveten om andra som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Men även att misstänkta 

gärningsmän tenderar förminska problemet, beskyller offren för handlingarna och ifrågasätter offrens 

trovärdighet. Semistrukturerade intervjuer användes för att optimera svarens tillförlighet med 

anledning av tesen om tystnadskulturen och att man ogärna talar om sexuella övergrepp ifall ett för 

stort ansvar överlåts åt deltagaren i form av öppen intervju. 

4.2 Emotionella effekter 

Emotionella effekter av övergrepp inom idrotten är ett relativt nytt fenomen inom forskarvärlden och 

har således inte mycket underlag för vad man vet i dagsläget. Hur det känslomässiga påverkar någon 

som farit illa är viktigt att belysa inte minst när man behandlar sexuella övergrepp. Gervis & Dunn 

(2004) lyfter emotionella övergrepp och effekter av dem med inriktning på relationen mellan 

elitidrottare och deras tränare. De menar att maktstrukturen mellan dessa tenderar utvecklas till något 

skadligt. Studien baseras på data från intervjuer med 12 elitidrottare i London. Intervjuerna fokuserar 

på att deltagarna får beskriva relationen till sin ledare och hur dennes beteenden sett ut och förändrats 

med åren. Resultaten visar att elitidrottare genom åren som aktiv ungdom utvecklar en nära relation 

till sina ledare. Relationen tenderar utvecklas till den vida grad att utövaren uppfattar sin ledare vara 

viktigare än familjen, vilket brukar vara destruktivt ju längre det går då utövaren hamnar i 

beroendeställning och ledaren överlåts således mer makt att bestämma över träningen och vägen för 

utövarens idrottsutveckling. En följd är att hot och förödmjukande beteende är vanligt förekommande. 

Studien redogör även för hur utövarna känt när de blivit utsatta av sin tränare. Det handlar enligt 

författarna i de flesta fall om rädsla och påverkan på motivationen. En av deltagarna sade: “When she 

shouts it is very personal. I don’t like it and I can’t train properly, it puts me off because it scares me 

when this happens”. Författarna talar om en normalisering och menar att ingen verkar ifrågasätta 

sådant beteende av en ledare, utan det anses höra sporten till, (Gervis & Dunn, 2004). 

Genom en kvalitativ intervjustudie kom Stirling & Kerr (2008) fram till en ny definition av 

”emotionella övergrepp” inom idrotten i form av det kan sammanknytas som konsekvenser av fysiskt 

beteende, verbalt beteende samt brist på uppmärksamhet. 14 kvinnor, före detta simmare i 

ungdomsåren, intervjuades och 13 av dessa hade erfarenhet av negativa emotionella effekter av någon 

av de tre kategorierna. En av studiens utgångspunkter var att mynta en standardiserad definition av 

”emotionella övergrepp” då tidigare studier saknat en sådan. Författarna menar att definitionerna 

tidigare varierat beroende på om förekomsten av effekterna definieras av beteendet i sig, eller som ett 

resultat av ett särskilt beteende, Stirling & Kerr (2008). Med koppling till detta undersökte 

Vertommen, Schipper-van Veldhoven, Wouters, Kampen, Brackenridge, Rhind, Neels & Van Den Eede 

(2016) barns erfarenheter av emotionella effekter utifrån en annan kategorisering, nämligen 

psykologiskt-, fysiskt- och sexuellt våld. Studien utfördes genom enkäter med 2044 nederländska 

deltagare med förflutet som idrottsaktiva i ungdomen. Man kom fram till att 38% av respondenterna 

upplevt psykologiskt våld, vilket var det tvådubbla gentemot det fysiska- och sexuella våldet med 11% 

respektive 14%. I en svensk kontext var Eliasson och Lindkvist (2018) de första att studera emotionella 

effekter av övergrepp då man studerade fenomenet med fokus på barn- och ungdomsidrotten. Studien 

är fokuserad på förekomst, erfarenhet och effekter av emotionella övergrepp bland barn och visar att 

denna typ av övergrepp kan kategoriseras i fem olika former. Resultaten visar att övergreppen tar sig 

uttryck genom personangrepp, destruktiv kritik, mobbning och aggressivt beteende. De emotionella 

effekterna kan innebära att barn känner sig misslyckade, inte minst genom en känsla av att inte räcka 

till eller att vara synlig. Men det är inte enbart handling som kan leda till emotionella konsekvenser, 

utan även icke-handling. Detta har författarna tagit fasta på i form av bristande uppmärksamhet som 

delvis kan härledas till att uppmärksamhet tenderar värderas i relation till idrottsprestation, (Eliasson 

& Lindkvist, 2018). 



 
  

Men emotionella övergrepp inom idrotten sker inte bara mellan ledare och barn, utan även barn 

emellan. Stirling & Kerr (2007) påvisade detta, vilket även Stafford, Alexander & Fry (2015) fick 

bekräftat när man kom fram till att 81% av de emotionella övergreppen barn utsätts för begås av 

lagkamrater. Pojkar uppgav detta i större utsträckning än flickor med en procent på 87% respektive 

79%. Flickor blev däremot i högre utsträckning utsatta av sin tränare än vad pojkar blev. Studien 

utfördes med enkäter som skickades ut till 250000 brittiska studenter för att undersöka deras negativa 

emotionella upplevelser inom föreningsidrotten och besvarades av 6124 individer. 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Denna tidigare forskning ger en överskådlig bild av det man i dagsläget vet om sexuella övergrepp och 

dess emotionella konsekvenser. Det förekommer oftast som en följd av en auktoritet som står i 

maktposition gentemot den utsatte då man lättare faller offer för övergrepp när man är underordnad 

och försvarslös. Men det förekommer även barn emellan. På så sätt går bland annat studien om 

svårigheterna för barn att offentliggöra sina erfarenheter av sexuella övergrepp (Cederborg, 1998) att 

kopplas ihop med utsattheten till följd av en maktstruktur som Gervis & Dunn (2004) behandlade, då 

barnens särbehandling inom offentliggörandet delvis beror på beroendeställning. Dessutom är 

områdets historiska tabukultur något som i många fall påverkar offentliggörandet av övergrepp 

negativt, vilket i sin tur påverkar mörkertalet. Detta med hänvisning till Parent (2011). Forskning har 

bedrivits såväl nationellt som globalt, men fortfarande behövs mer kunskap för att få bukt på 

problematiken med sexuella övergrepp inom barnidrotten. 

Men bortsett från den kunskapsbas vi står på idag om förekomsten av sexuella övergrepp bör man 

förhålla sig kritiskt till den tidigare forskningens metodval då det mesta som gjorts är kvalitativt 

inriktade studier som undersökt hur övergrepp går till och tar sig uttryck. Metoderna som används är 

ofta intervjuer eller fältstudier med precisa fokusområden, vilket gör det svårare att få en överskådlig 

uppfattning om undersökta områdens utbredning. Det är då relevant att ställa sig frågande inför hur 

utbrett undersökta områden är? Att sexuella övergrepp dessutom mestadels studerat relationen 

mellan elitsatsande utövare och sina tränare lämnar en lucka i att undersöka icke-

elitsatsandeungdomar. Mot bakgrund av den tidigare forskningen riktar denna studie därmed in sig på 

att undersöka utsträckning av sexuella övergrepp bland icke-elitsatsande ungdomar i en lagidrott för 

att bredda kunskapen i en nationellt lokal kontext. 

 

5. Metod 

Studien är kvantitativ och fokuserar på att synliggöra förekomsten av sexuella övergrepp och dess 

emotionella effekter baserat på ungdomars egna berättelser. Studien baseras på 42 informanter varav 

26 flickor och 16 pojkar. Studien utfördes i samförstånd med Brymans (2011) tankebanor om 

förståelse för vikten av tydligheten i metodologin för att strukturerat kunna redogöra och argumentera 

för sina tillvägagångssätt genom forskningsprocessen. Backman (2016) har använts i rapporten för 

utformandet av referenser såväl i löpande text som i referenslistan, men även för utformandet av 

diagram och tabeller. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Studien baseras på kvantitativa data som beskriver förekomst av erfarenheter av sexuella övergrepp 

och dess emotionella effekter och har utförts med enkät som metod. Eftersom det är ungdomar som 

står i fokus är enkät ett smidigt sätt att lista påståenden som man får ta ställning till i synnerhet då det 

inte är enkelt att prata om sexuella övergrepp med en okänd person. Kvale & Brinkmann (2014) lyfter 

konfidentialiteten gentemot uppgiftslämnare som en påverkande faktor till tillförlitlighet då alla 

potentiellt identifierbara uppgifter behandlas under sekretess. Det innebär i denna studie att 

deltagarna inte behöver identifiera sig genom fysiska möten, vilket är en förutsättning för att data i 

denna studie skall kunna betraktas tillförlitlig. Därför är enkät som metod passande. I och med 



 
  

metodvalet har även en större målgrupp varit realistisk att nå då själva datainsamlingsprocessen för 

enkät inte är särskilt tidskrävande jämfört med intervjuer. 

5.2 Urval 

Målgruppen för studien är ungdomar i åldrarna 13-18 år aktiva i lagidrott inom idrottsföreningar i en 

medelstor stad med juniorlag för både flickor och pojkar. Åldersspannet valdes mot bakgrund av att 

man i tonåren är mer mentalt utvecklad och har lättare för att hantera sådant som skett tidigare i livet. 

Men även för att yngre åldrar än tonåren medför ett än större ansvar gällande etiska aspekter. 

Bedömningen gjordes därmed i kombination med den mentala mognaden att barn i tonåren är bäst 

lämpade för att optimera tillförlitliga svar. 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval då studien utförs i en medelstor stad och målgruppen är enklast att 

nå lokalt. Det är samtidigt även ett representativt- och utforskande urval (Denscombe, 2014) i och med 

att studien dels avses undersöka mot bakgrund av tidigare forskning, dels utforska om denna studie 

kommer vara signifikant för gruppen i fråga. Två föreningar har valts ut för att hinna bearbeta 

materialet under den tid för vilken studien är avsatt till. De deltagande föreningarna var 1 flicklag och 1 

pojklag. Könsfördelningen var 26 flickor och 16 pojkar och respondenterna har varit i alla åldrar 

mellan 13 och 18 år. Åldersfördelningen var enligt tabellen nedan. 

Tabell 1: Åldersfördelningen bland deltagarna 

13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 

1 8 17 11 2 3 

 

5.3 Forskningsetiska principer 

Studien har etiskt utförts och behandlats i enlighet med de samhällsvetenskapligt forskningsetiska 

principerna som Vetenskapsrådet (2002) betonar. Eftersom studien behandlar ett känsligt ämne kring 

att barn far illa är dessa etiska principer av yttersta vikt. Syftet med de forskningsetiska principerna är 

att ge normer för förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2002). 

Principerna har i studien tagit sig uttryck i form av de fyra huvudkraven informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet har beaktats i form av att i följebrevet informera deltagarna om studiens syfte, 

deras roll i projektet, samt frivilligheten att delta. Det har inneburit att deltagarna varit införstådda 

med vad de deltar i. Samtyckeskravet har tagits hänsyn till genom att ledaren tillfrågat respondenterna 

och fått deras samtycke för deltagande bekräftat, vilket underrättats tillbaka till forskaren innan 

enkäten skickats ut. Ledaren har då frågat samtliga av ungdomarna om de är villiga att delta. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att ”principerna gör inte anspråk på fullständighet. Eftersom 

problemen kan variera avsevärt från fall till fall, har principerna medvetet mer givits karaktär av 

vägvisare än av detaljreglerande föreskrifter. De är inte avsedda att ersätta forskarnas egna 

bedömningar och egna ansvar”. Konfidentialitetskravet har i sin tur beaktats genom att i 

mailkontakten med ledaren, samt i följebrevet, betona att all data och information som kan identifiera 

deltagaren behandlas under sekretess och enbart forskaren har tillgång till uppgifterna. Detta krav har 

stärkts av att inga övriga personuppgifter än kön och ålder inhämtats. Som Kvale & Brinkmann (2014) 

nämnde så kan detta krav även utgöra tillförlitlighet då personuppgiftshanteringen utgör en trygghet 

för deltagaren. Slutligen har nyttjandekravet tillgodosetts i form av att de uppgifter och den data 

respondenterna lämnar enbart kommer användas för studiens ändamål, nämligen att öka kunskapen 

om förekomsten av sexuella övergrepp inom barnidrott. Även detta redogjordes i följebrevet. 

Tillvägagångssättet för samtycke har varit ett etiskt dilemma då det enligt god forskningssed hör till att 

informera vårdnadshavare för barn under 15 år och få deras samtycke, men att den handlingen i det 

här fallet hade varit omöjlig utan att identifiera deltagarna personligen. Att anonymiteten i denna 

studie värderats som främsta etiska utgångspunkt härleds till Vetenskapsrådet (2002) som vidare 



 
  

skriver att ”varken forskningskravet eller individskyddskravet är emellertid absoluta utan måste 

alltid vägas mot varandra”. Mot bakgrund av detta har samtycke från vårdnadshavare inte gjorts, 

med deltagarnas valfrihet att delta samt den fullständiga anonymiteten som förmildrande skäl. 

Studien har lagt extra betoning vid de forskningsetiska principernas relevans i och med studiens 

dignitet med barns utsatthet för sexuella övergrepp. Även om studien inte inhämtat namn eller andra 

identitetsuppgifter än kön har de forskningsetiska principerna varit extra centrala att ta fasta på och 

förhålla sig till, även i motivationssyfte då till exempel deltagarnas anonymitet kan öka viljan för att 

delta och svara ärligt. 

5.4 Forskningsprocessen 

Arbetet inleddes genom öppna idéer och möjliga inriktningar och avgränsningar för studien. Utifrån 

det konstruerades en första skiss till forskningsplan som vid den tidpunkten var ytlig och bred. Planen 

har sedan blivit allt mer avgränsad och nya idéer och frågor har dykt upp för vilka inriktningar som 

varit relevanta att fokusera på. Litteraturen som behandlats vid inläsningen inom området har varit 

kunskapsöversikter och mestadels sökning av relevanta studier genom sökord på Google scholar. För 

att få ytterligare underlag för förståelsen av tidigare forskats har referenser från andra studier sökts 

upp. Detta har varit ett effektivt tillvägagångssätt då referenser från en studie oftast på ett relevant sätt 

relaterar till en annan. 

Enkäten 

Enkäten utformades inledningsvis i syfte att skapa motivation hos deltagarna att svara ärligt, för så 

tillförlitliga data som möjligt. Ejlertsson (2005) talar om inre och yttre motivation där den yttre 

motivationen tar sig uttryck genom exempelvis belöning för att delta. Den inre motivationen går ut på 

reliabiliteten och hurudana svar som ges beroende på hur motiverad deltagaren är till att anstränga 

sig. Ejlertsson menar vidare att det kan finnas ett visst motsatsförhållande mellan inre respektive yttre 

motivation då en hög kvantitet inte garanterar hög kvalitet. Den inre motivationen är således mer 

relevant att fokusera på då resultatets trovärdighet är viktigare än att konstatera utbredning. Detta har 

i denna studie tagit sig uttryck genom att deltagaren skall vara införstådda med vad frågorna handlar 

om. Men även designen av enkäten utformades för att tillgodose den inre motivation för att skapa en 

visuell uppfattning hos deltagarna för att förstärka känslan av engagemang. Detta har tagit sig uttryck 

genom tydligt ställda och lättlästa frågor. Men framför allt följde följebrevet en retorik som lyfter 

deltagandets betydelse för vad kunskapen om ämnet betyder, att respondentens deltagande är viktigt 

för att kunna öka kunskapen om förekomsten av sexuella övergrepp. Enkäten har även innehållit ett 

inledande avsnitt om otrygghet, vilket användes som uppvägning emot avsnittet om sexuella 

övergrepp för att inleda enkäten med en ”mjukare” start. 

Enkäten konstruerades vidare strukturerat i enlighet med Trost och Hultåker (2016) som menar att 

öppna frågor i en enkät innebär risk för missförstånd då alla svarar så olika. En del svarar utförligt, 

andra med enstaka stickord och många svarar inte alls. Öppna frågor är dessutom mer tidskrävande 

att handskas med, (Trost och Hultåker, 2016). Det fanns trots detta enstaka öppna frågor, men det var 

inte något övervägande för helheten av enkäten, utan mer för att få en ytlig uppfattning om hur 

respondenterna resonerat kring ett delområde. 

Datainsamlingen 

E-post och SMS skickades sedan ut till en ledare för lagen med förfrågan om deltagande och kortfattad 

redogörelse för syftet med studien, (bilaga 2). Ledaren har varit kontaktpersonen för laget och har 

skickat ut enkäten till ungdomarna vars svar automatiskt skickats in och registrerats i Google docs 

formulär där enkäten är skapad. Avvägningen att överlåta ledaren att vidarebefordra följebrevet och 

enkäten har baserats på att syftet berör hela ungdomarnas karriärer och inte enbart nuvarande lag. 

Men även att utskicken inte pekar ut någon ensam kategori av potentiella förövare utan undersöker 

förekomsten av sexuella övergrepp mer öppet inom idrotten. 

Analysmetod 



 
  

Efter avslutad datainsamlingsprocess har data förts in i det statistiska programmet SPSS för att ha 

underlag i form av tabeller för framställning av resultat. Utifrån tabeller har sedan figurer skapats för 

att tydligt redovisa frekvens i form av utsträckning, vilket varit studiens huvudsakliga syfte. Det har 

således inte varit särskilt tidskrävande att analysera data då variablerna som skulle mätas redan på 

förhand varit bestämda. Slutligen har Backman (2016) använts vid utformandet av tabeller i 

resultatdelen och för referenslistan. 

 

6. Resultat 

I detta avsnitt redogörs studiens resultat i form av diagram samt en kort beskrivande text. För att 

tydligt knyta samman till syftet har resultaten tematiserats enligt: Erfarenheter av sexuella övergrepp, 

emotionella effekter, hört om förekomst av sexuella övergrepp, medvetenhet om skyddsorganisationer. 

I diagrammen anger skalan på y-axeln antalet individer för respektive alternativ på x-axeln. 

6.1 Erfarenheter av sexuella övergrepp 

Diagram 1: Barns erfarenheter av behandling som stridit emot sin vilja 

 

Diagram 1 är en sammansättning av förekomst av behandling som stridit emot sin vilja och beröringar 

man inte samtyckt till. Dessa slogs samman för att samma respondenter svarat likadant på de 

frågorna. Ingen av pojkarna har någon erfarenhet av sexuella övergrepp medan 2 av flickorna uppgett 

att de blivit utsatta vid enstaka tillfälle och 1 flicka vid flera tillfällen. Det innebär en andel på 4,76% 

som varit utsatt enstaka gång, samt 2,38% vid flera tillfällen och därmed en total andel på 7,14% som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp. Könsfördelningen är 100% för flickorna. 

 

Diagram 2: Barns erfarenhet av sexuella övergrepp där man varit försvarslös 
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1 av flickorna har blivit utsatt för övergrepp där man varit försvarslös vid enstaka tillfällen och 1 av 

flickorna vid flera tillfällen. Det är en andel på 2,38% var för enstaka gång respektive flera gånger och 

därmed en total andel på 4,76% som givit utslag på skalan. Övergreppen har tagit sig uttryck genom 

nedvärderande kommentarer och smekningar vid 1 av fallen vardera, samt inviter via SMS/sociala 

medier vid 2 av fallen. 

6.2 Emotionella effekter 

Diagram 3: Hur offren känt vid övergreppen 

 

1 av flickorna har känt rädsla, 2 har känt ilska och 1 har känt sig orättvist behandlad till följd av 

övergreppen de blivit utsatta för. Det är en andel på 25% var för rädsla respektive orättvist behandlad, 

samt 50% för ilska. Övriga svarsalternativ i enkäten som ingen svarade på var ledsenhet, besvikelse, 

uppgivenhet, samt skuld. 

6.3 Hört om förekomst av sexuella övergrepp 

Diagram 4: Hört om andra som blivit utsatt för sexuella övergrepp inom sin förening 
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1 av pojkarna har hört om övergrepp inom den egna föreningen vid enstaka tillfällen jämsides 8 av 

flickorna. Detta innebär en andel på 2,38% av pojkarna och 19,04% av flickorna, och därmed en total 

andel på 21,42% som vid enstaka tillfällen hört om förekommande övergrepp inom den egna 

föreningen. 

 

Diagram 5: Hört om andra som blivit utsatt för sexuella övergrepp inom annan förening 

 

6 av pojkarna har hört om övergrepp inom annan förening vid enstaka tillfällen och 9 av flickorna har 

uppgett detsamma. Därtill har 3 av flickorna hört om detta vid flera tillfällen. Detta är en andel på 

14,28% av pojkarna och 28,57% av flickorna som svarat enstaka gång eller oftare, och därmed en total 

andel på 42,85% som hört om övergrepp inom en annan förening vid minst ett tillfälle. 

 

Diagram 6: Kommit i kontakt med forskning som lyfter sexuella övergrepp inom idrotten 
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2 av pojkarna har gjort kommit i kontakt med forskning som lyfter sexuella övergrepp enstaka gånger 

medan 5 flickor gjort detsamma. Det är en andel på 4,76% av pojkarna och 5,95% av flickorna och en 

total andel på 10,71% som kommit i kontakt med forskning om sexuella övergrepp inom idrotten. 

6.4 Medvetenhet om skyddsorganisationer 

Diagram 7: Kommit i kontakt med Barnkonventionen 

 

2 av deltagarna har uppgett att de kommit i kontakt med Barnkonventionen vid enstaka tillfällen, 1 

flicka och 1 pojke, vilket är en andel på 4,76%. 2 av flickorna har hört om vid flera tillfällen, vilket 

likaså innebär 4,76%. Detta är en total andel på 9,52% som minst någon gång hört talas om 

Barnkonventionen. 

 

Diagram 8: Kommit i kontakt med följande skyddsorganisationer 

0

5

10

15

20

25

Aldrig Enstaka gång Flera gånger Många gånger

Pojkar Flickor

0

5

10

15

20

25

Aldrig Enstaka gång Flera gånger Många gånger

Pojkar Flickor



 
  

 

2 av respondenterna har kommit i kontakt med Rädda barnen, varav 1 pojke och 1 flicka. 2 av 

respondenterna har kommit i kontakt med Riksidrottsförbundet, varav båda flickor. Och 5 

respondenter har kommit i kontakt med BRIS, varav 1 pojke och 4 flickor. Det innebär en total andel 

på 21,42% av deltagarna som varit i kontakt med någon av listade organisationer. 

 

7. Analys 

I detta avsnitt följer en analys av resultaten. Analysen är tematiserad enligt: Erfarenheter av sexuella 

övergrepp, emotionella effekter, hört om förekomst av sexuella övergrepp, medvetenhet om 

skyddsorganisationer, sammanfattning. 

7.1 Erfarenheter av sexuella övergrepp 

Att det sammanlagt är 3 av de totalt 42 deltagarna som blivit utsatta för sexuella övergrepp innebär att 

studiens resultat återfinns inom ramarna för den utsträckning som konstaterats i tidigare studier, 

inom ramarna mellan 2% till 55% (Johansson, 2012, s. 26). Resultatet från denna studie på 7,14% 

befinner sig alltså med god marginal ner till de studierna med lägst konstaterad utsträckning. 

För att åskådliggöra hur övergreppen tar sig uttryck uppgav en av respondenterna: ”Det börjar med 

smekningar och klappar på axlarna sen har många tränare frågat om massage på t.ex. låren men 

man säger nej, då blir de sura och säger att man måste lägga sig på mage så de kan massera 

baksida lår, det känns bara obehagligt”. Detta styrker det Fasting & Brackenridge (2009) kommit 

fram till gällande att ovälkommen fysisk kontakt är vanligt förekommande. Även ledarens auktoritet 

(Johansson, 2012) går tydligt att tolkas ur detta då offret i denna studie känt sig skyldig att lägga sig på 

mage för massage trots att denne tydligt givit avslag. Densamma respondenten fortsatte: ”En tränare 

skulle visa hur man skulle ta ner fotbollen på bröstet och då klappade han liksom på mina bröst 

konstigt många gånger”. I detta går att avse en viss diskretion i tillvägagångssätten i form av att 

förövaren döljer sina handlingar genom en direkt instruktionsrelaterad handling som Toftegaard 

Nielsen (2001) benämnde. Men även här går Fasting & Brackenridge (2009) att appliceras i och med 

att ledare som begår övergrepp ofta är psykologiskt avvikande och inte förstår sociala koder, vilket en 

instruktionsrelaterad handling med klappar på brösten sannolikt är. Åtminstone tyder en sådan 

handling på en bristande insikt gällande vad offret samtycker till. Respondenten avslutade med: ”De 

vuxna som utnyttjar unga sexuellt startar i tidig ålder så att det känns normalt och bra för de unga 

som blivit utsatt. De pratar också på ett positivt sätt så att man tror att det är okej och att det är 

något bra”. Detta relaterar starkt till Parent (2011) som menar att förövaren tenderar förminska 

problemet med sexuella övergrepp i form av ett försök till att bortförklara eller normalisera 

övergreppen. Vidare går i detta inte att dra några paralleller till övergrepp barn emellan då något 
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sådant inte lyfts fram av respondenterna. Resultaten från denna studie påvisar enbart erfarenheter av 

övergrepp från en ledare. 

Utöver dessa faktorer går problematiken som helhet att sättas i relation till Sterling & Kerrs (2008) 

definition av ”emotionella övergrepp” då konsekvenserna av ledarens handlingar lett till just 

emotionella konsekvenser för den drabbade. Det har i detta fall kommit som en konsekvens av fysiskt 

beteende. Tack vare Sterling & Kerrs definition har utgångspunkten för vad ett emotionellt övergrepp 

är varit vad offret känt, och inte med utgångspunkt i gärningsmannen. 

Slutledningen för flickor och pojkars erfarenheter av sexuella övergrepp är att det i denna studie är tre 

offer för mycket och att förövaren tenderar vara en ledare i auktoritet som genom diskreta metoder 

lyckats bryta ner offrets motstånd, ofta förklätt i utövningsrelaterade instruktioner, vilket även tidigare 

forskning framhållit. Det är därmed inte minst en försvarslöshet som präglar att övergreppen kan äga 

rum. Förövarens försök till att normalisera övergreppen är även förekommande. Samtidigt har 

faktumet att övergrepp även sker barn emellan i denna studie inte bekräftats, vilket Stafford, 

Alexander & Fry (2015) påvisat. 

7.2 Emotionella effekter 

De förekommande emotionella effekterna hänger i stort samman i och med att de alla går att känna på 

samma gång och är en produkt av att man blivit behandlad på sätt man inte varit tillfreds med. Gervis 

& Dunns slutsats om att rädsla är en vanlig effekt av övergrepp styrks i denna studie. Det går vidare att 

även i denna del knyta effekterna till den auktoritet ledaren innehar gentemot offret (Johansson, 2012) 

i och med att rädsla, ilska och att ha känt sig orättvist behandlad är normala reaktioner för osäkerhet 

när man är underordnad och försvarslös. Eliasson & Lindqvist (2018) som menar att barn som utsätts 

för sexuella övergrepp ofta känner sig misslyckade framgår av respondenternas emotionella effekter då 

övergrepp ses som en särbehandling gentemot andra som inte blir det. Därmed har man blivit utsatt 

på ett sätt man inte vill, vilket leder till att man känner sig misslyckad. Inte minst ilska är ett uttryck 

för detta då man själv inte haft någon möjlighet att påverka situationen. Gällande svarsalternativen 

som fanns i enkäten tyder resultaten på att de som blivit utsatta reagerat enligt att de vetat att 

behandlingen varit fel. Övriga svarsalternativ såsom exempelvis skuld hade istället givit indikationer 

på att övergreppen för de drabbade varit normaliserade då detta alternativ tar fokuset från förövaren 

och istället läggs över på offret. Detta innebär att förövaren inte längre betraktas som en förövare och 

den som blivit utsatt får bära skulden. Så sett till hur respondenterna svarat så har inte 

normaliseringsprocessen som Gervis & Dunn (2004) talar om förekommit inom den undersökta 

gruppen. Respondenten som uppgav att övergreppen börjar i tidig ålder och på så sätt normaliseras 

var därmed mer ett analyserande konstaterande än vad denne själv känt när hen blivit utsatt för 

övergrepp. Mot bakgrund av föregående del om sexuella övergrepp går heller inte denna del med 

emotionella effekter att härledas till Stafford, Alexander & Frys (2015) då de emotionella effekterna 

inte baseras på övergrepp ungdomarna emellan. 

Denna analysdel går även att jämföras med Vertommens et al. (2016) kategorisering av psykologiskt-, 

fysiskt- och sexuellt våld. Samtliga av kategorierna återfinns i resultaten för vad offren känt då det 

baseras på sexuella övergrepp på ett fysiskt sätt som i sin tur lett till psykologiska konsekvenser. I 

denna del blir dock det psykologiska centralt då det behandlar de emotionella effekterna av 

övergreppen.  

Resultaten ger alltså en någorlunda återkoppling på tidigare forskning i och med att exempelvis rädsla 

förekommer som en emotionell effekt på övergrepp. Men framför allt ger resultaten svar på att de som 

blivit utsatta inte formats av normalisering, utan upplever behandlingen som olämplig. 

7.3 Hört om förekomst av sexuella övergrepp 

Denna resultatdel visar att sexuella övergrepp förekommer mer än det respondenterna uppgivit att de 

själva blivit utsatta för. Att det är fler som hört om andra som blivit utsatta för övergrepp än som själva 

blivit utsatta går att dra paralleller till Parent (2011) som lyfter tystnadskulturen och tabubeläggningen 



 
  

i och med att det är lättare att tillkännage andra som blivit utsatta för övergrepp än att tillkännage sina 

egna erfarenheter. Totalt är det alltså vid 27 fall som uppgivits ha hört om andra som varit utsatta i 

den egna eller i en annan förening. Detta bör betraktas som den totala andelen förekomst av sexuella 

övergrepp som denna studie åskådliggör. Siffrorna för frekvensen utläses enligt att enstaka gånger är 1 

tillfälle och flera gånger vid minst 2 tillfällen. Det innebär alltså att respondenterna hört om andra som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp vid minst 30 tillfällen i och med att sammanlagt 24 respondenter 

uppgivit enstaka gång för övergrepp inom den egna föreningen och/eller inom annan förening, samt 

att 3 respondenter uppgivit att man hört om övergrepp flera gånger. Vidare att utsträckningen av 

övergrepp som deltagarna hört om är så pass mycket större än vad de själva blivit utsatta för går att 

relatera till Cederborg (1998) som talar om utsatta barns beroendeställning gentemot sin förövare då 

egen eventuell beroendeställning inte är en påverkande faktor för att berätta om man känner till andra 

som blivit utsatta i och med att man själv i sådant fall är mer utomstående. 

Resultatet ger heller inte svar på hur övergreppen i fråga tar sig uttryck, vare sig inom den egna 

föreningen eller i andra föreningar. Övergrepp barn emellan som Stafford, Alexander & Fry (2015) 

studerat går således varken att bekräfta eller dementera i detta fall. Men att övergrepp förekommer i 

större utsträckning än vad denna studie påvisat styrker mörkertalets existens, vilket Brå (2017) lyft 

fram. Detta går åter att koppla till det Parent (2011) studerat om tystnadskultur gällande övergrepp. 

För att sammanknyta ger resultaten indikationer på att sexuella övergrepp förekommer i större 

utsträckning än inom den undersökta gruppen, vilket bör tas på största allvar. Det förekommer såväl 

inom den egna föreningen vilket därmed innebär lokalt, som i andra föreningar vilket blir en mer 

diffus definition då det kan vara lokalt, nationellt eller rent av internationellt. 

7.4 Medvetenhet om skyddsorganisationer 

Barnkonventionen är relativt lite förekommande bland respondenterna. Detta kan anses en aning 

notabelt då det ändå är ett internationellt etablerat traktat tillhörande världsomfattande Förenta 

nationerna. Den har i synnerhet varit extra aktuell senaste tiden när den implementerats i den svenska 

idrottens idéprogram. BRIS är klart vanligast förekommande skyddsorganisation av de listade, vilket 

sannolikt beror på att det är den organisationen man främst förknippar med barn som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp. Rädda barnen ses alldagligt mer som en internationell biståndsorganisation. Alla 

nog inte tänker nog inte på att även barns utsatthet inom idrotten faller inom organisationens 

intresseramar. Och Riksidrottsförbundet ses alldagligt mer som det högsta administrativa organet över 

idrotten i Sverige än som en skyddsorganisation. Överlag är andelen som är medvetna om 

skyddsorganisationer relativt låg. Detta lär gå i paritet med antalet som varit utsatta för sexuella 

övergrepp. Sannolikheten att man får upp ögonen för en skyddsorganisation lär öka väsentligt ifall 

man själv varit utsatt. I övrigt var det enbart 2 av respondenterna som uppgivit att de vänt sig till 

någon av organisationerna när de blivit utsatta för övergrepp. Även detta är relaterat till 

utsträckningen av erfarenheter sexuella övergrepp för den undersökta gruppen i och med att man inte 

kan ha vänt sig till någon av organisationerna gällande sina egna erfarenheter ifall man aldrig blivit 

utsatt. För att åter dra paralleller till Parent (2011) ger detta indikationer på tabu och tystnadskultur då 

man inte bryr sig om skyddsorganisationer förrän man själv har blivit utsatt. Att det behöver gå så 

långt som att man själv drabbas innan tabut kan brytas. Skyddsorganisationerna finns trots allt för 

som hjälpmedel med målet att bryta denna tystnadskultur. 

Vidare är Cederborg (1998) relevant även i detta avseende då det inte nödvändigtvis behöver finnas 

någon tillit för eventuella skyddsorganisationer i och med de maktstrukturer Gervis & Dunn (2004) 

studerat. Cederborg lyfte som sagt nämligen att barns berättelser inte tas på allvar alla gånger. 

Kortfattat att barn potentiellt inte ser något hopp i att kunna hantera sin upplevda position gentemot 

en upplevt övermäktig gärningsman och således heller aldrig får upp ögonen för stödorganisationer 

som finns där för att tillvarata deras intressen. På så vis går bristfällig medvetenhet om 

skyddsorganisationer även att relateras till emotionella effekter då de utsatta kan känna sig 

misslyckade, eller känna att man inte räcker till eller inte är synlig, Eliasson & Lindkvist (2018). 



 
  

Resultaten för medvetenheten om organisationer som verkar för stöd och skydd mot sexuella 

övergrepp är alltså i stort sammanhängande med deltagarnas egna erfarenheter av sexuella övergrepp. 

Det är i alla fall inte en majoritet av deltagarna som hört om någon av organisationerna. 

 

8. Diskussion 

I detta avsnitt följer en reflekterande diskussion av resultaten i sin helhet. Diskussionen är liksom 

resultat- och analysdelen tematiserad enligt: Erfarenheter av sexuella övergrepp, emotionella effekter, 

hört om förekomst av sexuella övergrepp, medvetenhet om skyddsorganisationer, sammanfattning. 

8.1 Erfarenheter av sexuella övergrepp 

Syftet med studien var bland annat att undersöka utsträckningen av erfarenheter av att någon gång 

under sin idrottskarriär blivit utsatt för sexuella övergrepp. Inledningsvis kan nämnas att studiens 

resultat i detta avseende någorlunda motsvarat hypotesen. Mot bakgrund av den tidigare forskningen 

inom området formades hypotesen att det mycket möjligt kan finnas erfarenheter av övergrepp inom 

den undersökta gruppen, vilket det även visade sig göra. Att det enbart är flickor som har erfarenheter 

av sexuella övergrepp är en intressant faktor att reflektera kring. Vad beror det på? Är det enbart 

flickor som utsätts? Kan det vara att pojkar är mindre benägna att dela av sig av sina berättelser? Eller 

har urvalet i denna studie slumpmässigt riktat sig till individuella personligheter som inte vill eller 

vågar berätta? Vidare hur handlingarna tagit sig uttryck som respondenterna uppgett att de blivit 

utsatta för i form av nedvärderande kommentarer och inviter via SMS/sociala medier är förhållandevis 

diskreta då exempelvis kommentarer kan tolkas olika och underförstått innehålla kränkande inslag 

eller avsikter, vilket framhåller en problematik i svårigheten att identifiera eller ertappa förövare. 

I övrigt frågades i enkäten hur man skall gå till väga när det skett ett övergrepp. Det vanligast 

förekommande bland respondenterna var att berätta för föräldrarna, följt av vända sig föreningen eller 

polisen. De tillvägagångssätten låter ju alla rimliga, även om alla personligen kan ha olika uppfattning 

om vad som är bäst att göra. Det finns inget rätt och fel, utan syftet med frågeställningen var att 

undersöka hur barnen själva resonerar. Det som går att avläsa ur svaren är att de flesta väljer att agera 

på ett mer diskret sätt, till skillnad från mer drastiskt utåtagerande åtgärder i form av att konfrontera 

den skyldige, vilket var ett av svarsalternativen. Dessa resultat kan troligtvis bero på att man själv inte 

vill bli inblandad utan gör andra i sin närhet varse om att något har hänt för att själv slippa ta ansvar, 

vilket är fullt rimligt med tanke på att det är barn det handlar om. 

8.2 Emotionella effekter 

Kring analysen om att de som varit utsatta inte upplevt övergreppen som normaliserade går dock att 

förhålla sig kritiskt då en normalisering innebär just att man inte längre upplever olämplig behandling 

som ett övergrepp. Det kan därmed eventuellt finnas deltagare som blivit utsatta för handlingar som 

skulle kunna klassas som övergrepp, men som inte själv varit medveten om det. Dock har 

svarsalternativen för hur eventuella övergrepp tagit sig uttryck varit givna, vilket bör innebära att 

deltagarna varit införstådda med att exempelvis bilder tagna utan samtycke därmed klassas som ett 

övergrepp i denna studie om just sexuella övergrepp, även om deltagaren själv inte annars hade 

definierat övergrepp så. Och denna studie har enbart undersökt övergrepp enligt definitionen att det är 

en handling som görs inför någon emot dennes vilja, vilket därmed inte innefattar övergrepp av andra 

definitioner. 

Att det enbart var 3 av de totalt 7 svarsalternativen som respondenterna svarade på var en aning 

förvånande då människan som känslovarelse tenderar reagera individuellt olika. Denna resultatdel 

motsvarade alltså inte hypotesen till fullo. Samtidigt var det ett positivt resultat i avseendet att det givit 

en mer koncentrerad bild av hur offren känt när de blivit utsatta för övergrepp. Det har således varit 

lättare att dra slutsatser utifrån resultatet. 

8.3 Hört om förekomst av sexuella övergrepp 



 
  

Av övergreppen som respondenterna hört om inom den egna eller andra föreningar framgår inga fler 

uppgifter, såsom vad de blivit utsatta för, hur det gått till, eller någon annan information. Men det var 

heller inte studiens syfte, utan att undersöka deltagarnas referensramar för utsträckningen av sexuella 

övergrepp. Detta lämnar obesvarade frågor, och kunde vara intressant att studera vidare. 

Resultatet för antalet som hört om forskning som lyfter sexuella övergrepp slog högre än hypotesen då 

förförståelsen menade att forskning sällan tenderar vara något man som barn intresserar sig för. Men 

det var då förstås en uppfattning om att man verkligen ska ha läst studier. Men resultaten omfattar ju 

att ha kommit i kontakt med forskning överhuvudtaget. Det kan till exempel vara en så ytlig företeelse 

som att ha läst en rubrik i sociala medier. Men syftet med denna del av studien var trots allt att 

undersöka huruvida målgruppen känner till förekomsten av sexuella övergrepp, vilket även denna 

fråga behandlade. 

8.4 Medveten om skyddsorganisationer 

Det kan vara så att den större del av respondenterna hört om såväl Rädda barnen som 

Barnkonventionen och RF tidigare, fast i andra sammanhang än gällande sexuella övergrepp. Det går 

således att reflektera kring om frekvensen av respondenter som svarat att de hört om dessa 

organisationer var så låg för att de i denna enkät satte organisationerna i relation till sexuella 

övergrepp? Ifall det förhåller sig så giver det en förståelse för varför svarsfrekvensen var så låg på 

dessa frågor. Vidare kan en förklaring till att det överlag inte var så stor andel som uppgett 

medvetenhet om någon av skyddsorganisationerna kan vara att många inte blir varse om 

skyddsorganisationer förrän det är för sent. Man kanske hört talas om de men inte desto mer om hur 

de arbetar. Detta skulle därmed innebära att majoriteten inte känner till exempelvis 

Barnkonventionen eller forskning som lyfter övergrepp inom idrotten i desto större utsträckning. 

8.5 Sammanfattning 

Det är med studiens resultat viktigt att förhålla sig ödmjukt och inte dra för stora växlar av 

slutsatserna. Detta relaterat till Toftegaard Nielsen (2001) som reflekterat baserat på sin resultatdel 

gällande att problematiken med sexuella övergrepp lätt går att underskatta, vilket även bör realiseras i 

denna studie. Dels har målgruppen inte varit stor nog för att på ett rättvist sätt kunna tala på en 

generell nivå, bortsett från att den i viss mån understrukit den forskning som redan finns inom 

området. Dels tenderar den övervägande majoriteten av de som inte varit utsatta att hamna i fokus, 

när det i själva verket är de få som utsatts som fokuset bör ligga på. Man bör därmed dra slutsatserna 

om förekomst på ett större plan med en viss försiktighet, i vetskapen om att det kan se annorlunda 

med ett annorlunda urval. Trots det har resultaten sammanfattande motsvarat den tidigare 

forskningen i den grad att mönstren pekar i samma riktning. Studien har åtminstone inte påvisat 

obefintlig förekomst av sexuella övergrepp. Dessutom har den procentuella förekomsten av sexuella 

övergrepp på 7% varit väsentligt relaterad till dagens kunskapsläge och bidragit till denna genom 

kunskap om lokala förhållanden i en medelstor stad. Det är dock svårt att dra några slutsatser om 

förekomsten av sexuella övergrepp på ett större plan i och med att målgruppen som sagt var relativt 

liten. Men resultaten bör trots det tas på största allvar då studien lyft problematiken i den undersökta 

staden. Som Parent (2011) lyfter fram så är tystnadskulturen utpräglad, och att på eget initiativ berätta 

om sina erfarenheter händer inte alltid. 

Studiens har resultat givit ytterligare underlag för att det är viktigt att prioritera ledares lämplighet 

innan denne får ansvar för en grupp med barn. Det kan förstås vara svårt att övervaka allt hela tiden, 

och liksom tidigare studier säger så är riskfyllda beteenden genom personlig interaktion ibland svåra 

att identifiera. Men framför allt upplysningar för barn om deras rättigheter är centralt att lyfta, då ett 

effektivt sätt till att åskådliggöra övergrepp är just att offret har en tydligare uppfattning om vad som 

är fel, vilket i sin tur reducerar förövarens auktoritet då denne inte upplever samma friheter längre. Att 

Barnkonventionen nu blir svensk lag till 2020 är ett nödvändigt steg mot visionen om att alla skall 

kunna utöva en trygg idrott och att ingen skall fara illa. Barnrättsorganisationerna, såväl nationella 

som internationella, gör redan idag ett oerhört viktigt och bra jobb, vilket även syns i statistiken 



 
  

gällande att allt fler fall av sexuella övergrepp inom idrotten åskådliggörs. Men fortfarande finns 

utvecklingspotential, inte minst genom att sprida den kunskap som finns. För ett offer är alltid ett för 

mycket. 

8.6 Metoddiskussion 

Relaterat till studiens syfte anses enkät som metod även i efterhand varit optimal. Det går att 

spekulera kring huruvida metodvalet i detta fall påverkat deltagandet då man aldrig kommer få veta 

hur andra metoder hade fungerat. Men ett rätt kvalificerat antagande är att enkät som metod 

optimerat deltagandet och reliabiliteten inte minst på grund av den fullständiga anonymiteten som 

enligt Kvale & Brinkmanns (2014) är väsentlig att förhålla sig till vid konstruerandet av en 

forskningsprocess för deltagandets och reliabilitetens skull. 

Eftersom det slutligen landade på enbart 2 deltagande lag av totalt 15 har det varit ett deltagande på 

1/8 och därmed ett bortfall på 7/8. Denna begränsning kan betraktas som stor. Men för att även lyfta 

en annan sida bör man ha i beaktande att området med sexuella övergrepp fortfarande denna dag är 

ett relativt tabubelagt ämne och har en negativ klang. Det går att argumentera emot detta i tider när 

metoo etablerat sig globalt och man börjat tala om sexuella övergrepp i annan utsträckning än tidigare. 

Men samtidigt är det ungdomar som berörs i denna studie, som kanske inte är fullt mentalt utvecklade 

än och därmed upplever svårigheter i att hantera ämnet. Det går därmed att väga in områdets 

tabubeläggning som potentiellt bidragande orsak till bortfallet. Detta kan styrkas genom Parent (2011) 

som påvisat just denna tabukultur. En annan möjlig faktor till bortfallet är tidpunkten för studien, 

vilken lett till att urvalet blivit avgränsat till en ensam lagidrott. Anledningen till detta är att andra 

populära lagidrotter precis avslutat sina säsonger under våren och därmed varit svårare att få kontakt 

med. Ytterligare en faktor som kan ha spelat in på bortfallet är att retoriken vid förfrågan om 

deltagande kanske inte varit nog engagerande eller övertygande. Retorik är trots allt avgörande för att 

få genomslag för något. Vid SMS- och mailkontakterna med ledarna redogjordes en kort presentation, 

studiens syfte samt förfrågan om deltagande. Kanske kunde eventuellt en kortare forskningsbakgrund 

med någon referens ha höjt engagemanget då det hade gett en lite bredare uppfattning om varför 

förfrågan skickades åt dem, en bredare uppfattning om betydelsen av förfrågan. Denna faktor kan till 

viss del ha spelat in på bortfallet, men att ett bortfall på 7/8 skulle bero enbart på detta är osannolikt. 

Det som kunde gjorts annorlunda är att ha tagit kontakt direkt med ungdomarna och deras föräldrar 

ifall det varit så att ledare valt att inte vidarebefordra utskicken till ungdomarna. Det kan nämligen 

finnas en risk i att överlåta ansvaret åt ledarna för lagen som förmedlare av enkäten i och med att 

syftet med studien potentiellt kan behandla just dessa som förövare. Med tanke på att studien omfattar 

hela ungdomarnas karriärer och inte enbart nuvarande lag, samt att vare sig följebrevet eller enkäten 

tar fasta på ledaren som förövare gjordes avvägningen att ledaren kan fungera som förmedlare och 

vidarebefordra enkäterna till ungdomarna. Men detta beslut bör trots allt ses som en brist i studien att 

förhålla sig till i relation till bortfallet. Sammantaget har säkerligen alla dessa nämnda faktorer spelat 

in på att bortfallet blev så stort som 7/8. Det är en brist, men har sina förklaringar till varför det kan ha 

blivit så stort. 

Studien har även som tidigare nämnts innefattat respondenter under 15 år, vilket enligt god 

forskningssed skall föranledas av godkännande från vårdnadshavare. Detta blev dock inte gjort och får 

betraktas som en av studiens största brister. Tillvägagångssättet att jämka på forskningsetiken gjordes 

som tidigare nämnts som en avvägning mot att värna deltagarnas fullständiga anonymitet, nämligen 

forskningsetiken i att inte begära några personuppgifter, vilket hade behövts för att få tillgång till 

vårdnadshavares medgivande. Detta tillvägagångssätt bedöms i efterhand varit mindre optimalt med 

tanke på traditionen att värna forskningsetiken. Så detta har i sammanfattande stund inte varit ett 

korrekt forskningsetiskt beslut då forskningsetiken finns just för att tillgodose alla inblandade parters 

väl. Den konsekventa hållningen i tillvägagångssättet är inte bristfällig, då även det valda 

tillvägagångssättet utgår från att värna deltagarnas väl. Men det är som sagt forskningstraditionen 

med dess etik som inte tillgodosågs nog. Det valda tillvägagångssättet bör därmed ses som ett val 

mellan olika positiva värden, men inte är legitimt i traditionell forskaranda. Det är sammantaget som 

sagt en av studiens största brister. 



 
  

8.7 Vidare forskning 

Det kommer alltid finnas ett behov av att studera kvantitativa data kring förekomst av utsatthet, i 

förhållande till alla former som går att relatera till just utsatthet. Detta är viktigt för att få en 

uppfattning om vad som sker, i hur stor skala det sker och därmed kunna jämföra med det 

förebyggande arbete man gör i dagsläget och utvärdera. Men även kvalitativa data kommer vara viktigt 

att studera även i framtiden då beteenden och handlingar förändras över tid. Som nämndes i 

diskussionsdelen skulle en studie riktad till individers erfarenheter av sexuella övergrepp som andra i 

ens närhet varit utsatt för vara relevant, då det potentiellt kunde åskådliggöra en större kvantitet. Men 

även digitala kränkningar har blivit allt vanligare i takt med att internet brett ut sig allt mer. Denna 

studie har undersökt utsatthet i relation till sexuella handlingar i en medelstor stad. Men för att sätta 

problembilden i ett större perspektiv kunde vara relevant att göra liknande på andra platser, utgående 

från sexuella övergrepp eller annat som går att relatera till utsatthet. 
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Bilaga 1 - Enkät 

Enkät – Erfarenheter av sexuella handlingar 

1. Kön: Kvinna 

 Man 

 Övrigt 

 

2. Ålder 

_______ 

 

3. Jag har känt mig otrygg i laget generellt 

Aldrig           Enstaka gång                        Flera gånger                        Många gånger 

 

4. Jag har känt mig ledsen, sårad eller mindre värd i laget 

Aldrig           Enstaka gång                        Flera gånger                        Många gånger 

 

5. Jag har känt mig omotiverad och okoncentrerad till följd av att jag känt mig otrygg i laget 

Aldrig           Enstaka gång                        Flera gånger                        Många gånger 

 

6. Jag har upplevt att jag inte blir bekräftad/inte räcker till i laget 

Aldrig           Enstaka gång                        Flera gånger                        Många gånger 

 

7. Jag har känt att prestationen prioriterats före mina behov 

Aldrig           Enstaka gång                        Flera gånger                        Många gånger 

 

8. Jag har känt att jag inte har något att säga till om gentemot en ledare 

Aldrig           Enstaka gång                        Flera gånger                        Många gånger 

 

9. Jag har känt att jag inte har något att säga till om gentemot en lagkamrat 

Aldrig         Enstaka gång                        Flera gånger                        Många gånger 

 

10. Jag har upplevt att jag blivit behandlad på ett sätt sexuellt sätt som stridit emot min vilja 

Aldrig           Enstaka gånger                   Flera gånger                        Många gånger 

 



 
  

11. Jag har känt mig ofredad till följd av beröringar jag inte samtyckt till 

Aldrig           Enstaka gånger                   Flera gånger                        Många gånger 

 

12. Jag har känt mig behandlad på ett sexuellt sätt där jag inte haft möjlighet att försvara mig 

Aldrig           Enstaka gånger                   Flera gånger                        Många gånger 

 

13. Hur har det tagit sig uttryck? (Flersvarsalternativ) 

(Om du svarat aldrig på frågorna 10-12, gå vidare till fråga 15) 

Nedvärderande kommentarer 

Smekningar 

Straff (för prestation på träning) 

Inviter via SMS/sociala medier 

Bilder tagna utan samtycke 

Tvång till sexuell handling genom utpressning 

Tvång till sexuell handling genom våld 

Annat            ______________ 

 

14. Hur har du känt då? (Flersvarsalternativ) 

 Rädsla 

 Ilska 

 Ledsenhet 

 Besvikelse 

 Orättvist behandlad 

 Uppgivenhet 

 Skuld 

 Annat            _____________ 

 

15. Jag har hört om andra som blivit utsatt för sexuella handlingar/kränkningar inom mitt lag/min 

förening 

Aldrig           Enstaka gång                   Flera gånger        Många gånger 

 

16. Jag har hört om någon som blivit utsatt för sexuella handlingar/kränkningar inom någon annan 

förening 

Aldrig           Enstaka gång                   Flera gånger        Många gånger 



 
  

 

17. Jag har kommit i kontakt med forskning som lyfter fram sexuella övergrepp inom idrotten 

Aldrig           Enstaka gång                   Flera gånger        Många gånger 

 

18. Jag har kommit i kontakt med Barnkonventionen 

Aldrig        Enstaka gång            Flera gånger        Många gånger 

 

19. Jag har kommit i kontakt med skyddsorganisationer för ungdomar som far illa inom idrotten 

Aldrig        Enstaka gång            Flera gånger        Många gånger 

 

20. Vilken/vilka organisationer? 

_________________________________ 

 

21. Jag har någon gång kommit i kontakt med någon av följande organisationer (Flersvarsalternativ) 

 Rädda barnen 

 Riksidrottsförbundet 

 BRIS 

22. Jag har vänt mig till ovanstående organisationer när jag blivit utsatt för sexuella handlingar 

Aldrig           Enstaka gång                   Flera gånger        Många gånger 

 

23. Hur skall du gå till väga när du eller någon annan blivit utsatt för sexuella handlingar? 

 Låta det vara 

  Berätta för föräldrarna 

  Berätta för en kompis 

  Vända mig till ansvariga för föreningen 

  Vända mig till polisen 

  Konfrontera den skyldige 

  Jag vet inte 

  Annat            ______________ 

 

24. Är det något du vill tillägga om dina erfarenheter om otrygghet i relation till sexuella kränkningar 

inom idrotten? 

        ________________________________ 

Tack för din medverkan! 



 
  

Bilaga 2 - Följebrev 

En enkät om otrygghet – Erfarenheter av sexuella handlingar 

 

Hej! 

Jag är en student som läser idrottsvetenskapliga programmet och genomför nu examensarbetet för 

kandidatexamen. Syftet med studien är att öka kunskapen kring barn och ungdomar som far illa inom 

idrotten på grund av beteenden som kan relateras till sexuella handlingar samt de emotionella effekter 

det medför för att få underlag för hur man kan utveckla det förebyggande arbetet så att ingen skall 

behöva vara utsatt i sitt idrottsutövande. Därför är DIN medverkan av yttersta vikt! 

Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i. Deltagandet är frivilligt, men jag uppskattar att du svarar på 

enkäten då du får vara delaktig i att utveckla kunskapen om otrygghet och kränkningar inom idrotten. 

Studien utformas enligt etik för samhällsvetenskaplig forskning och görs därmed helt anonymt och 

inga svar kommer gå att spåras till dig. Ta dig tid att tänka igenom frågorna och försök svara på alla 

frågor i bästa möjliga mån. Tänk på att svaren inte behöver vara från nuvarande lag, utan från hela din 

karriär som idrottsutövare. 

 

Eftersom sexuella handlingar tolkas individuellt följer nedan definitioner för att tydliggöra: 

Fysisk handling: 

Kan vara oönskad fysisk kontakt t.ex. medveten onödig beröring, klappande, nypande, strykningar 

eller våldsamma tilltag mot en annan persons kropp. 

Verbal handling: 

Kan vara nedvärderande kommentarer om utseende, klädsel eller liknande. Förslag eller försök till 

övertalningar om sexuell samvaro trots att sådana förslag är ovälkomna. Uppvaktning som sker på ett 

stötande sätt; kränkande anmärkningar av sexuell natur eller snuskiga kommentarer. 

 

Har du frågor som berör enkäten, studien eller vad som helst annat? 

Tveka inte att höra av dig! 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Hälsningar, Filip Edman 

 

Kontaktuppgifter:  Handledare: 

Filip Edman   Inger Eliasson 

f.edman@hotmail.com  Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

0765699289   inger.eliasson@umu.se 

   0705559654 


