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SAMMANFATTNING: Syftet med uppsatsen är att jämföra och se likheter 
respektive skillnader i förklaringen till ett sexuellt brottsligt beteende. Vi har 
valt att använda oss av en litteraturstudie som utgör grunden för en kvalitativ 
studie. Vi har tidigare granskat forskning som gjorts angående 
sexualförbrytare, beträffande förklarings- och behandlingsmodeller. Vår 
avgränsning är män över 18 år i Sverige. För att få aktuella uppgifter om 
behandling gjordes en intervju med en psykolog inom kriminalvården som 
dagligen arbetar med sexualförbrytare. Detta gjordes för att kunna analysera 
och kritiskt granska vår teoretiska referensram. Vi konstaterade ett förändrat 
synsätt, som tog sikte på rehabilitering med kognitiv beteendeterapi och med 
ett behandlingsprogram som kallas ROS. Grunden i kursen Relation Och 
Samlevnad bygger på gruppterapeutiskt tänkande. Genom metoden får 
männen insikt i sin egen avvikelse samt bättre förståelse för orsakerna till sitt 
eget beteende. Barndomen hos förövarna karakteriseras i regel av traumatiska 
upplevelser och sexuella övergrepp ofta i kombination med relationsproblem 
inom familjen. Det tabu mot incest som finns i en normal föräldrarelation 
fungerar inte i uppväxtfamiljen och samma beteende upprepas av förövaren 
mot andra individer, barn eller kvinnor. Senare i diskussionen presenterar vi 
några tankar och åsikter som hos oss under arbetets gång dykt upp.   
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1. INLEDNING 
 
1.1. Bakgrund 
 
I en rapport gjord av Somander (1995) för Kriminalvårdsstyrelsen talar man om att 
sexualbrott varit i fokus under de senaste åren. I princip vem som helst kan falla offer för en 
sexualbrottsling, oavsett ålder, kön eller social tillhörighet. Övergreppen kan vara en isolerad 
händelse eller pågå under längre tid. Offren känner sig i båda fallen djupt kränkta och 
förnedrade och detta kan bidra till tragiska påföljder. 
 
I en artikel i Dagens Nyheter (2006-05-21) kan vi se att kvinnor varje dag utsätts för 
misshandel eller våldtäkt. Enligt Leif GW Persson är hemmet den farligaste platsen för en 
kvinna. Här kan de systematiskt utsättas för övergrepp i det tysta av män de känner väl 
(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=546786). Denna gärning kommer troligtvis alltid 
vara ett inslag i vardagen för många. I vissa fall kan kanske övergreppen pågå i åratal utan att 
det uppmärksammas. Av denna anledning är vi tvungna att ständigt utveckla kompetensen 
inom detta område samt aldrig låta dessa offer falla i glömska.   
 
Faktorer bakom sexuella övergrepp 
Då sexuella övergrepp är en sammansatt företeelse finns det ingen generell lösning på 
problemet. Övergreppen kan inte förklaras i en enda orsak utan det är många olika faktorer 
som bidrar till det individuella beteendet. För att bearbeta dessa faktorer finns olika modeller 
som visat sig användbara. Dock kan ingen metod ensamt leda till total framgång i 
behandlingen. Internationell forskning visar ingen metod som kan utgöra en grund för 
behandlingsmodeller för sexualbrottsdömda i fängelse. Det finns många olika teorier om vad 
som ligger bakom sexualbrotten och vilken den bästa behandlingen för förövarna är. Detta 
trots ökande kunskaper inom området, framför allt i Kanada och USA (Somander, 1995). 
 
Bilden av en förövare  
Den typiske våldtäktsmannen, finns han? De flesta våldtäktsmännen är vanliga män som i 
sammanhanget kan vara din bästa vän, en kärleksfull pappa, ömma pojkvänner eller charmiga 
killar på krogen. I Wennstam (2004) presenteras en docent, Niklas Långström, som har 
forskat kring sexualförbrytare och dess behandling inom kriminalvården och han menar att 
det som är det mest slående med sexualförbrytare är just att de verkar så normala. Vi har i 
samhället målat upp en bild av sexualbrottslingar att det är svårt att tänka sig en person bakom 
brottet som är precis som vi alla andra. Även personer inom kriminalvården upplever detta 
som ett svårt komplex, att personen i fråga inte är som man tänkt sig. Även de har en bild av 
hur en våldtäktsman bör eller ska vara. Man frågar sig gång på gång, vad var det som gick 
fel? Vad hände längs vägen? Vad är det som skiljer honom från en ”vanlig” man? Forskare, 
psykologer, personer som dömer och de som behandlar talar om utanförskap, hemska minnen 
från barndomen, ilska och aggression som till slut vänds mot en annan människa. De berättar 
om psykiska problem, porrens påverkan och om bristen på manliga förebilder. Det är många 
människor som har haft en komplicerad eller svår barndom men som ändå inte blir en 
sexualförbrytare. Det finns många frågetecken, om detta varför, som vi förmodligen aldrig 
kommer att riktigt förstå. Vad händer om vi bara skulle ge upp dessa frågeställningar? För det 
första så är det fortfarande många sexualförbrytare som aldrig avslöjas, kvinnan eller offret 
vågar inte anmäla eller så håller inte bevisningen, det är för dessa personer som arbetet och 
forskningen måste fortsätta. För det andra så lär vi oss förstå genom de personer som blir 
gripna och det är genom dem vi kan försöka hitta vad som gjorde just dem till 
sexualförbrytare. Inte för att skiva en varningsskylt ”dessa ska du passa dig för” utan för att 
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samhället ska kunna förebygga dessa gärningar (Wennstam, 2004). Kwarnmark & Tidefors 
Andersson (1999) skriver att kunskap om ett beteende som sexualförbrytare underlättar för att 
försöka påverka så att personen inte upprepar sina handlingar. Detta är ett sätt att arbeta 
preventivt så att fler personer inte utsätts för sexuella övergrepp av denna person, det är ett 
sätt att värna om offret, vilket även Wennstam betonar. 
 
Förekomst 
I förhållande till andra brott är sexualbrotten relativt få, mindre än 1 % av alla polisanmälda 
brott år 2000 utgjordes av sexualbrott. Det finns sorgligt nog ett mörkertal som anses vara 
högt för just sexualbrott, vilket bidrar till minskad tillförlitlighet i kriminalstatistiken. Dock 
har antalet våldtäkter och sexuella övergrepp mot barn ökat de senaste årtiondena medan 
exempelvis blottning har minskat (a.a.). 
 
Från år 1975 till år 2000 har de polisanmälda våldtäkterna ökat från cirka 800 till omkring 
2000 per år. Vanligast och mest ökande är inomhusvåldtäkter där oftast förövaren och offret 
är bekanta med varandra (a.a.). Även Somander påpekar att den verkliga förekomsten av 
sexualbrott är svår att bedöma. Det är svårt att finna aktuella vetenskapliga undersökningar 
om omfattningen av sexualbrott. 
 
Modern tid 
Ideligen upplyses allmänheten via media om det sexuella våldet i Sverige. Docent Tomas 
Eriksson säger att det i samhället finns ett begränsat antal individer som begår olika typer av 
sexuella övergrepp. Han frågar sig vad som styr dessa människors beteende i samband med 
sexuella övergrepp (http://www.transmittorn.com/nr_8/index.htm). I en artikel i Dagens 
Nyheter (1997-07-27) går det att läsa att hundratals svenskar under de senaste åren har dömts 
för sexuella övergrepp mot barn. Endast ett fåtal har dömts till rättspsykiatrisk vård. Senast i 
raden har Hagamannen gjort stora rubriker i press och tv, där bland annat Leif Silbersky 
(2006-04-23) talar om Hagamannens väletablerade sociala liv. Vidare nämner Silbersky att 
Hagamannen har varit omtyckt i alla kretsar och skickligt dolt sitt dubbelliv 
(http://www.vk.se/indexpage.jsp?url=start.jsp). 
 
Lagstiftning 
År 1734 var straffet för könsumgänge, våldtäkt och incest med sinnessjuk kvinna eller barn 
under tolv dödstraff. Straffbelagt var även allt utomäktenskapligt könsumgänge. Cirka 45 år 
senare upphävdes dödsstraffet för många av sedlighetsbrotten, detta gällde dock ej för 
incestuösa brott. Ytterligare 85 år senare förmildrades straffen åter igen. Nu var inte längre 
sexuellt umgänge mellan ogifta kriminellt. 1965 avkriminaliserades flera former av incest. 
Kvar fanns dock förbud mot sexuellt umgänge med eget barn eller dess avkomlingar samt 
mellan helsyskon. En annan ändring i lagstiftningen var att ingen åtskillnad på om övergrepp 
begåtts inom eller utom äktenskapet gjordes. I dag finns bestämmelser för vad som är sexuellt 
kriminellt att hitta i Brottsbalkens sjätte kapitel. Där finns att hitta våldtäkt, sexuellt tvång, 
sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande av underårig, sexuellt umgänge med avkomling eller 
helsyskon, sexuellt ofredande, koppleri samt förförelse av ungdom, vilka alla hamnar inom 
ramen för sexualbrott (Lidberg & Wiklund, 2004). 
 
1.2. Problemområde 
 
Vi har valt att studera ett ämnesområde som kan väcka starka känslor hos människor. Vi 
kommer att utforska och förklara vad som finns publicerat inom området sexualförbrytare. 
Mer ingående kommer vi att söka teoretiska förklaringar till hur ett beteende som 
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sexualförbrytare har uppstått samt vilken behandling som ges. Vi anser att det är av betydelse 
att ha viss kunskap inom ett område som detta eftersom vi som framtida socionomer någon 
gång kan komma i kontakt med dessa människor eller deras offer. Att då ha vetskap om 
beteendet hos förövare kan hjälpa professionella grupper att arbeta med individen i fråga på 
ett adekvat sätt. 
 
1.3. Problemformulering 
 
Vilka förklaringar finns till hur en individ kan komma att utveckla ett avvikande sexuellt 
beteende? Diskussionen rörande sexuell kriminalitet är ständigt aktuell i dagens samhälle. 
Gång på gång påminns allmänheten om våldtäkter, incest, sexuellt utnyttjande och dylikt via 
exponering i media. Arbetet mot detta måste kontinuerligt förbättras för att skapa en tryggare 
tillvaro för alla medborgare. Därför anser vi att kunskap om beteendet hos en sexualförbrytare 
är av stor vikt för professionella inom området för att dessa ska kunna förbättra de framtida 
utsikterna för både de kriminella och deras offer. Vi menar att det är av betydelse att ha 
vetskap om bakgrunden till en sexualförbrytares beteende. Genom en intervju med en 
representant för kriminalvården har vi undersökt vilka teorier arbetet sker utifrån samt vilken 
behandling de kan ge de dömda för att återanpassa dessa individer till ett normalt beteende.  
 
1.4. Syfte och frågeställningar 
 
Avsikten med detta arbete är att jämföra och se likheter respektive skillnader i förklaringen 
till ett sexuellt brottsligt beteende. Vidare planerar vi att genomföra några intervjuer med 
professionella som arbetar med sexualförbrytare. Vi avser att analysera och granska om de 
förklaringsmodeller och även behandlingsmodeller som praktiseras har någon empirisk grund. 
Vi har för avsikt att redovisa de vetenskapliga förklaringar som finns publicerade för att öka 
förståelsen av dessa handlingar. Vi strävar efter att kunna ge en bild av människan bakom 
brottet och inte bara se till gärningen i sig. 
  
För att uppnå vårt syfte vill vi ha svar på följande frågor: 
 

• Hur kommer det sig att en individ utvecklar en sexuell avvikelse av brottslig karaktär?  
• Vilka förklaringar ger de teorier som finns?   
• Hur påverkas behandlarens val av behandlingsmodell av dessa teorier? 
• Hur används de behandlingsmodeller som finns? Kan de tillämpas på alla 

sexualbrottslingar? 
• Hur kan individen bli fri från sitt sexuellt brottsliga beteende? 

 
1.5. Avgränsning 
 
Då området sexualförbrytare i sig är brett valde vi att endast se till manliga sexuella förövare 
över 18 år i Sverige. Valet av manliga förövare är baserat på att majoriteten av denna typ av 
brott begås av just män. Undersökningar, forskning och referenser till litteratur som nämns i 
arbetet har grundat sig på bland annat våldtäkt, blottning, pedofili, sexuellt utnyttjande och 
annat som kan räknas inom ramen för sexuell brottslighet, dock inte köp av sex eller koppleri. 
För att bättre kunna jämföra och se skillnader mellan olika metoder och forskares resultat 
anser vi att denna avgränsning med ålder och kön var nödvändig då området annars blir allt 
för vidsträckt. I och med avgränsningen på kön kommer detta arbete inte heller innehålla 
någon diskussion inom genusperspektiv. Då huvuddelen av de publiceringar som finns är 
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inom det psykologiska perspektivet har vi medvetet valt att lägga stor tyngd på detta i arbetet. 
Genomgång av framlagda förklaringar kommer ändå göras för att påvisa att det finns just 
olika åsikter och tankar om vad som ligger bakom ett beteende som sexualförbrytare.  
 
1.6. Uppdelning av arbetet 
 
Majoriteten av arbetet har utformats tillsammans genom fysiska möten där vi gemensamt 
utarbetat de olika delarna. Av praktiska skäl ställdes flertalet av intervjufrågorna av en och 
samma person, som även transformerade intervjun. Den av oss som inte sammanställde skrev 
då istället en stor del kapitel 3. Huvuddelen av arbetet har vi, som ovan nämnts, skapat 
tillsammans. 
 
1.7. Disposition  
 
Denna uppsats är indelad i dels en teoridel som behandlar förklaringsmodeller för 
uppkomsten av ett sexuellt brottsligt beteende. Dels finns ett avsnitt som förklarar de 
behandlingsmetoder som finns att arbeta utifrån. Arbetet inleds med att förklara begreppet 
perversion och den perversa sexualiteten. Varför detta begrepp tydliggörs initialt är för att 
läsaren bättre ska kunna följa med i texten då detta är ett återkommande begrepp. Denna följs 
av en psykologisk förklaring som grundar sig i en persons uppväxtförhållanden. Vidare 
belyser vi andra aspekter av förklaringen till att en individ begår sexuella övergrepp vilken 
betonar biologiska, genetiska och situationsbaserade faktorer. Senare förklaras pedofili samt 
våldtäktsmannen och även  ett resonemang om vilka likheter och skillnader som går att se hos 
förövarna presenteras. Detta upplägg som framläggs leder läsaren från en individs barndom 
till dennes vuxne liv som förövare. Därefter följer det stycke som belyser de 
behandlingsmetoder som finns. Vidare presenteras resultatet av den intervju som gjordes med 
den psykolog som aktivt arbetar med sexualförbrytare. Detta följs sedan av en analys och 
avslutas i en diskussion.  
 
2. METOD  
 
2.1. Urval 
 
För att komma i kontakt med lämplig intervjuperson valde vi att ta telefonkontakt med en 
kriminalvårdsanstalt i Sverige, vilken vi väljer att benämna Anstalt A. På denna blev vi direkt 
hänvisade till den psykolog som huvudsakligen arbetar med de intagna sexuella förövarna. Vi 
har medvetet valt att endast intervjua professionella inom området och inte involvera 
förövarna i vårt arbete. Detta för att öka våra chanser att få till stånd en intervju då förövarna 
kanske inte är öppna eller mogna för en kontakt med utomstående. I och med denna kontakt 
med Anstalt A informerades vi även om en annan anstalt, Anstalt B, värd att ta kontakt med. 
Intervjupersonen (IP1) på Anstalt A gav oss ett namn på en person på Anstalt B. Denna person 
är densamme som, tillsammans med en av dennes kollegor, modifierat det 
behandlingsprogram som aktivt används i Sverige för behandling av sexualförbrytare. Valet 
av denna intervjuperson (IP2) grundar sig på dennes framstående roll inom arbetet med 
sexualförbrytare, samt att vi i detta arbete aktivt refererat till dennes litteratur. 
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2.2. Datainsamling  
 
Litteraturinsamling 
För att kunna samla in nödvändigt och relevant material som vi ansåg oss behöva användes 
till största delen Mittuniversitetets egen bibliotekskatalog MIMA. Vi diskuterade sedan 
tillsammans fram vilka sökord vi skulle kunna använda oss av i sökandet efter litteratur. I 
MIMA användes sökorden ”sexualbrott”, ”sexualbrottslingar”, ”sexuella övergrepp”, 
”förövaren”, ”sexualbrott mot barn”, ”sexuella övergrepp och behandling”. I Libris gjordes 
sökning med orden ”behandling sexu* förövare”. I den tredje databasen valdes att söka med 
meningen ”psychotherapy sexual offenders”. De sökord vi valde att pröva oss fram med gav 
varierande resultat. Under arbetets gång har litteratur strukits på grund av brist på väsentlig 
fakta. Det har även tillkommit annan litteratur som vi funnit med hjälp av referenser i böcker, 
rapporter, avhandlingar et cetera. Utifrån dessa referenser kunde val göras från publiceringar 
baserat på en specifik författare eller forskare. Den litteratur som inte valts ut genom sökord 
och träffar hittades genom att på Mittuniversitetets bibliotek söka i hyllor med litteratur som 
behandlade vårt valda område. Här har ett urval av ett flertal publikatioener gjorts, som vi 
menar kan vara relevanta för vårt arbete.  
 
Typen av insamlat material har varit inriktad på förklaringar och orsaker till ett sexuellt 
brottslig beteende. Till den del i vårt arbete som innefattar behandlingen av sexuella förövare 
har tidigare gjord forskningsöversikt varit den främsta teoretiska referensramen. Denna 
forskningsöversikt är skriven av en av oss och därmed anser vi att den ska kunna ligga till 
grund för den del som beskriver behandlingsmodellerna. Dock har vi valt att revidera denna 
del genom att använda oss av ytterligare litteratur, som valts utifrån ovanstående metod, där 
publikationer även tagit upp behandling. Den använda litteratur som forskningsöversikten 
bygger på har funnits genom att i olika databaser göra sökningar utifrån specifika sökord. 
Även Mittuniversitetets bibliotekarie har nyttjats i sökandet efter relevant litteratur. 
Universitetets bibliotekarie gav råd och tips på hur sökning i de olika databaser och kataloger 
kan göras på bästa sätt. De databaser som använts är Pubmed, Libris samt MIMA. Först 
gjordes en sökning på Libris och genom att läsa titel och abstract avgjordes relevansen. 
Samtliga utvalda publikationer fanns på Mittuniversitetets bibliotek och var därför enkla att 
samla in, vilket även gäller för ovanstående litteratur. Sökning i MIMA gjordes och 
betydelsefull litteratur valdes ut genom att se till titeln på boken och därmed avgöra om den 
har någon vikt för arbetet. Sökningen i Pubmed resulterade i ett flertal artiklar, dock 
granskades endast de under ”review”. Därför att dessa tidigare blivit vetenskapligt granskade.  
 
Efter intervjun med IP 1 framkom information om ett specifikt behandlingsprogram som 
praktiseras inom kriminalvården för sexualbrottsdömda män. Därför valdes att söka fakta om 
detta program via sökmotorn www.eniro.se på internet. Denna sökmotor användes även i 
sökandet efter ytterligare publikationer, så som artiklar ur dagspress. 
 
Intervju 
För att få till stånd en intervju kontaktades en kriminalvårdsanstalt i Sverige. Efter samtal med 
en anställd på anstalten informerades vi om att vi kunde ta kontakt med deras psykolog. 
Denna första kontakt med IP 1 togs via mail där syftet med vår intervju förklarades. Efter ett 
par veckor bestämdes ett datum för telefonintervju med IP 1. Valet av intervjumetod baseras 
på svårigheter att finna en tid för ett personligt samtal på anstalten. Vi har valt att använda oss 
av en kvalitativ metod där vi nyttjade strukturerade frågor men med plats för eventuella 
följdfrågor samt ytterligare kommentarer från intervjupersonen. Innan intervjutillfället 
skickades intervjufrågorna till IP 1 via mail för att denne på bästa sätt skulle kunna förbereda 
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sig inför samtalet. Före telefonintervjun togs även kontakt med Mediaverkstan i syfte att boka 
en tid för vår intervju. Anledningen till att intervjun hölls där var för att vi skulle kunna 
använda oss av deras tekniska utrustning som vi ansåg oss behöva i syfte att registrera 
samtalet på kassettband. Telefonintervjun varade en timme och allt som sades spelades in. 
Efter samtalet gjordes en utskrift av hela intervjun, vilken resulterade i tretton dataskrivna 
sidor. Utifrån denna utskrift gjordes en sammanställning där våra frågor respektive IP 1s svar 
transformerades från talspråk till skriftspråk. 
 
På Anstalt B togs första kontakt via mail, men då svar uteblev gjordes ett telefonsamtal dagen 
efter. Kontakt skapades då med IP 2. Men på grund av svårigheter i och med sjukdom och 
tidsbrist gällande intervjupersonen att få till stånd ett personligt samtal beslutades det 
gemensamt att skicka intervjufrågorna via mail till IP 2. Svaret vi fick på detta mail var att IP 
2 inte orkade eller skulle hinna svara på våra frågor innan uppsatsens slutdatum.    
 
2.3. Trovärdighet 
 
Vi anser att genom att använda oss av både nya och äldre publiceringar har vi ökat 
trovärdigheten i arbetet. Detta för att kunna se om forskningen under åren förändrats drastiskt 
eller om den varit någorlunda konsekvent i sina resultat. Denna metod ger också en liten 
inblick i huruvida vetenskapen gjort framsteg inom forskningen av sexualförbrytare eller ej.  
Då vi utförde telefon- och elektroniska intervjuer och inte personliga intervjuer kan relevant 
information gå förlorad och missuppfattningar kan uppstå. Av våra två intervjuer har vi haft 
ett bortfall. IP 2s svårigheter att svara på frågorna låg i ett plötsligt sjukdomstillstånd. Efter 
denna sjukdomsperiod påbörjade IP 2 ett hektiskt utbildningsprogram och ansåg att tid inte 
fanns för att besvara våra frågor. IP 2 hänvisade oss då istället att finna svar i dennes böcker.    
Vi anser dock att detta bortfall inte påtagligt kommer inverka på slutresultatet. Anledning till 
detta bottnar sig dels i IP 2s hänvisning till egen skriven litteratur för att finna svar och dels 
att IP 2 menar att dennes intervjusvar till stor del kommer likna IP 1s svar. Detta då dessa två 
har ett tätt samarabete i arbetet med sexualförbrytare och därmed ter sig förklaringar till 
beteendet samt behandlingen på likartad sätt.  
 
För att eliminera risk för missuppfattningar har intervjunsammanställningen från IP 1 skickats 
till denne för granskning. Efter detta kunde personen i fråga ta ställning till om denne vill ha 
anonymitet eller ej.   
 
3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
3.1. Förklaringsmodeller 
 
Discipliner  
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) talar om att det är skillnad mellan det kliniska 
arbetet och det vetenskapliga när det gäller att förklara ett beteende. I det kliniska arbetet görs 
en kartläggning av en patients livshistoria för att denna ska få en bättre förståelse av sig själv. 
I det vetenskapliga arbetet söker man kunskap som äger allmängiltighet som går att 
generalisera. Det finns även olika discipliner att arbeta utifrån vilket påverkas av de 
professionellas synsätt på hur ett beteende som sexualförbrytare har uppkommit. Dessa 
discipliner i sin tur inriktar sig på en viss behandling eller metod som anses vara den bäst 
lämpade. Översikt över denna finns i figur 1 nedan (Kwarnmark & Tidefors Andersson 1999).  
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I det kliniska arbetet är den psykodynamiska teorin utgångspunkten, dock anser flera forskare 
att målsättningen borde vara ett multifaktoriellt teoribyggande där olika skolbildningar inte 
ska vara hindrade anser Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999). Även i Martens (1998) 
nämns att en kombination av olika metoder ska ha bäst verkan och det speciellt på pedofiler. 
 
 
        

Disciplin 
Symtomets 
uppkomst Symtomet uttrycker Åtgärd/behandling 

        
    
Medicin Medfödd Överproduktion av  Medicinering 
  könshormon  
    
Psykologi Felaktiga tankar Felaktiga tankar Kognitiv terapi 
(kognitiv)    
    
Psykologi Felaktiga handlingar Felaktiga beteenden Beteendeterapi 
(beteende-    
modifikation)    
    
Psykologi Felutveckling på grund Maktlöshet Psykodynamisk terapi 
(psykodynamisk) av tidiga trauman   
    

Sociologi Makt-könsstrukturen Manlig makt 
Samhälleliga 
förändringar 

        
    
 
Figur 1.                                                                                                           Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999). Sid. 11. 

 
 
3.1.1. Den perversa sexualiteten 
 
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) säger vidare att för att få ytterligare förståelse av 
det sexuella våldet måste vi granska perversionens dynamik. Perversion som begrepp har 
förändrats genom tiderna. De nämner Freud som talade om att perversion är alla andra 
handlingar än den sexuella föreningen mellan man och kvinna i syfte att skaffa barn. 
Socarides, även han i Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999), talar om perversion i två 
olika former, den preoidipala och den oidipala. Vidare nämner den samma nio typer av 
perversion: 
 

• Transvestitism  
• Sexuell masochism 
• Sexuell sadism 
• Pedofili 
• Exhibitionism 
• Transsexualism 
• Homosexualitet 
• Voyeurism 
• Fetischism 
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Det finns även en koppling mellan samhälleliga normer och grad av perversion, ju större 
dubbelmoral det finns i samhället, desto bättre grogrund för sexuella gränsöverskridanden. 
Den lagstiftning som ett land har, återspeglar hur samhällets syn på vad som är sexuella 
gränsöverskridanden och inte, ser ut. Ett konkret exempel är att i Sverige kan en person bli 
dömd för våldtäkt på sin maka/make, medan det i vissa andra länder inte finns någon 
lagstiftning mot detta. Samhället anses inte ha något att göra med vad som händer inom 
äktenskapet (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). 
 
Psykoanalytikern Robert J. Stoller i a.a. har i sin forskning funnit ett samband mellan sexuell 
avvikelse och försök att hantera hot mot könsidentiteten. Enligt Stoller har den perverse en 
ångest som är kopplad till den libidinösa utvecklingen. Då den perverse utför sin handling 
avtar denna ångest tillfälligt och identiteten stärks, om än kortfristigt. Stoller ger en 
beskrivning av perversionens tre element. 
 

• Perversion är ett samspel av fientliga och sexuella önskningar. 
• Individen bär på en känsla av att ständigt vara smutsig, ond, syndfull, skamsen, 

onormal och hotande för andra. 
• Han fyller en funktion som syndbock för andra.  

 
Den perversa sexualiteten kännetecknas av att den fyller andra behov än vad sexualitet 
vanligen förknippas med. Det är en tvångsmässig handling kopplad till ångest och olust. I 
övergrepp finns även en maktsituation (Kwarnmark & Tidefors Andersson). 
 
3.1.2. Uppväxtförhållanden och barndom 
 
Trauman i barndomen 
Den internationella kliniska forskningen visar att psykologiska förutsättningar tidigt byggs 
upp hos den som utövar våldshandlingar mot andra människor. Det finns i regel en traumatisk 
bakgrund hos förövaren. Svåra traumatiska upplevelser kan få former som tvångsmässigt 
invaderande känslor, tankar, upplevelser och handlingssätt som kan vara skrämmande. När en 
förövare utsätts för situationer som påminner om den ursprungliga smärtan kan traumatiska 
minnen aktiveras och våldsbenägenheten öka. Minnesbilderna från barndomen är oftast 
medvetna men förövaren har svårt att koppla samman sin barndom med de aktuella problem 
och svårigheter i sitt vuxna liv (Bogren & Volckerts, 2002). Hedlund (1990) skriver att 
hennes erfarenheter är att sexuella övergrepp ofta utlöses i speciella situationer. Situationer 
där förövaren känner sig kränkt, otillräcklig eller känslomässigt utnyttjad.  
 
Kwarnmark som är inriktad på den psykodynamiska disciplinen skriver att det finns ett 
samband mellan upprepade kränkningar av det lilla barnet och hur han som vuxen kan komma 
att begå sexuella övergrepp för att undkomma den egna offerupplevelsen. Hedlund menar att 
det kan ha varit kränkningar mot deras kön och könsorganet kan ha blivit måltavlan för 
angreppen. Groth i Hedlund (1990) anser att förövare som blivit sexuellt utnyttjade som barn 
hoppas kunna ta kontroll på sitt liv genom att utsätta någon annan för samma sak. Ett sätt att 
se på sexuella övergrepp och på gärningsmannen är att personens eget lidande orsakar andra 
skada och lidande. Personens inre är i obalans och han kan inte härbärgera sina psykiska 
svårigheter. Det kan till synes vara normala människor, som beskrivits ovan, som använder 
andra för att gestalta deras eget lidande. För att förstå det beteende som förövaren har, måste 
vi se tillbaka på dennes psykologiska bakgrund säger Kwarnmark & Tidefors Andersson 
(1999). Våldtäktsmän har under sin uppväxt utsatts för våld. De har blivit kränkta eller/och 
fysiskt misshandlade nyckfullt och helt utan förståelig anledning. Som går att läsa i Bogren & 
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Volckerts (2002) kan en förövare beskrivas utifrån ett psykoanalytiskt/psykodynamiskt 
perspektiv där man vill förstå förövarens inre värld som antas ha formats av hans tidiga 
relationer. Även ur ett beteendemässigt perspektiv kan en förövare beskrivas. Detta utifrån sitt 
handlingsmönster före, under och efter övergreppen, i relation till offret.  
 
Sexuella och aggressiva drifter 
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) skriver att vi människor föds med sexuella och 
aggressiva känslor vilka har till uppgift att förena oss med respektive skilja ut och ta avstånd 
från andra. Vi lär oss differentiera ut dessa två motpoler som kommer att ha avgörande 
betydelse i vårt vuxna liv. En våldtäktsman däremot ser inte ut att kunna göra detta. Han kan 
inte skilja på sexuella och aggressiva känslor. Hos incestförövare kan det observeras att den 
fas som kallas ”depressiva positionen”, vilken innebär en ängslan och oro hos barnet som då 
behöver mötas och ”bäras” genom dessa känslor, som inte har bearbetats och känslorna har 
inte kunnat hanteras. Förövaren blir kvar i denna position och använder offret/barnet som 
övergångsobjekt, som nalle eller snuttetrasa.  
 
Identiteten hos en förövare 
Stoller i Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) nämner att den perverse har en önskan om 
att skada andra. Här vänds personens egna trauman i barndomen till en triumf för den vuxne. 
Stoller diskuterar könsidentitet och identitetsutveckling där han menar att en för stor närhet 
till modern kan försvåra en pojkes identitetsutveckling medan samma situation för flickor är 
stärkande. Hos den perverse kan man se ett mönster, som innebär att modern inte ”knuffar ut” 
sonen ur symbiosen. Stoller ser en stark koppling mellan ”symbiosångesten” och pojkens 
könsidentitet (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). Hedlund (1990) talar om att det 
gemensamma för sexuellt avvikande män är oförmågan till närhet. De har tidigt skadats i sin 
manlighet och använder sexualitet som ett redskap för att värna sig mot tidiga upplevelser. I 
Bogren & Volckerts (2002) går det att läsa att psykoanalytisk inriktning betonar den tidiga 
relationen till mamman och dess symbiosliknade närhet och bundenhet. Den sexuella 
avvikelsen blir som ett försvar mot den bristande självständigheten och dess hot om psykotisk 
upplösning av personligheten. Hans främsta behov är att hävda sin manlighet. Hans 
utveckling av en vuxen sexuell identitet blir för honom mycket svår, då separationen från 
modern, som bundit pojken till sig varit svår eller komplicerad. Ambivalens gentemot modern 
kan uppstå i form av raseri mot henne eftersom hon binder honom till sig samtidigt som en 
rädsla för att lämna henne kan finnas. Enligt Stoller i Bogren & Volckerts (2002) är 
perversion ett uttryck för strävan att lämna symbiosen. Känslor som raseri, rädsla och 
hämndbegär kan finnas riktade mot modern. Den perverses sexuella system och 
verklighetsförvrängningar skyddar mot den psykotiska regression det skulle innebära att 
återvända till ett tillstånd av psykisk sammansmältning med modern. Detta är ett hot samtidigt 
en lockelse för den perversa.  
 
Familjeförhållanden 
Stoller i Bogren & Volckerts (2002) säger även att en grundsten i perversionsdynamiken är ett 
eller flera trauman under uppväxten. Förövaren har blivit utsatt för kränkningar av sin 
manlighet, vilket även nämns av bland andra Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) och 
Hedlund (1990). Detta kan antingen vara genom sexuella övergrepp eller genom 
uppfostringsmetoder och attityder. En mamma som exempelvis föraktar män kan ha ett kluvet 
förhållningssätt gentemot sin son. Mamman bär på en fientlighet mot män och den man hon 
valt att leva med är i hennes ögon inte värd något. Ofta är mannen inte stark nog att kämpa för 
att bygga upp en egen relation med sin son. Signaler mamman kan ge är att det sonen senare 
kommer bli som vuxen – en man – är något avskyvärt och fel. Blir detta trauma obearbetat 
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kan en perversion utvecklas. Det obearbetade traumat som barnet bär inom sig skapar en 
förvirring och bristande tillit till omvärlden. Detta bli grunden för den fientlighet som är en 
annan grundsten i perversionens dynamik (Bogren & Volckerts, 2002). 
 
Stoller i Bogren & Volckerts, 2002 fortsätter att förklara att den person som är pervers har 
vuxit upp i förhållanden där sexualitet har mystifierats av föräldrarna. För en pojke kommer 
således det kvinnliga könsorganet bli något mystiskt – och skrämmande. Kwarnmark & 
Tidefors Andersson säger att många förövare har varit placerade i fosterfamiljer i omgångar. 
Försök i att hitta tröst i ett objekt som senare berövats dem. Vid uttryck för ledsnad eller 
rädsla hånades de. Många har växt upp i problemfamiljer med missbruk, psykisk sjukdom etc. 
De har hört sin pappa uttrycka sig nedvärderande mot kvinnor. Hos ett barn skapas tidigt en 
känsla av vanmakt och rädsla om det förekommer sexuella konflikter inom familjen. Det har 
funnits en negativ inställning och attityd till barns sexuella känslor. Vanligt är att en 
våldtäktsman vuxit upp i starkt auktoritära familjeförhållanden där visst våld förekommit och 
mamman har haft en passiv roll. Ständiga hot om skilsmässa som barnet upplevt vara sitt fel 
och tagit skulden för och tidigt lära sig ljuga för att undkomma stryk är vanligt. Det är han 
som fått trösta sina föräldrar och inte tvärtom. Han kan ha bevittnat självmord eller försök till 
självmord inom familjen. En känsla av att vara oönskad och till besvär kan finnas, samt tidig 
debut av alkohol tillsammans med viss kriminalitet utan reaktion från vuxen världen. Stoller i 
Bogren & Volckerts (2002) påpekar att genom övergreppen hämnas förövaren sina egna 
tillkortakommanden och de kränkningar han upplevt. 
 
Konsekvenser beroende på manlig eller kvinnlig förövare 
Vi har fokuserat oss på manliga förövare, men det kan vara av vikt att kort nämna hur barnet 
påverkas om förövaren varit en kvinna. Enligt Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) finns 
det många förövare som själva blivit sexuellt utnyttjade som barn. Inte sällan kan detta ha 
varit av en mor som exempelvis sköter sin sons intimhygien trots att han är i tonåren. Eller att 
hon mer konkret försöker ha samlag med honom. I dessa situationer kan barnet ha svårt att 
skilja på vad som är naturligt och när kroppskontakt och intimitet går över gränsen. Dessa 
övergrepp kan vara svårare att hantera än om de begåtts av en man, eftersom kvinnan är den 
som barnet hade sin första nära kärleksrelation med. Barnet kan fly in i en psykos och som ett 
resultat av detta är barnet inte kapabel att berätta vad som hänt. Vanligast är dock att förövare 
är en man vilket kan förklaras med att pojkar och flickor uppfattar övergreppen olika. Pojkar 
skyddar sig från sin offerupplevelse och gör senare motstånd mot utsattheten och sin 
hjälplöshet. Han kan omkonstruera upplevelsen så att han var medagerande i handlingen och 
en känsla av att vara utvald kan uppstå. Han kan intala sig själv att han är en skicklig förförare 
som lyckats ”locka” till sig en vuxen kvinna. Om pojken blivit utnyttjad av en man kan han 
istället försöka leva sig in i eller identifiera sig med förövare. Flickor som utnyttjas sexuellt 
kan till skillnad mot pojkarna uppleva sin utsatthet och hjälplöshet och har lättare att anförtro 
sig åt någon (Kwarnmark & Tidefors Andersson 1999). 
 
20 manliga sexualförbrytares barndom 
En undersökning gjord på 20 sexualförbrytare visar på följande saker som präglat männens 
barndom. 
 
• De blev systematisk och utan anledning slagna med rem på bara kroppen. 
• Ofta blev de utplacerade hos annan familj, de rymde hem och strax därpå skickas 

tillbaka till fosterhemmet igen. 
• Ofta sökte de tröst i ett gosedjur, bara för att senare bli berövad av den. 
• När de visade sorg och rädsla blev de hånade. 
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• Uppväxten med föräldrarna var ofta av den karaktären att papporna söp och 
mammorna levde med svåra depressioner samt fobier. 

• Ofta hörde de deras pappa säga okvädesord till kvinnor och till sin mamma, till 
exempel ord som ”jävla hora”. 

• I fosterfamiljerna blev de utnyttjade som arbetskraft. 
• I sitt eget hem levde de under ständigt skilsmässohot. Där utsattes de även för fylla, 

slagsmål, likgiltighet och avståndstagande. 
• Tidigt fick de lära sig att ljuga för att slippa få stryk. 
• De fick tidigt bli förälder åt sin egen förälder, då de fick gå emellan och skydda någon 

av dem eller hjälpa dem i de mest förnedrade situationer. 
• De kunde bli vittne till självmordsförsök och fullbordade självmord hos sina föräldrar. 
• Tidigt började de att bråka, dricka och stjäla utan att få någon direkt reaktion från 

någon vuxen. 
• De kände sig över huvudtaget oönskade och bara till besvär (Göransson, Andersson & 

Kwarnmark, 1988). 
 
I det senare vuxenlivet präglas dessa män av flera misslyckade äktenskap och många gifte sig 
påfallande tidigt. De hade till en början av behandlingen svårt att se sina egna misslyckanden. 
De levde med en stark känsla av att kvinnor är luriga varelser som sviker och bedrar, som var 
likt den första kvinnan i deras liv, nämligen mamman. (Göransson, Andersson & Kwarnmark, 
1988).   
 
3.1.3. Ytterligare förklaringsperspektiv 
 
Situationsbaserade övergrepp 
Det finns också personer vars sexualitet, på grund av alkohol – eller narkotikarus och 
regression tillsammans med frustration, kan rikta sig mot barn. För dessa personer är denna 
handling inte deras enda väg till sexuell tillfredsställelse. Det finns även vissa speciella 
situationer där sexuella övergrepp kan fastställas även om gärningsmannen har väldigt låg 
benägenhet att begå brottet i fråga. Detta kan vara under krig då den maktlösa och rädda 
soldaten vill bevisa och återta sin makt genom att förgripa sig på fiendens kvinnor 
(Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). Vissa avvikelser går även att förklaras med 
inlärningsteorier då det finns en, som Stoller säger i a.a., ”kulturrelativitet”.  
 
Biologiska och genetiska faktorer 
Stoller i Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) menar att det går att förklara ett sexuellt 
avvikande beteende där personen inte behöver ses som pervers. Det kan vara på grund av en 
hjärnskada eller sjukdom som personen uppvisar en sexuell avvikelse. Som går att utläsa från 
figuren 1 ser vi att den medicinska disciplinen menar att förklaring till förövarens beteende 
och handlingar finns i överproduktionen av könshormoner. Eriksson (1994) har i 
Läkartidningen framlagt ett samband mellan denna överproduktion och benägenhet att begå 
sexualbrott. Slutsatsen grundar sig i studier där kirurgisk kastrering (läs sidan 24) varit 
behandlingsmetoden och där dessa personer inte återföll i sitt beteende. Bergenheim (2005) 
nämner att det blir allt vanligare att brottet relateras till psykiska tillstånd som till exempel 
depression och prestationsångest. Idag, till skillnad mot tidigare, är det mer vanligt att brottets 
karaktär får betydelse för bedömningen av förövarens sinnestillstånd. Det är heller inte lika 
vanligt att läkare letar efter kroppsligt patologiska förklaringar till sexuella övergrepp. För 
cirka 50-60 år sedan var det inte ovanligt att brottsorsaken förknippades med en skallskada 
eller sjukdom. Tron att psykiska defekter eller sjukdomar som ligger i släkten är orsak till en 
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sexuell brottslighet har mer och mer försvunnit. Det är däremot vanligt att förövarens sociala 
situation och uppväxtförhållanden är av betydelse för förståelse av ett beteende. 
 
3.1.4. Pedofili 
 
Socarides i Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) anser att pedofilen vill vara det älskade 
barnet samtidigt som dess älskade moder. Han vill reducera separationsångesten och den 
förgörande aggressiviteten som finns inom honom. Pedofilens handling kan förklaras, 
förutom som en stor önskan och längtan att vara ett barn, genom att det finns en avund mot 
barnet för att detta är just ett barn. Pedofilens offer har också betydelse för att förstå 
gärningsmannen och hans handlingar. Om offret är en pojke blir denne då följaktligen den 
ideala representationen av självet. Är offret en flicka finns fruktan för uppslukande av 
moderns genitalier. Denna rädsla och fruktan minskas dock då den lilla flickan saknar 
pubesbehåring. Socarides i a.a. menar att pedofilen söker sexuell utlevelse med ett barn för att 
befria sig från egna inre konflikter. Hos patienter med en stark skräck för det motsatta könet 
och en undertryckt rädsla för homosexualitet har det visat sig finnas periodiska pedofila 
tankar.  
 
Olika kategorier av pedofiler 
Mervin Glasser i Bogren & Volckerts (2002) beskriver pedofilins uppkomst i det han kallar 
kärnkomplexet. Den perverse har en rädsla och därmed ångest inför en förening mellan man 
och kvinna i en vuxen sexuell relation. Han är rädd att förlora sin separata existens och helt 
uppslukas av den andra partnern. I relationen med modern används barnet för att tillfredställa 
hennes egna behov och hon ser inte till barnets. Moderns inkonsekvens och oförutsägbarhet 
kan skapa aggression, övergivenhets – och förintelseångest hos barnet. För att skydda sig mot 
detta hot kan personen isolera sig och inte vilja ha mänskliga kontakter. Den perverse kan, 
som ett sätt hantera detta växla, mellan närhet och avstånd i relationer. Glasser i a.a. gör även 
en uppdelning av pedofiler i två kategorier av pedofili – sekundär och primär. Sekundär 
förklarar han uppstår vid t ex schizofreni organiska personlighetssyndrom, desintegrerade 
personlighetstillstånd vilka alla resulterar perversa beteenden. Den pedofila handlingen sker i 
samband med en jagupplösning. Den primära pedofilin däremot är en sexuell avvikelse 
grundad på psykopatologisk struktur. Denna typ av pedofili kan i sin tur delas in i två typer – 
invariant och pseudoneurotisk. Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) nämner även de två 
typer av pedofiler, den regredierade pedofilen och den permanente (fixerade) pedofilen. Den 
fixerade pedofilen har haft en sexuell dragning till barn redan under tonåren och har aldrig 
haft några varaktiga sexuella relationer med jämnåriga. Det har inte funnits någon, eller 
väldigt lite erotisk laddning i en vuxen sexuell relation. Med barn däremot är denna erotiska 
laddning stark. Orsaken till detta beteende kan förklaras att denna person inte nått någon 
vuxen psykosexuell identitet. Det är främst på grund av brister i omvårdnaden och 
otillfredsställande bekräftelse tillsammans med upplevelser av traumakaraktär som till 
exempel övergrepp. Denna typ av pedofil föredrar oftare pojkar och barnen ska också vara av 
en bestämd ålder. Han lever ofta ensam och utan större nätverk. Han längtar efter barnet som 
är det rena, oskuldsfulla och oförstört. Han kan också tala om en rädsla för den vuxna 
kvinnans kropp. I likhet Glasser nämner författarna begreppen invarianta och 
pseudoneurotiska pedofiler som har vissa gemensamma faktorer med fixerad respektive 
regredierad pedofil. Den invarianta kan liknas vid den fixerade som alltid känt sexuell 
dragning till barn, och saknar sexuellt intresse av vuxna. Den pseudoneurotiska pedofilen kan 
däremot leva i ett heterosexuellt förhållande och där tillfälligheter utgör startskottet för en 
pedofil handling. Det kan handla om tillfälliga relationsproblem eller tillfällig impotens. Efter 
övergreppet känner pedofilen skam och skuld till skillnad mot den invarianta. Enligt Glasser i 
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a.a. ser sig pedofilerna i båda dessa typer själva som ett barn. Han har inte vuxit upp och i 
relation med sina föräldrar förhåller han sig som ett barn. 
 
Empati- och relationsproblematik 
Brister i den tidiga relationen barn – mor tillsammans med en frånvarande eller av modern 
föraktande fader leder till ofullkomlig emotionell utveckling. Detta skapar då en empatibrist 
och narcissistisk orientering som är typisk för den pedofila personligheten. Den empatiska 
förmågans utveckling påverkas avsevärt om ett barn varit utsatt för traumatiska övergrepp. 
Samtidigt är en känsla av positivt egenvärde en förutsättning för den empatiska förmågan. 
Barnet kommer att tvingas se sig själv som kärleksobjekt och söker i det vuxna livet efter ett 
offer i samma ålder han var när traumat inträffade, detta för att ge sin kärlek på den nivå han 
är kapabel till. En pedofils relationer präglas av hans egocentrism och hos den invarianta 
pedofilen framstår offren som objekt som inte har något värde eller existens. Den 
pseudoneurotiska pedofilen försöker i relation med offret ge sig själv kärlek och emotionellt 
erkännande som han saknar. Därmed tror den pedofila att hans handlingar är för offrets bästa.  
Glasser i a.a. fortsätter med att säga att perversa har svårigheter vad gäller identifikation. Han 
kan på grund av kärnkomplexet inte skapa genuina identiteter. Det han gör är att se sig själv 
(identifierar sig) som ett barn, och med dessa svårigheter till identifikation påverkas 
utvecklingen av överjaget som handlar om moral och samvete. Överjaget integreras inte i 
personligheten, vilket gör att han inte kan känna vad som är fel. Pedofilen har en djup känsla 
av manlig otillräcklighet vilket gör att hans offer är barn, hans kärleksobjekt är barn. Han 
menar dessutom att perversionen är ett skydd mot psykos (Bogren & Volckerts, 2002). 
 
Grundläggande faktorer bakom sexuella övergrepp 
I Tidefors Andersson (2002) kan man se fyra olika förutsättningar, som definierats av 
Finkelhor, för att ett övergrepp mot ett barn ska inträffa. 
 

• Känslomässigt utbyte av att vara tillsammans med barnet. 
• Sexuell dragning till barn. 
• Hämning i varaktig sexuell vuxenrelation. 
• Inre spärrar har brustit. 

 
Även i Martens (1991) omnämns en modell av Finkelhor över grundläggande faktorer bakom 
sexuella övergrepp mot barn framläggs i försök att sammanfatta den teoribildning som finns 
på området. Modellen är hypotetisk och pekar ut faktorer som på olika nivåer kan tänkas bidra 
till varför ett övergrepp mot ett barn fullbordas. Man kan också använda modellen som en 
referensram att kunna användas till diskussion om varför en potentiell förövare inte fullföljer 
sina motiv. Enligt modellen måste följande villkor vara uppfyllda för att han ska begå sexuella 
övergrepp mot barn: 
 

Den potentielle gärningsmannen måste: 
 

• Vara motiverad att genomföra ett sexuellt övergrepp mot ett barn. 
• Övervinna de inre spärrmekanismer mot att omsätta sina motiv i handling. 
• Övervinna yttre hinder för att initiera en sexuell kontakt mot ett barn. 
• Övervinna det eventuella motstånd som barnet gör vid ett kontaktförsök. 

 
Det är bara en begränsad andel i totalbefolkningen som känner sådan stark dragning till ett 
barn att de kan motiveras till att utföra vissa handlingar. Bara ett fåtal av dem övervinner de 
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ovan nämnda spärrarna till att göra dessa till verklighet. Martens (1991) förklarar genom fyra 
faktorer varför en del vuxna tillfälligt eller permanent utvecklar en sexuell dragning. 

 
 
• Biologiska faktorer 
• Uppväxtförhållanden  
• Trauman i samband med viktimisering  
• Inlärning 

 

                    
                                Figur 2.                                                                                                       Martens, P., L. (1991). Sid. 19. 
 
 
I denna ovanstående modell kan man utläsa varför en del vuxna tillfälligt eller permanent 
utvecklar en sexuell dragning till barn (Martens, 1991). 
 
För ytterligare förklaring till varför en person utnyttjar och förgriper sig sexuellt på andra går 
att hitta i det som handlingen symboliserar menar Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999). 
Vad är det personen egentligen vill säga med sina handlingar? En pappa som sexuellt 
förgriper sig på sitt barn kanske kompenserar att han fick för lite behovstillfredsställelse som 
barn genom att som vuxen ta för sig vad han vill ha. Det går att se att förövare genom sina 
handlingar signalerar och påvisar ett kaos som finns inom dem utan att avslöja hur det faktiskt 
står till. Våldimpulsernas rätta karaktär kan vara dolda för förövaren, speciellt i fall där 
förövaren förgriper sig sexuellt mot barn. Han kan ha tron att han visat kärlek till barnet 
genom sin handling, trots ett starkt hat mot barnet som han är omedveten om. Förövaren kan 
uppfatta att barnen ger uttryck för en aktiv förförelse (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 
1999). 
 
Incestförälder 
En förälder som förgriper sig på sitt barn kan uppleva lugn, trygghet och tröst så som en 
”normal” frisk människa kan göra i närheten av sitt barn. Skillnaden här ligger i att denna 
närhet väcker sexuella känslor hos förövaren och incesttabut inträder inte.  Incesttabut har 
som uppgift att skydda en individs sociala likväl som psykologiska utveckling. I stort sett har 
de flesta förövare inte fått sina behov av närhet tillgodosedda i sin barndom. De försöker fylla 
detta tomrum på olika sätt. Genom att vara krävande i en kärleksrelation eller till och med 
utnyttja den kravlösa kärleken från det egna barnet. Det finns sällan något förakt mot kvinnor 
hos dessa personer. Han känner att han inte kan klara av en vuxen relation och upplever ett 
misslyckande och vänder sig då till ett barn för att uppleva en relation fri från krav. I en 
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incestrelation har pappan tidigare haft en vuxen sexuell relation men i samband med kris kan 
han känna sig maktlös och oförmögen att klara av situationen. I relationen med ett barn återfår 
han känslan av kontroll och att vara den starka. Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) 
beskriver vidare olika typer av en incestförälder. Det finns i det kliniska arbetet vissa mönster 
hos förövaren. De fem kategorierna är: 
 

• Tyrannen – Denne man är i stort behov av kontroll. Det är han som bestämmer. Om 
familjestrukturen rubbas blir han hotad och detta kan leda till fullständig psykisk terror 
i en familj.  

• Den gode läraren – Detta är mannen som alltid har en bortförklaring eller en 
rationalisering som sitt försvar 

• Alkoholisten – Han försvarar sig med att han var för full för att komma ihåg vad som 
hänt. 

• Den missförstådde – Detta är mannen som ser sig själv som det ständiga offret. I hans 
relationer så är misstänksamhet något som ständigt präglar. Det är denna person som 
kan säga om ett barn som till exempel är nio år att det ljuger.  

• Den depressive – Den här mannen använder sig av sin depression för att söka tröst 
och bekräftelse från barnet. Han får oftast väldiga skam- och skuldkänslor när han är i 
terapi. Detta kan inom terapin ses som en reaktion och kan vara en vändpunkt då 
förövaren lämnat sina försvar och är i kontakt med sig själv. Detta är en viktig fas och 
är därför viktigt hur man hanterar den. Det är med denna kategori som vi kan se 
fördelen med fängelse, just att han skyddar både sig själv och andra genom att sitta i 
fängelse. 

 
Bristtillstånd  
I övergreppssituationer kan man se det som att förövaren inte väljer barnet utan han väljer sig 
själv. Att ta barnet till dig kan vara ett sätt att trösta bort hatet mot exempelvis mamman. 
Förövaren hittar njutning och tjusning av sig själv och sin kropp i det lilla barnets. Fraser i 
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) menar att pedofili är ett bristtillstånd. Det är en 
brist på kärlek från modern tillsammans med en föraktad fader. Den oidipala konflikten kan 
bli oerhört svårt att lösa om han inte har någon duglig man att jämföra sig med eller någon 
kvinna att ”förälska” sig i. Pojken kommer att se sig själv som kärleksobjekt och som vuxen 
projicerar han sin egen kärlek på barn i samma ålder som hans eget förlorade barn. 
 
3.1.5. Homogenitet eller heterogenitet 
 
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) skriver att det finns skillnader i personers 
problematik även om de förgriper sig på barn. Det finns olikheter mellan en styvpappa som 
tar på sin 12-åriga styvdotter och den biologiska pappan som genomför samlag med sin lilla 
baby. Sannolikt är problematiken grövre och störningen djupare hos den som förgriper sig på 
väldigt små barn. Mossige i Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) har efter en 
genomgång av aktuell forskning dragit slutsatsen att det inte går att se någon specifik 
gemensam störning eller gemensamma personlighetsdrag hos den som förgriper sexuellt på 
barn. Även Myers et al. i Kwarnmark & Tidefors Andersson har dragit en slutsats om att 
förövare är en heterogen grupp. Detta är ur ett vetenskapligt perspektiv. Ytterligare en annan 
forskare, Groth, även denna i Kwarnmark & Tidefors Andersson anser att våldtäktsmän är en 
heterogen grupp. Somander (1995) talar om en heterogen grupp där variationer i ålder, 
intelligens, utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund, sexuell historia, typ av brott, grad av 
psykisk störning och attityd till behandling förekommer. 
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Personlighetsmönster 
I en studie av personlighetsmönster hos pedofiler gjord av Carlsson i Bogren & Volckerts 
(2002) finner han en kombination av en djup emotionell brist i den tidiga anknytningen, 
mycket osäker identitet och olöst beroendeproblematik hanterade med olika typer av 
klyvningsförsvar. Tillsammans med en stark ångest, sexualisering av närhetsrelationer som 
försvar mot tidiga trauman samt stora symboliseringssvårigheter leder detta till ett beteende 
som sexuellt utagerande. Tidefors Andersson (2002) presenterar en studie, som redovisats 
ovan, av män som i barndomen varit utsatta för sexuella övergrepp där man finner osäkerhet 
och skamkänslor inför det manliga. Ett pendlande mellan att känna sig omanlig och strävan 
efter överdriven maskulinitet förekommer. Samhällets förväntningar på mansrollen bidrar till 
att omanlighetskänslan och oduglighetskänslan förstärkts. Känslan av att bli och vara en man 
är konfliktfylld och någon normal könsidentitet skapas inte.  
 
3.1.6. Våldtäkt och våldtäktsmän 
 
Våldtäktsmannens personlighet 
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) presenterar olika kännetecken hos en våldtäktsman. 
Dessa är att hans bild av sig själv och andra ofta är kluven och splittrad i ont och gott. Världen 
är indelad i antingen eller, svart eller vitt. Det finns en längtan till men samtidigt en skräck för 
närhet. Han tror sig och förväntar sig att bli lämnad och övergiven på grund av bristande tillit 
till andra. Han har svårt att hantera yttre och inre faror och blir då ängslig och orolig och 
genom att förneka sina känslor försöker han dölja detta. Den enda lösningen på det kaos och 
vanmaktskänsla som finns i hans inre är det utagerande sexuella våldet. Han är inte alltför 
sällan en borderlinepersonlighet. Detta skulle man kunna säga är en form av beskrivning av 
vad som utmärker en våldtäktsmans personlighet. 
 
• Han har svårt att urskilja sig från mängden, ofta drar han alla över en kam.  
• Han har låg självkänsla 
• Han är misstänksam och har lätt att misstro andra människor 
• I en del fall kan han överdrivet anpassa sig för att överbygga den låga självkänsla och 

misstänksamhet som han känner. Detta kan i ett senare skede bli en motreaktion som 
kan te sig som till exempel i form av ett utagerande 

• Han lider av djupa otillräcklighetskänslor som han ständigt kämpar emot för att visa 
eller kompensera. 

• Han förnekar ofta ett närhetsbehov, då han på något sätt känner att detta uppfattas som 
en svaghet hos honom. 

• Han förnekar oro och lust 
• Han är bra på att bagatellisera problem, helt enkelt sopa dem under mattan. 
• Han försöker på alla sätt att idyllisera sin uppväxt, som man kan säga är ett försvar och 

överlevnadsstrategi för att gömma undan sin traumatiska uppväxt. 
• Han känner ofta stark ångest 
• Han lever med en mer eller mindre katastrofkänsla, det är för att över bygga den som 

han-  
            - skyller problem på omgivningen, detta i sin tur leder till en frustration som, 

- leder till aggression, som kan 
- sexualiseras, och som han måste utagera 
- som en våldtäkt, den kan antingen vara planerad eller en impuls. (Kvarnmark & 
Tidefors Andersson1999). 
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Följande karaktäristiska drag kan man hitta hos våldtäktsmannen -  
 
• är unga 
• är arbetslösa  
• har massiva sociala problem 
• har psykiska problem 
• är ofta utländska medborgare 
• är registrerade för annan kriminalitet (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). 
 
Våldtäktsmännen har också genomgående låg status och är lågutbildade. De är otrygga och 
uppväxten har ofta varit traumatisk. Männens stämningsläge vid våldtäkten har genomgående 
bestått av besvikelse, sorg, aggressioner och nedstämdhet, jämför sidan 12 (Kwarnmark & 
Tidefors Andersson, 1999). 
 
Eftersom det inte går att jämföra och likställa alla förövare med varandra menar Kwarnmark 
& Tidefors Andersson (1999) att en differentialdiagnos måste göras för att kunna förstå den 
enskilda förövaren. Denna diagnos bör innehålla: 
 

• Granskning av övergreppet 
• Psykosexuell utvecklingshistoria 
• Övergreppens frekvens och varaktighet 
• Offrets relation till förövaren  
• Offrets ålder 
• Offrets egen berättelse (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). 

 
Groths resultat och resonemang i Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) diskuteras och 
han menar att våldtäkt inte primärt är en sexuell handling, utan att den snarare handlar om 
aggression (fientlighet och hämnd) och att det även finns ett mycket starkt behov av att återta 
kontroll och makt. Det finns en vanmaktskänsla som kräver kompensation. Groth menar att 
det tidigt har blivit en störning under personlighetsutvecklingen för att dessa mönster ska 
uppstå. Det kan handla om fysisk eller psykisk misshandel samt sexuella övergrepp, vilket 
ovan utifrån professionella inom området redan framlagts. Groth har gjort en indelning av det 
sexuella våldet i tre kategorier  
 

• Vredesvåldtäkt – Denna form är oftast en oplanerad handling. Förövaren är oftast 
mycket våldsam och upprörd samt använder sig av mer våld än han behöver för att 
tvinga till sig sex, men som inte alltid är ett genomfört samlag. Eftersom förövaren 
ofta har svårt att få erektion kan även detta göra mannen mer aggressiv. Efter 
övergreppet kan förövaren känna viss lättnad, inte för att han blivit sexuellt 
tillfredställd utan snarare för att han fått ur sig alla aggressioner som han byggt upp 
under en tid. Lättnaden är inte bara en lättnadskänsla, utan många gånger kan 
förövaren ha en känsla av äckel. Ofta har han en rigid och fördomsfull syn på kvinnor 
och har svårt att få ihop bilden av kvinnan både som maka/mor/älskarinna. 

 
 
• Maktvåldtäkt – Detta är den våldtäkt som är den vanligaste varianten om man ser till 

studier som gjorts både utomlands och i Sverige. Maktvåldtäkt är ofta en planerad 
gärning som innebär hot om våld och ofta så finns vapen med i dådet. Drivkraften 
bakom maktvåldtäkt kan man beskriva som ett starkt behov hos gärningsmannen att 
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dominera och ha en fullständig kontroll över en annan människa. Gärningen – det 
sexuella övergreppet – blir ett prov på hans förmåga och värde både som man och 
människa. Gärningsmannen är en person som har lätt för att ta kontakt med kvinnor, 
talar gärna om sig själv, tycker om kvinnor och skulle aldrig kunna skada några 
kvinnor. Han har svårt att skilja på övertalning och tvång. Han tillskriver ofta offret 
sina egna önskningar. Han kan till exempel tolka offrets passivitet som att hon 
egentligen vill. Efter övergreppet känner han ingen tillfredställelse, innerst inne 
känner han att han egentligen inte har fått ut något av det hela. Hans oförmåga att se 
sig själv som han egentligen är – en man med behov av bekräftelse – gör att lägger 
hela skulden på offret. Därför våldtar han igen och igen. Här kan man få en serie med 
våldtäkter. Han upprepar handlingen tvångsmässigt för att få det han söker. Oftast så 
har mannen varit under stor press länge, gärningen blir ett sätt att återupprätta känslan 
av värde, makt samt kontroll. Dessa gärningsmän uttrycker oftast lättnad när de blir 
gripna.  

 
• Sadistisk våldtäkt – I denna form finner man en direkt kopplig mellan vrede, makt 

och sexualitet. Man kan säga att själva aggressionen har blivit erotiskt laddad. Han 
finner tillfredsställelse i att skada sina offer. Att se hennes maktlöshet och hjälplöshet 
gör att han känner njutning. Sadisten kan inte känna sexuell njutning på annat sätt. 
Han använder sig ofta av olika former av verktyg när han våldtar. Det är inte ovanligt 
att offret är tillfångataget och övergreppen kan pågå i flera dagar och till och med 
sluta med mord. Alla handlingarna som utförs är noggrant planerade och till skillnad 
från de andra formerna inte ett resultat av ett plötsligt vredesutbrott. 

 
Gruppvåldtäkt 
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) diskuterar kort om en annan typ av våldtäkt - 
gruppvåldtäkten. När våldtäkten sker i grupp går det nästan alltid att se en individ som varit 
initiativtagare till handlingen. Förutom aggression och maktbehov som drivkraft kan 
initiativtagaren få en kick av att kunna få med de andra, känna att han har kontroll över dem 
också. Gruppvåldtäkten måste ses ur ett gruppdynamiskt perspektiv och gruppsykologiska 
processer. Kort går det att säga att det kan vara av lojalitet gentemot de andra i gruppen som 
man deltar i våldtäkten. Sociala behov som kommer att visa sig stark, viril, manlig etc. genom 
att använda offret som objekt går att se. Föraktet mot kvinnan ökar i och med att ”hon har 
sex” med flera män samtidigt. 
 
Kontrollbehov 
Tillsammans med hämndbegäret finns också ett behov att utöva makt och ha kontroll över 
någon annan. Kontrollbehovet blir större om förövaren tar större risker i sina handlingar. Det 
finns också en spänning i risktagandet som blir erotisk laddad. Den tillfredsställelse som 
förövaren känner när han i fantasier eller verklighet utför ett övergrepp blir inte bestående. 
Handlingen kommer därför att bli ett tvång och upprepningar sker i försök att kontrollera sitt 
eget trauma och för att förövaren ska kunna känna att han vunnit över sitt inre kaos. 
Handlingen blir ett försvar mot tomhetskänslor och förintelse. En våldtäktsman väljer att rikta 
sin aggression mot en annan individ men objektifierar samtidigt relationen. Ett inslag i 
perversionen hos förövaren kan vara att han inte ser offret som en verklig människa, eller att 
han förnedrar, förödmjukar offret, han dehumaniserar offret. Förövare gör offret till en 
representant för den som ursprungligen traumatiserat honom. Han har svårigheter att leva sig 
in i en annan människa. Ett annat sätt att se på övergreppsdynamiken är att det finns djupa 
tvivel på sig själv och känslor av otillräcklighet. Förövaren försöker finna lösning på detta 
men misslyckas ständigt (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). 
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Symboliseringssvårigheter 
Förövare har svårare att symbolisera än andra människor vilket är en viktig del hos 
människan. En förövare saknar uttryck för depression, vanmakt och vrede och genom 
övergreppen försöker han stilla dessa känslor. I det terapeutiska arbetet är det vanligt 
förekommande att psykisk smärta uppträder i fysisk skepnad. Det terapeutiska arbetet ska få 
förövaren att kunna symbolisera, att se övergreppen som något onaturligt och att ansvaret för 
handlingen helt och hållet ligger hos den vuxne, inte hos barnet. Den person som begår 
övergrepp har inte förmågan att relatera till andra (offren). Han kan inte skilja på sina behov 
från den andres. Vid kriser eller långvariga påfrestningar tenderar vi människor att bryta ihop 
och blir beroende av andra för att klara oss. Vi ber om hjälp. Hos de personer som inte har 
förmågan att be om hjälp eller inte kan se att andra vill hjälpa blir reaktionerna på 
sammanbrottet oacceptabla, exempel genom att begå övergrepp. Det kan sägas att förövarna 
har mycket komplicerade känslomässiga liv och inre konflikter till vilka det saknas förmåga 
och verktyg att hantera. De psykiska och fysiska övergreppen de själva varit utsatta för skedde 
i faser där könsidentitet och kunskap om vad en man är ägde rum. Det är förödande att i denna 
fas vara någon offer (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999). 
 
3.1.7. Sammanfattande resonemang  
 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se vissa överensstämmande faktorer hos de som utför 
övergrepp. Handlingen är ofta präglad av olust istället för lust. Personen har ständiga 
otillräcklighetskänslor, är osäker och har en misstro mot andra människor. Personen har ofta 
ett starkt behov av bekräftelse på ett djupare emotionellt plan vilket han blandar ihop med 
sexuell bekräftelse. Han har en tendens att känna hämndbegär, att ta igen och också ta för sig. 
Gärningsmannen känner att han har rätten att tillfoga andra skada och utnyttja dem sexuellt 
eftersom det är så han själv blivit behandlad. Förklaringen till att en person agerar som han 
gör i vuxen ålder finns i de tidiga trauman och barndomsupplevelser som inte bearbetats eller 
uppmärksammats av de vuxna. Barnet har en bristande tillit och en misstro och kan inte på 
hälsosamt sätt vara i relationer med andra människor. Övergreppet blir som en triumf för 
förövare där han känner att han vunnit över sin maktlöshet, han känner att han duger. 
 
3.2. Behandlingsmodeller 
 
I Psykiatriuppföljningen 1997:19 från socialstyrelsen nämner rättspsykiatrikern tillika 
docenten Tomas Eriksson främst fyra metoder som används eller har använts som behandling 
för sexualförbrytare vilka är psykoterapi, kirurgisk kastration, neurokirurgisk behandling samt 
farmakologisk behandling. Belfrage (1995) skriver att forskare är oense om vilken 
behandlingsmetod som är den mest effektiva i arbetet med sexualbrottslingar. Han skriver 
även att det finns de forskare som vill dela in brottslingarna i olika kategorier för att på så sätt 
bättre kunna anpassa behandlingen. Han nämner forskare som Guttmacher & Weihofen som 
skilde på den ”sanne sexbrottslingen”, där handlingen kan ses som en sexuell impuls och den 
sadistiska våldtäktsmannen där hatet mot kvinnor kan vara anledningen till våldtäkten. Vidare 
nämner han Groth et al. som menar att våldtäkten främst är en pseudosexuell handling och att 
det centrala i handlingen är maktbehov och ilska. Även en klassificering gjord av Eriksson 
nämns i Belfrages bok där det handlar om att dela in brottslingarna utifrån att den sexuella 
driften kan variera i både styrka och inriktning. Den kan dels vara riktad till egna 
familjemedlemmar eller ha en avvikelse som till exempel sadism eller pedofili.  
 
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) skriver att det under de senaste åren har diskuterats 
om det går att behandla sexualbrottslingar så att de inte återfaller i sexualbrott. Författarna 
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presenterar några resultat som gjorts i Sverige likväl som utanför Sverige där de nämner en 
norsk terapeut vid namn Tore Langefeldt. Även Tidefors Andersson (2002) i likhet med 
Belfrage refererar tillbaka på den rapport som Eriksson (1997) skrivit samt Armelius (1997) 
rapport där behandlingsmetoder och effekter undersöks. Tidefors Andersson nämner att 
teorierna om grunden till sexuella övergrepp påverkar behandlingen och valet av 
behandlingsmetod. Är orsaken biologisk exempelvis genom genetisk disposition, 
neurologiska skador, så torde den medicinska behandlingen ha bäst effekt. För de som väljer 
att se orsaken i ett psykodynamiskt perspektiv där fokus läggs på händelser i barndomen anses 
den psykodynamiska behandlingen bäst lämpad. Hon refererar till två forskare, Marshall & 
Barbaree som försökt integrera de olika teorierna till orsakerna till sexuella övergrepp. De har 
kommit fram till att testosteronnivån hos icke-våldtäktsmän är lika som hos våldtäktsmän. De 
anser att samhällets tendens till att lösa konflikter med våld i kombination med en generellt 
negativ kvinnosyn kan i sig öka det sexuella våldet.   
 
I en utvärdering av behandlingsformer för gärningsmännen står det att det är svårt att avgöra 
vilka behandlingsformer som är effektivast. Olika behandlingsansatser kan tänkas ge 
differentierade effekter på de många kategorier av förövare. Olika typer av förövare kan 
tänkas vara olika mottagliga för de behandlingsformer som finns. Med en grundlig 
utvärdering så skulle man kunna satsa på de behandlingsansatserna som verkar mest lovande i 
brottspreventivt syfte (Göransson, Järvholm Andersson & Kwarnmark, 1988). 
 
3.2.1. Psykoterapi som behandlingsmetod 
 
I Erikssons rapport (SOS 1997:19) går det att läsa att från 1997 och cirka 20 år tillbaka har 
psykoterapi som metod successivt ökat och initiativet kommer från privatpraktiserande 
psykologer med konsultuppdrag inom kriminalvården och av psykologer inom den 
landstingskommunala psykiatrin. Verksamheten har till synes inte kommit att sätta några spår 
i den internationella vetenskapliga litteraturen och med några få undantag har det inte heller 
verkat som att Sverige visat något intresse för att eventuella resultat som uppnåtts i Sverige 
ska bli vetenskapligt dokumenterade menar Eriksson. Enligt Eriksson är de 
behandlingsmetoder för sexualförbrytare som introducerats inte ändamålsenliga. Han menar 
att den metod som i huvudsak används, psykoterapi, saknar dokumenterade effekter, vilket 
även Lidberg & Wiklund (2004) skriver om. I och med detta, anser Eriksson, ska inte denna 
metod i framtiden ges en sådan framhållen ställning i behandlingen av sexualförbrytare. Han 
anser även att psykoterapi som har till syfte att begränsa återfall endast bör ske i 
försöksprojekt som ska prövas av den forskningsetiska kommittén inom den region som 
projektet utförs. Psykodynamiskt orienterad gruppsykologi har emellertid visat sig kunna 
minska återfall bland icke-psykopatiska klienter skriver Lidberg & Wiklund. Fördelar med 
gruppsykologi som går att utläsa från dessa två författare är att männen i grupp finner stöd i 
varandra och i likhet med Hedlund (1990) anser de att gruppen i sig kan vara ett stort stöd i 
männens behandling. Samtidigt som Eriksson är skeptisk till psykoterapi som 
behandlingsmetod anser han att den kan vara till vikt när det gäller att ge stöd, tröst och råd 
till den dömda och det har en central betydelse framhåller han. 
 
Som tidigare framförts nämner Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) en norsk terapeut, 
Langefeldt, som enligt ovanstående anser att det bara är genom psykoterapi som en förändring 
kan ske i förövarens sätt att tänka och känna. Han förordar en kombination av 
psykodynamiskt och kognetiv terapi. Langefeldt har enligt Kwarnmark & Tidefors Andersson 
dock inte ännu redovisat några konkreta studier som bevisar effekten av psykoterapi.  
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Grossman et al skriver även om psykologiska behandlingen och att den visat små framgångar 
ända tills den kognitiva beteendetekniken började användas. 
 
Belfrage (1995) talar om Hedlunds (1990) inställning till att psykoterapi ger goda effekter och 
han nämner också Erikssons åsikt om att den inte har några bevisade och dokumenterade 
effekter och att den är verkningslös. Ser vi till Hedlund har hon drivit ett försöksprojekt där 
positiva effekter kan ses. Hedlund nämner att behandling för manliga sexuella förövare i USA 
genom gruppterapi har en lång tradition bakom sig. Det bedrivs inom sluten vård likväl som 
öppenvård och eftervård. Det finns en uppfattning av kliniker inom området att gruppterapi 
har mer effektivitet än individualterapi. Vidare menar Hedlund dock att det inte finns några 
utvärderingar som bevisar detta.  
 
Tekniken för behandlingen har förebilder i vården av missbrukare och det är sällsynt om ens 
förekommande med en renodlad psykoanalytisk teknik. Målen med behandlingen är att lära 
mannen ta ansvar, få honom att komma i kontakt med sina egna känslor samt att motverka 
återfall. Åtminstone fram till bokens publiceringsår (Hedlund,1990) fanns ingen motsvarande 
behandlingstradition i Sverige. Det har bedrivits försöksverksamhet med gruppterapi på en 
kriminalvårdsanstalt i norra Sverige där modellen senare även har kommit att innefatta 
individualterapi. Göransson, Järvholm Andersson och Kwarnmark (1988) nämner att det inom 
både sjukvården och kriminalvården förekommer gruppterapi för män som begått sexualbrott. 
Författarna tar också upp Hedlund och dennes studier av behandlingsprogram i USA för 
denna typ av brottslingar. Hedlund har enligt Göransson et al beskrivit behandlingen som en 
eklektisk behandling som bygger på en mix av psykodynamisk, kognitiv och behavioristisk 
teori. Hedlund nämner i sin bok att hennes inspiration för att arbeta i grupp kom från just detta 
besök i USA. Hon anser att männen via gruppterapi skulle kunna hjälpa varandra då deras 
deras lidande, problem och symptom var av likartad natur. Hon har bedrivit ett projekt i 
undersökande syfte för att se vilka resultat gruppterapi för män som begått sexuella övergrepp 
gav. Utifrån detta försök har Hedlund uppfattningen av att gruppterapi väl borde provas på 
som behandlingsmetod för personer med sexuellt avvikande beteende. Hon menar även att 
männen genom varandra får en insikt i deras egen avvikelse och att de därmed bland annat 
kan erhålla bättre förståelse för orsakerna till sitt beteende. Vidare menar hon att 
gruppdeltagarna ger varandra möjligheter att utforska samt att bistå varandra och lära sig att 
sätta ord på sina känslor. Med tiden börjar de förstå varandras verkligheter och då avtar deras 
omnipotenta fantasier som blir mer verklighetsrelaterade. Hedlunds intryck är också att de kan 
säga saker till varandra i gruppen som ingen terapeut skulle kunna säga. Hon anser att männen 
uppnått en ökad förståelse för orsakerna till sin brottslighet och en ökad självkunskap. I en 
uppföljning nio månader senare kunde det konstateras att ingen återfallit i brott efter terapin. 
Även Göransson et al har under mitten av 80-talet bedrivit ett försöksprojekt men med 
individuell psykoterapeutisk inriktning. Principerna i deras terapeutiska arbete innefattar: 
 

• Terapirelationen, där en klar tydlighet och struktur är nödvändig 
• Motivationsarbete 
• Arbetet med försvarsmekanismer, att kunna bearbeta och tolka förvaren 
• Brotts- och skuldbearbetning, att lindra klientens lidande utan skuldförnekelse 
• Genomgång av livshistoria, se samband mellan förflutet och nuet 
• Den känslomässiga träningen, ökad kunskap om viet och lära sig mer lämpliga sätt att 

uttrycka sina känslor på 
• Interventioner utanför terapirummet, vid behov måste andra parter kopplas in 
• Återkonsultation, stöd finns även efter avslutad behandling  
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Utgångspunkten var att ha en hjälpande funktion. Samtalen som de höll var inriktade på 
psykoterapi och efter varje samtal dokumenterades allting. Det grundläggande syftet med 
detta projekt var att se om det fanns tillräckligt med motivation och intresse hos brottslingarna 
för att låta sig bli behandlade. Resultaten visade att motivationen var relativt hög speciellt 
bland de som begått våldtäkt, vilka även stannade längre än andra i projektet (Göransson et al, 
1988). 
 
ROS, relation och samlevnadsprogammet 
ROS är ett behandlingsprogram som används inom kriminalvården för sexualbrottsdömda 
män sedan 2002 och kommer ursprungligen från Kanada. Behandlingens målgrupp är män 
dömda för alla typer av sexualbrott. Det bygger på ett kognitivt, psykodynamiskt samt ett 
beteendeterapeutiskt perspektiv. Programmet baseras på gruppsessioner där rollspel 
förekommer samt olika uppgifter som ska lösas. Programmet är uppbyggt kring fem olika 
element varav alla är riskfaktorer för sexuellt våld. Dessa element är: 
   

• Kognitiva förvrängningar  
• Intimitet, relationer och social förmåga  
• Empati och medvetenhet om offret  
• Att hantera känslor  
• Avvikande sexuella fantasier och sexuell upphetsning 

Sessionen leds av två gruppledare där den ene ska vara utbildad psykolog eller psykoterapeut 
och den andre kriminalvårdare. För att vara gruppledare krävs en tio dagars utbildning i ROS 
(www.kvv.se). I Sverige har ROS haft stor genomslagskraft och programmet används i stort 
sett på samtliga anstalter som behandling för personer dömda för sexualbrott. Programmet har 
visats ha positiv effekt gällande återfall i Kanada, där risken för återfall har halverats, från 20 
till 10 procent. Någon utvärdering av effekterna av programmet i Sverige har inte gjorts då 
ROS inte använts tillräckligt länge för att detta ska vara möjligt. Det är dock inte alla dömda 
som är motiverade att deltaga i ROS trots att många upplever programmet som positivt 
(www.bra.se).   
 
3.2.2. Behandling speciellt avsedd för pedofiler 
 
En vanlig uppfattning är att pedofili inte går att behandla. Om behandlingen har som mål att 
omvända en pedofil till att få mer intresse för en vuxen partner så är utsikterna att lyckas små. 
En del hävdar att pedofilins karaktär avgör om man är mottaglig för behandling eller inte. 
Förmodligen borde en person med hebefil läggning, vilket innebär en person som dras till 
barn som är i den senare puberteten, vara lättare att behandla än en person med pedofil 
läggning. Detta om behandlingens mål är att få honom sexuellt upphetsad av samvaro med en 
vuxen partner. Generellt kan man säga att en person som känner sexuella böjelser för äldre 
barn är lättare att påverka till att få i ”normal” riktning. För böjelser till yngre barn borde 
sannolikheten för en framgångsrik behandling vara mindre. Förutsättningen för en 
framgångsrik behandling är att personen känner sig motiverad att genomgå en behandling. De 
som är sexuellt avvikande ser sällan sina sexuella böjelser som ett stort problem och vill 
därför inte ändra dem. Vad gäller personliga egenskaper så tillhör inte pedofiler någon 
homogen grupp men forskningen har visat att pedofiler kan ha gemensamma karaktärsdrag 
såsom att de är känslomässigt omogna och har bristande social kompetens. Vid behandling av 
pedofili arbetar terapeuterna för att få denne att skapa självinsikt vad det gäller de sexuella 
reaktionerna och fantasierna. Detta för att på längre sikt få pedofilen att själv kunna 
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kontrollera sina impulser och därmed också få honom att modifiera sitt beteende. En annan 
viktig aspekt i behandlingen är att bryta hans förnekande till den brottsliga handlingen 
(Martens, 1989). 
 
3.2.3. Kirurgisk kastrering som behandlingsmetod 
 
En annan metod för behandling av sexuella förbrytare som Eriksson (1997) nämner är 
kirurgisk kastration, vilket innebär att mannens testiklar avlägsnas, vilket numer endast sker i 
extrema fall. Detta nämner även Lidberg & Wiklund (2004) där de även skriver att för att 
denna metod ska kunna genomföras krävs socialstyrelsens tillstånd när det är frågan om den 
person som är under 23 år. För personer över 23 år krävs deras eget medgivande samt 
utlåtanden från utförande läkare och även annan läkare där ingreppet ges motivation. Dessa 
nämnda författare/forskare tar även upp den alternativa kastreringen som sker genom 
medicinering och inte är ett kirurgiskt ingrepp. Eriksson tillsammans med Lidberg & Wiklund 
anser att det kirurgiska ingreppet i dagens samhälle inte är etiskt riktigt och Eriksson 
förespråkar den alternativa metoden genom medicinering. Kwarnmark & Tidefors Andersson 
(1999) nämner att det inte finns någon statistik förd i Sverige över de brottslingar som 
behandlats genom kastrering.  
 
3.2.4. Kemisk kastrering som behandlingsmetod 
 
Som nyligen berördes är denna metod ett alternativ till den kirurgiska kastreringen och denna 
metod innebär att ett preparat vid namn cyproteronacetat (CPA) ges för att minska det 
manliga könshormonet och därmed också den sexuella driften. Lidberg & Wiklund (2004) 
nämner att många med starkt tvångsmässig sexualitet upplever denna behandling positivt. 
Dock kan ingen effekt ses hos dem som har ökad sexuelldrift till följd av en organisk 
hjärnskada. I Lidberg & Wiklund går det att läsa att denna typ av behandling har lika goda 
effekter som kirurgisk kastrering. Eriksson (1997) menar att denna är den enda 
behandlingsmetod som kan ha något stöd i vetenskapliga studier. Denna typ av behandling 
påverkar dock endast den sexuella driften och inte dess inriktning fortsätter Eriksson. 
  
Den klassificering som nämndes i början gjord av Eriksson (1997) anser han är viktig att göra 
då en hög sexuell drift kan behandlas medicinskt medan en avvikande inriktning enligt 
kunskaper fram till 1995 verkar vara terapiresistenta. Vidare nämner han även att studier som 
gjorts för att se effekten av denna medicinska metod ger ett entydigt resultat. En översikt av 
dessa studier gjord av Ortmann presenteras i Lidberg & Wiklund (2004)och visar att under 
pågående behandling är återfall i sexualbrott nästan obefintlig. Grossman et al har även de 
hittat redovisning för effektiviteten för behandling genom medicinering i form av CPA som 
visar på återfallsfrekvensen där siffran var så låg som 1 %.  
 
Eriksson (1997)menar att behandling med psykofarmaka anses vara baserad på vetenskap och 
beprövad erfarenhet och kan således användas inom klinisk verksamhet. Det finns emellertid 
en negativ sida med detta skriver Eriksson. Effekterna av behandlingen varar bara så länge 
som medicineringen ges och återfall i sexualbrott efter en behandlingsperiod har medfört ett 
negativt rykte om metoden. 
 
Vidare menar Eriksson (1997) att sexualbrottsbenägenheten är ett medicinskt sjukligt 
tillstånd. Han talar om två alternativ vid medicinering där det ena alternativet innebär en 
långvarig behandling under kontrollerade former. Frihetsberövandet skulle endast vara under 
en kortare period då information ges till klienten och den rätta doseringen ställs in. Om 
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personen i fråga inte fullföljer avtalad behandling har han förverkat sin villkorliga dom och ett 
liv i frihet. Det andra alternativet skulle vara om personen i fråga avvisar farmakologisk 
behandling och därmed frihetsberövas tills denne har uppnått en ålder på 50-60 år då 
återfallsrisken i sexualbrott påtagligt har minskat. Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) 
nämner en dansk behandlare, Heidi Hansen, som bedrivit behandling genom kemisk 
kastrering påpekar att denna metod endast är symtomdämpande och inte påverkar det 
bakomliggande problemet. Hon menar att denna metod ska användas restriktivt och alltid i 
kombination med psykoterapi. 
 
3.2.5. Neurokirurgi som behandlingsmetod 
 
Den fjärde och sista metoden som beskrivs av Eriksson (1997) är neurokirurgisk behandling 
vilken innebär en operation som hade till syfte att förstöra vissa kärnor i den del av hjärnan 
som heter hypotalamus. Metoden var i bruk fram till slutet av 70-talet då den efter våldsamma 
debatter upphörde. Eriksson anser att denna metod inte har någon vetenskaplig grund i 
redovisning av effekter och kan inte anses vara lämplig som behandling av sexualförbrytare. 
Denna metod nämns även av Grossman et al som skriver att på grund av etiska orsaker så har 
denna metod inte fått någon vidare spridning och att den i vissa länder till och med är olaglig. 
 
4. Resultat av intervju 
 
Nedan kommer en presentation av den telefonintervju vi hade med en legitimerad psykolog på 
Anstalt A. Vi har valt att presentera resultatet på detta vis för att göra det överskådligare för 
läsaren och för att förlora så lite information som möjligt vid framläggandet. Frågorna i denna 
intervju kommer att vara markerade med fetstil för att ytterligare tydliggöra för läsaren. 
 
Följande personer ingår i intervjun: IP 1 = Intervjuperson. I, I2 = Intervjuare.  
 
Uppbyggnad och organisation 
 
I - Hur ser utplaceringen av förbrytarna ut på anstalten? 
I– De är fördelade på en avdelning. 
IP 1 – Och den avdelningen är på två plan men man kan gå emellan. 
 
I – Vilken utbildning har personalen som har hand om dem? 
IP 1 – Ja här börjar frågetecknen. Jag vet vilken utbildning jag har sen så är det lite värre med 
mina kunskaper om de andra s utbildningar. 
 
I – Är det samma personal som har hand om sexualförbrytarna som de andra intagna? 
IP 1 – Det finns en ambition och det är att de som jobbar som vårdare på 
sexualbrottsavdelningen ska gå någon grundläggande kurs. Det är en allmän orientering i vad 
sexualbrott kan vara. Det är ungefär samma personal som utbildar oss programledare i ROS - 
relation och samlevnadsprogrammet - som också har hand om den här grundläggande 
utbildningen för vårdpersonalen. Det ska gå lite hand i hand med det. 
 
I – Hur ser din roll ut i arbetet med förövarna?   
IP 1 - När de kommer hit träffar jag dem. Jag träffar alla på ett första samtal, givetvis då 
individuellt. Jag försöker att så snart som möjligt efter deras ankomst att ha ett initialt samtal 
med dem. Och det lite grann för att berätta vem jag är, vad jag kan göra för dem, frågar de lite 
hur de mår och hur de har det och så där. Det är det första. Några klienter vill genast träffa 
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mig igen och då försöker jag, om tid finns, att inleda en serie individuella samtal. Ibland så 
kanske de vill ha bara några stycken och ibland kanske de inte vet hur många de vill ha och då 
kanske det blir lite längre. Sen informerar jag också om ROS-programmet, det vill säga det 
nationella program som finns inom kriminalvården för sexualbrottsdömda.  
 
I - Hur många vårdplatser har ni att erbjuda för sexualförbrytare? 
IP 1 – 20 stycken, av totalt 74 platser på anstalten. 
 
I2 – Har ni alltid fullt hos er? 
IP 1 – Ja 
 
I2 – Har ni även väntande i kö? 
IP 1 – Ja det gör det. 
 
I – Hur ser fördelningen ut mellan kvinnligt och manligt? 
IP 1 – Det vågar jag inte svara på, jag vet att det är väldigt få kvinnligt dömda 
sexualförbrytare i Sverige. Var de sitter det vet jag faktiskt inte utan det måste ni kolla själva. 
Jag tror inte att det blandas någonstans. Men det är bara det jag tror. 
 
I2 – Har ni bara manliga? 
IP 1 – Bara manliga 
 
Teorier 
 
I - Utifrån vilka böcker och teoretiska referensramar arbetar ni? 
IP 1 - Vi jobbar mer med ROS - programmet till vilken det finns en teorimanual med 
författare. Det här programmet har kommit från Kanada, där man har jobbat med 
sexualförbrytare lite längre. Men jag vågar inte gå i god för exakt vilka teoretiker som ligger 
bakom det, mer än kanadensiskan Pamela Yates. 
 
I - Vilka perspektiv har ni i förklarningen i uppkomsten av ett förövarbeteende, är det 
några gemensamma upplevelser som ni kan se generellt som den personen som barn har 
utsatts för? 
IP 1 - Ja, när du säger som barn så för det tankarna till dynamiskt. Nu tänker jag på trauman 
och det kan människor råka ut för hela livet på olika sätt. Det finns inget verifikat på detta 
men jag får en upplevelse av att det finns många trauman i de här människornas liv på olika 
sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara från det då de var barn, det kan också vara att de har 
upplevt trauman som vuxna i samband med krig eller någonting annat. Vilket på något sätt 
gjort dem skadade på olika sätt så att de har blivit okänsliga för vissa signaler eller väldigt 
känsliga för andra. Någonstans har det blivit lite fel. Sedan så kan traumana kanske göra att 
man avspjälkar signalerna från resten utav sitt liv. Man kan ibland fungera alldeles ypperligt i 
sitt vanliga liv men blir man kränkt på det där sättet då slår allting till. Många gånger, som jag 
har förstått det, så handlar det inte om att man är så kåt att man inte kan låta bli, utan många 
gånger handlar det om att man känner sig ledsen, kränkt eller ensam och inte potent utan 
snarare impotent. 
 
I2 – Kan man se några typiska drag hos förövaren som vuxen.  
IP 1 – Här känner jag så här åååååhhh våldtäktsmän hmhmhm på ett sätt, pedofiler på ett 
annat. När det gäller våldtäktsmän så tycker jag mig många gånger se att det finns en väldig 
machostil. Det här gäller inte alla men hos många kan jag se att man vill vara väldigt manlig 
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eller att man är orolig att man inte är tillräckligt manlig. Man är väldigt mån om att efterleva 
den traditionella mansbilden. Stark, ibland uttrycka sig lite grovt, kanske traditionellt manliga 
intressen, en del våld, en del porrfilm. Det finns lite av de här attributen och även kanske sprit 
eller droger. Det här är oerhört generaliserat nu, men jag kan se en sådan tendens men det 
betyder också att det finns våldtäktsmän som inte alls passar in på den här bilden. När det då 
gäller pedofiler eller barnaförövare finns det undergrupper där också. De som förgriper sig på 
kanske tonårsflickor eller de som säljer sina barn. De som bara har sex med pojkar eller bara 
barn i en viss ålder, det finns många varianter. Men här tycker jag mig se mycket mer av 
ensamhetskänslor, otillräcklighetskänslor och inte traditionellt machomän. Utan kanske mer 
mjuka män över huvud taget. 
 
Behandling 
 
I – Över hur lång tid sträcker sig behandlingsprogrammet ROS? 
IP 1 – Det sträcker sig över ett halvår ungefär och då går man i grupp två gånger i veckan där 
varje tillfälle är ungefär tre timmar. 
 
I – Vad går programmet ut på? 
IP 1 – Det går ut på brottsbearbetning och om du går in mer på detalj på ROS så är det olika 
teman som man jobbar med. Det handlar mycket om hur man har det i sina relationer och vad 
man tittar på då är bland annat någonting som heter kognitiva förvrängningar. Vilket handlar 
mycket om hur man vrider till sanningen för att den ska passa en själv. Man kanske minimerar 
brottet, det var inte så farligt det man gjorde. Arbetet går ut på att få personen att begripa vad 
det är han verkligen har gjort. Den andra komponenten handlar om relationer, intimitet och 
social förmåga och den handlar mer om vilka olika sorters relationer som man har. Det kan 
vara med familjen, hur man har det på arbetsplatsen, relationer till vänner och kanske med en 
partner, med barn och med föräldrar. Man tittar på olika relationer och vad det är för kvalité 
på dem. Vad som kanske kännetecknar en bra relation, en god relation, och vad som 
kännetecknar en mindre bra relation. Det här diskuteras i grupp men också individuellt. 
 
Nästa sak som man går igenom är empati, offermedvetenhet där man försöker få den 
sexualbrottsdömda att begripa hur det kan vara för den utsatte i ett sexualbrott. Att på något 
sätt uppbåda att individen inte ska skylla ifrån sig, minimera eller säga att det inte har hänt, 
utan att ta på sig ansvaret på sig fullt ut utan att säga att det berodde på att jag var full, att hon 
var så dum eller hon inte sa nej. 
 
Det är två komponenter till i programmet och en är att hantera känslor och det har man också 
sett att det finns en väldig brist hos många sexualbrottsdömda. De kan inte riktigt handskas 
med känslor. Alla människor kan ha problem med att handskas med känslor, men många har 
lättare att bromsa sig och inte göra dumma saker. Sexualbrottslingar kan ha lite problem med 
affekten skam. De vet inte riktigt hur de ska handskas med det. En del blir jätteförbannade, en 
del blir självdestruktiva och andra blir bara omnipotenta, man vet inte riktigt hur man gör när 
man skäms. Ett annat problem är att reglera det här med intresse och glädje. Man låter det 
bara rinna över helt enkelt. Man har problem med att uppleva sig som ensam eller att man blir 
avvisad. Den sista komponenten som man inte tar i grupp så mycket, utan mer individuellt, 
handlar om avvikande sexuella fantasier och sexuell upphetsning. Här tittar man på sexuella 
fantasier och upphetsningsmönster som är förknippade med det brott som man har begått. Det 
är alltså sexuella fantasier och upphetsning som man lever ut och det är viktigt att bryta det 
mönstret. Andra sexuella fantasier kan man ha kvar. 
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I2 – Hur lång tid kan det ta ifrån första sessionen till det att de kan ta på sig att det är 
deras ansvar? 
IP 1 – En del har ju redan erkänt innan. Det är väldigt olika och en del kanske aldrig erkänner 
under hela den här processen. Det är lite lättare att jobba med dem som har erkänt. Dock har 
det ingen avgörande betydelse för om man ska sluta att begå sexualbrott eller inte om man har 
erkänt. Utan det har en effekt även om man fortfarande håller på att förneka när programmet 
är slut, visst är det konstigt?  Men på något plan har det effekt i alla fall. Även om man inte 
har erkänt själva brottet så kan man utveckla sin empatiska förmåga och det i sin tur försvårar 
sedan att begå ett sexualbrott i framtiden   
 
I – Kan man säga att det är gruppterapi som ni använder er av? 
IP 1 - Ja, i stort. Den största delen är man faktiskt tillsammans i grupp. Eftersom det är ett 
otroligt skambelagd brott, så ju fler personer man kan prata med det här om, desto mer 
kommer det ut i ljuset och desto mer blir det ett acceptabelt sätt att bearbeta gärningen. 
 
I2 – Pratar förövarna med varandra under det här mötet också?  
IP 1 - Absolut! På så sätt så är det ganska gruppterapeutiskt. Man försöker som professionell 
inneha en mer passiv roll och få dem att försöka att tala med varandra. Det är både kognitivt 
och dynamiskt i sin karaktär. Just för att man vill att internerna eller klienterna på något sätt 
ska samarbeta med varandra mycket, mycket mer.  
 
I2 – Är det här var allt som ROS innehåller?  
IP 1 – Det är ROS-programmet i stort. 
 
I - Hur anpassas behandlingen till olika patienter? 
IP 1 – Om en person går i ROS och har individuella samtal men känner att detta inte räcker 
till kan vi försöka boka fler samtal. Dock är det lite ont om tider. På något sätt måste man 
prioritera. Jag försöker, istället för att hjälpa alla halvdåligt, att helt enkelt arbeta med några 
som jag hjälper och de andra får helt enkelt vänta. Annars blir det bara en massa halvfärdiga 
behandlingar och det är ingen hjälpt av. Man får inte glömma att det här är många gånger 
personer som varit i kontakt med psykvården eller varit intagna på anstalt förut. De har pratat 
med många människor och kanske bara pratat två, tre samtal eller kanske ett halvår och sedan 
har de bytt och hamnat någon annanstans. Det blir aldrig någon långvarig och djupgående 
kontakt. Av den anledningen håller jag fast vid patienter som jag får en bra kontakt med. Då 
kan jag ge de någonting som de har nytta av. Sen med en del andra personer så njaä, funkar 
det inte så bra är det bättre att jag avstår. Då ger jag den personen möjlighet att få en bra 
kontakt med någon annan. Det behöver inte nödvändigtvis alltid vara med mig, ibland kan det 
vara någon vårdare som kan prata med någon av de intagna. Ibland kan de komma till mig 
och be om handledning. Det viktiga är att man får en bra kontakt. För det är ju någonstans i 
tidigare relationer det har gått fel. Så man kan säga att det blir lite anpassat efter personen. 
 
I - Hur länge anser du att behandlingen behöver ges för att en person ska friskförklaras 
och kan man bli friskförklarad? 
IP 1 –Kan man någonsin bli frisk, oavsett vad det är för problem? Jag tänker att när det gäller 
till exempel fixerade pedofiler, att om man tänder på barn så tänder man på barn och då får 
man helt enkelt lära sig att ta det näst bästa. Det vill säga att avstå från barn och kanske lära 
sig att och ha sex med en vuxen person. Man måste på något sätt lära sig att handskas med 
det. Sedan när det gäller regredierade pedofiler finns det sådana som har sex med barn när de 
mår väldigt dåligt och där kan man tänka sig att de måste se till att de helt enkelt mår bra.  
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När det handlar om de som våldtar, handlar det mycket om ett eventuellt kvinnoförakt och 
vad det möjligen skulle kunna grunda sig i. Vart kommer det ifrån, vad handlar det om eller 
handlar det om att man inte begriper signaler, varken de från en själv eller från kvinnan ifråga. 
Att lära sig både kunna känna igen sina egna signaler och dem hos någon annan är ett inslag i 
behandlingen. Också att begripa varifrån det kommer, är det en känsla av svartsjuka eller en 
känsla av att vilja ha makt. I behandlingen är det olika saker som förövaren behöver lära sig 
att handskas med. 
 
I – Hur involveras förövarnas familjer i behandlingen? 
IP 1 - Här inte alls. Däremot så pratar vi väldigt mycket i behandlingen om deras relationer till 
deras barn, fruar, mammor och pappor eller syskon. Man kan till och med fråga hur det var 
när de hade besök i helgen och hur det gick och vad de pratade om. Familjen är på så sätt 
indirekt involverad. 
 
I – Använder ni er av motivationsarbete? 
IP 1 – Det skulle vi behöva göra väldigt mycket mer. Jag jobbar även med andra brottslingar 
här och de är ofta betydligt mer motiverade när de kommer till behandling än just 
sexualbrottsdömda. Det krävs ett enormt motivationsarbete egentligen. En del kan vara lite 
trögbedda att gå in i behandling. Jag vet inte säkert om det har att göra med att det finns ett 
otroligt utbrett förnekande, generellt. Det är få personer som berättar i sitt första samtal att de 
har gjort det som de sitter dömda för, mycket få personer. De flesta säger att de inte har gjort 
det, det är det vanligaste. Att kunna motivera ett erkännande är både en väldigt stor risk för att 
de ska ta livet av sig, men också en väldigt bra ingång att kunna motivera för behandling. Så 
det är ett vanskligt arbete. 
 
Hinder och möjligheter 
 
I – Vad saknar ni i ert arbete med förbrytare? 
IP 1 – Tid. Det skulle behöva vara en till som arbetar med förbrytarna 
.  
I2 – Känner ni att ni har den kunskap ni behöver ha för att ge den bästa behandlingen? 
IP 1 - Vad jag tycker är alldeles fantastiskt här i Sverige när det gäller just det här är att vi har 
ett nätverk över hela Sverige, vilket innebär att vi träffas en eller två gånger per år och 
vidareutvecklar programmet. Då tittar vi på olika tester, diskuterar, gör olika grupparbeten 
och rollspel kring det här tillsammans med dem som jobbar med sexualbrottsdömda på de 
andra anstalterna. Och det är en guldgruva kunskapsmässigt. 
 

I2 – Vilka behov är svåra att uppfylla, mer än tid? 
IP 1 – Ja, behovet av motivationsarbetet är lite svårt det finns inte riktigt någon som driver 
det. Det skulle verkligen behövas mycket mycket mer av det. Det finns ingen riktig post för 
det. Det är ingen som har det jobbet, vilket är synd. 
 
I – Hur hanterar ni en eventuell konflikt mellan frivillighet och tvång från förövarens 
sida? 
IP 1 – Man kan säga så här, vi förhåller oss till tvingande frivillighet eller frivilligt tvång. Det 
är verkligen så att man får locka och pocka för att få dem att vilja gå med i programmet. Sen 
så finns det folk som vill gå med i programmet men inte kan för att de inte förstår språket. Det 
är ju också ett problem. 
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I – Har ni tolkar? 
IP 1 – Nej, vi får inte ha tolk i programmet då det kan bli väldigt komplicerat om vi har flera 
personer med olika etniska bakgrunder och språk. Dock har vi tolk vid de individuella 
samtalen. De som inte kan språket kan ha svårt att delta i ROSprogrammet. I dagsläget finns 
inget nationellt alternativ för dem som ej kan språket, men lokala alternativa program finns att 
tillgå. Här har man till exempel istället möjlighet att istället få gå i en affektskola som är ett 
psykopedagogiskt program utarbetat på Umeå universitet. Det går ut på att patienten ska lära 
känna sina grundaffekter. Utgångspunkten är Tomkins affektteori.  
 
Man träffas tio gånger där det vid varje tillfälle talas om en affekt, hur den fungerar 
neurologiskt och hur det kan kännas i kroppen. Sedan får varje deltagare berätta om en gång 
då de upplevde den känslan och detta diskuteras sedan i grupp.  
 
5. Analys 
 
Teori 
Gällande de teoretiska förklaringsmodellerna för uppkomsten av ett förövarbeteende gå det att 
se vissa överensstämmelser med intervjuresultat och teoretisk referensram. IP 1 har ett 
psykologiskt förklaringssätt där hon talar om trauman i en persons liv som en faktor. Som 
framkommit i teoridelen anses trauman vara en genomgående förklaringsorsak till ett 
förövarbeteende. Förklaringsperspektivet i teoridelen bygger på trauman i barndomen men IP 
1 menar att det även kan bero på trauman i vuxen ålder, exempelvis krig. Vad som går att 
utläsa från tidigare forskning kan en krigssituation i sig utlösa en övergreppssituation därför 
att personen känner sig maktlös, men detta skapar endast ett tillfälligt förövarbeteende. Vi 
tolkar IP 1 svar som att krig kan skapa ett bestående förövarbeteende hos en individ. De 
trauman i barndomen som framkommit i den teoretiska delen handlar ofta om att förövaren 
själv blivit utsatt för sexuella övergrepp eller annat våld. Detta diskuteras inte alls av IP 1 
vilket vi saknade. Däremot diskuterar Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) i sin bok om 
de många trauman en förövare kan uppleva som barn vilka i hans vuxna liv kommer att 
influera beteendet hos individen. Endast kortfattat diskuteras trauman i den vuxna förövarens 
liv. A.a. redogör i sin bok åtskilliga trauman som kan ligga till grund för ett förövarbeteende, 
däribland att personen själv blivit utnyttjad som barn eller levt i familjerelationer där 
misshandel förekommit. Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) ser ett samband mellan 
kränkningar av barnet och hur han som vuxen kommer begå sexuella övergrepp för att 
undkomma den egna offerupplevelsen. Ytterligare författare diskuterar även de trauman i 
barndomen som en faktor i övergreppsdynamiken, däribland Bogren & Volckerts (2002) som 
nämner Stollers uppfattning att förövaren blivit utsatt för kränkningar genom sexuella 
övergrepp eller uppfostringsmetoder samt attityder.  
 
Vid diskussionen rörande typiska drag hos den vuxne förövaren gavs intrycket att IP 1 inte 
ville likställa förövarna med varandra. Trots detta talade hon om vissa faktorer som är 
återkommande hos våldtäktsmän respektive pedofiler. Hon kan se att många våldtäktsmän är 
oroliga över att inte vara tillräckligt manliga. Dessa män har ofta en machostil säger IP 1. Det 
har även i teorin framkommit att det finns en omanlighetskänsla hos våldtäktsmän. I boken 
där Kwarnmark är medförfattare beskrivs våldtäktsmannen ur ett perspektiv där våldtäkten ses 
som ett medel för att konstruera sin manlighet och därmed erhålla makt och kontroll. IP 1 har 
erfarit att många gånger handlar övergreppet inte om ”kåthet” utan mer om känslor av 
ledsamhet, ensamhet eller att man blivit kränkt. Gällande pedofiler ser IP 1 däremot mer 
mjuka män som har större känsla av ensamhet och otillräcklighet. Under punkt 3.4. beskrivs 
pedofilen som ensam och utan större nätverk, vilket stämmer överens med IP 1s erfarenheter 
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av en pedofils personlighet. Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) nämner i sin bok just 
detta om känsla av otillräcklighet hos förövaren som ett sätt att förklara övergreppet.  Utifrån 
den teoretiska referensramen har det framkommit att pedofilen upplevt brister i den tidiga 
relationen ”barn-mor”, vilket skapar en ofullkomlig emotionell utveckling som i sin tur leder 
till empatibrist samt en narcissistisk orientering. Vidare går det att se svårigheter hos 
förövaren att leva sig in i en annan människa, han objektifierar och dehumaniserar sina offer.  
 
I ovanstående teoridel förklaras förövarens sexuella system och verklighetsförvrängningar 
som ett mot en psykotisk regression. Ofta finns ett raseri och hämndbegär riktat mot modern 
av rädsla för att uppslukas i det ursprungliga symbiotiska systemet. 
   
Behandling 
När det gäller behandlingen av förövarna erbjuder Anstalt A ett behandlingsprogram kallat 
ROS som står för Relation och Samlevnad. Utöver detta hålls individuella samtal. Grunden i 
ROS bygger på gruppterapeutiskt tänkande där förövarna i grupp kan samtala med ledaren 
och de övriga gruppdeltagarna. Just den gruppterapeutiska behandlingen har även diskuterats 
av Hedlund (sidan 22) där hon har erfarit att gruppterapi hjälper männen att bearbeta sina 
problem då dessa var av likartad natur. Genom detta får även männen insikt i sin egen 
avvikelse samt bättre förståelse för orsakerna till sitt eget beteende. IP 1 nämner just att denna 
behandlingsmetod får männen att samarbeta med varandra för att lättare kunna prata om det 
skambelagda brottet de begått. Komponenterna i ROS, som även presenterats i den teoretiska 
referensramen, är – ”kognitiva förvrängningar”, ”relationer, intimitet, och social förmåga”, 
”empati och offermedvetenhet”, ”hantera känslor” samt avvikande sexuella fantasier och 
sexuell upphetsning”.  I intervjun med Anstalt A framkom att ett aktivt arbete bedrivs där alla 
dessa komponenter inkluderas i behandlingen. Tidigare forskning har påvisat förekomsten av 
verklighetsförvrängningar hos förövaren, vilket även IP 1 talar om. Densamme fortsätter 
förklara att ROS har som syfte att få förövaren att begripa det allvarliga brott han begått.  
 
Som framgår av ovanstående litterär presentation är det inte ovanligt att sexualförbrytaren har 
problematiska och komplexa relationer till andra. Han kan ha svårt för intimitet och reducerad 
social förmåga. På grund därav ses detta som en viktig del i behandlingen, vilket framkommer 
av både den behandlingsmanual som ROS bygger på och intervjun med IP 1. Nästa steg i 
behandlingen är att få den dömde att sätta sig in i offrens situation. Som redan framlagts av 
tidigare forskning har förövaren brist på empati. IP 1 talar om förekomsten av att skylla ifrån 
sig, minimera eller lägga skulden på offret. IP 1 säger att behandlingens uppgift är att få 
förövaren att inse sin egen skuld i gärningen och fullt ut ta på sig ansvaret.  
 
En ständig återkommande faktor i övergreppsdynamiken är känslor. Flertalet ovan refererade 
författare diskuterar känslolivet hos förövaren där det ofta karaktäriseras som ett bristtillstånd. 
Vanligt är att förövaren inte har förmåga att hantera sina känslor utan upplever sitt inre som 
ett kaos. IP 1 förklarar att förövaren inte har vetskap om när känslornas utagerande går över 
gränsen eller när det är dags att bromsa. Således är detta ett element som innefattas i det 
behandlingsprogram som aktivt praktiseras inom kriminalvården. 
 
Den sista komponenten som omfattas av ROS är förövarens avvikande sexualitet. Majoriteten 
av refererade författare nämner genomgående i denna uppsats förövarens sexuella avvikelse 
och perversion. IP 1 berättar att i arbetet med förövarna tittar man på sexuella fantasier 
förknippade med det brott de har begått. Tillsammans arbetar man här med fantasier som är 
skadliga för andra, däremot menar IP 1 att fantasier som inte levs ut behöver inte inkluderas i 
behandlingen. Kwarnmark & Tidefors Andersson talar om en tillfredsställelse förövaren 
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känner när han i sina fantasier utför ett övergrepp. Denna känsla är dock ej bestående utan blir 
ett tvång i försök att hantera sitt inre kaos. 
 
6. Diskussion 
 
Syftet med detta arbete var att studera vilka förklaringar som finns till sexualförbrytarens 
avvikande beteende och därmed få mer förståelse för dessa individers agerande. Som 
presenterats ovan kan förövarens beteende förklaras utifrån olika discipliner vilket även 
påverkar följande behandlingsmetod. Under arbetets gång har vi uppmärksammat kvantiteten 
av publiceringar inom den psykologiska disciplinen. Medvetet har vi endast kortfattat belyst 
ytterligare förklaringsmodeller i uppkomsten av detta avvikande beteende. De behandlings-
modeller som framlagts vilka inte omfattas av den psykologiska disciplinen kritiseras ofta av 
denna och vice versa. Under intervjun med IP 1 framkom det att denne inte hade vetskap om 
andra förklarings- och behandlingsmodeller än den psykologiska. Detta anser vi är bristfälligt, 
med tanke på dennes dagliga kontakt med sexualförbrytare, borde psykologen vara medveten 
om andra förklaringar. Den slutsats vi drar av detta är att fler professionella inom området 
möjligen befinner sig i samma situation och därmed hoppas vi, att med denna uppsats, få fler 
medvetna om andra discipliners synsätt på orsakerna till det sexuella avvikande beteendet. 
Utifrån intervjuresultatet förstår vi att IP 1 besitter kunskaper kopplade till det psykologiska 
förklarings- och behandlingsperspektivet, vilket vi uppfattar vara den bredaste 
vetenskapsgrenen. Vi ställer oss tveksamma till två av behandlingsmetoderna som 
presenterats i teoridelen, då vi anser att dessa är etiskt inkorrekta. Den ena, neurokirurgi, är 
förvisso numera förbjuden i vissa länder och den andra, kastrering, kräver i vissa tillfällen 
socialstyrelsens tillstånd. Gällande behandling genom medicinering anser vi att den i somliga 
fall kan vara tillämpbar om beteendet beror på genetiska eller biologiska orsaker. Dock har vi 
en åsikt om att majoriteten av de sexuella förövarnas beteende kan förklaras utifrån deras 
varierande uppväxtförhållanden. Vad som presenterats i den teoretiska referensramen anser 
några forskare eller författare att ett eklektiskt behandlingssätt är att förespråka, där antingen 
flertalet psykologiska modeller används tillsammans eller där psykoterapi ihop med 
medicinering praktiseras. Vi tror att denna sammanslagning av behandlingar kan vara mest 
framgångsrik i arbetet med sexuella förövare.  
 
Det sexuella våldet är ett ständigt aktuellt ämne vilket vi näst intill dagligen påminns om. Det 
talas om barn som blir sexuellt utnyttjade inom familjen, barn och ungdomar som ses som 
objekt vilka säljs inom sexhandeln eller kvinnor som, av för dem kända eller okända män, blir 
våldtagna. Av denna anledning anser vi att fortsatt och förbättrad forskning är av största vikt 
för att preventera förekomsten av dessa brott. Detta inte bara för att skydda offren utan även 
gärningsmannens anhöriga. Då vi tycker att brottets karaktär är väldigt tabubelagt och 
skamligt kan det påverka vänner eller de anhöriga i flera olika avseenden mer än om brottet 
hade varit till exempel ett rån. Om förövaren är gift och har barn kan familjen få svårigheter i 
sociala sammanhang efter brottets avslöjande. Barnen kan komma att bli utstötta ur 
gemenskapen med skolkamrater och förövarens respektive arbetskollegor eller dylikt. Därför 
är kontinuerlig uppdatering inom området för de professionella av stor betydelse menar vi.  
 
Vi tror att alla i samhället har en åsikt om sexualförbrytare, oavsett om det gäller bilden av 
den ”typiska förövaren”, hur dessa ska straffas eller om de ens ska få finnas till. Av egna 
erfarenheter anses pedofiler vara de mest hatade i samhället och borde helst skjutas. Till och 
med andra kriminella ser dessa förövare tillsammans med våldtäktsmän som de lägst stående i 
samhället. Även av denna anledning anser vi att det är viktigt att öka samhällets förståelse för 
detta beteende en förövare har. Kanske vi själva en dag är den anhörige eller vännen som 
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indirekt drabbas av detta brott? Hanterandet av denna situation är avgörande beroende på 
kunskap om uppkomsten till beteendet. Vi menar att det kanske inte blir fullt lika svårt att 
hantera situationen om personerna i fråga är medveten om att gärningsmannen möjligen är 
psykiskt sjuk eller lider av biologiska eller genetiska åkommor.   
 
Ser vi tillbaka på de frågeställningar vi utgått från vill vi mena att dessa har besvarats. Dels 
genom den teoretiska referensramen men även genom den intervju vi genomförde. Vi anser 
att vi har funnit svar på frågan hur det kommer sig att en individ utvecklar ett 
sexualförbrytarbeteende. I arbetet framkommer olika förklaringsmodeller som alla försöker 
besvara frågan varför? Varför uppstår ett sexuellt kriminellt beteende av denna typ uppsatsen 
beskriver? Vi har sett att det finns flera olika perspektiv att arbeta utifrån i sökandet på ett 
svar och vi har en uppfattning om att den psykologiska disciplinen är den som det forskas 
mest inom och vilken majoriteten av behandling utgår från. Detta kan kanske både vara en 
fördel men även en nackdel i de fall där förklaringen kanske inte ligger i det psykologiska 
utan mer medicinskt. Förhoppningsvis utvecklas detta ämne kontinuerligt i framtiden vilket 
bidrar till ökad kunskap som i sin tur leder till förbättrade utsikter i arbetet med 
sexualförbrytare.  
 
Som framlagts ovan kan förövaren vara i princip vem som helst, en pojkvän, arbetskollega, 
make eller pappa. Det är inte sällan den kriminelle lever ett ”normalt liv” som vi andra. Det 
går inte entydigt att säga att personen är på ett speciellt sätt. Som flera författare nämner är 
sexualförbrytare en heterogen grupp vilka inte går likställa med varandra. De skiljer sig i 
utbildning, social tillhörighet, intelligens, ålder med mera. Ändock har det i somliga fall 
observerats att den vuxne förövaren som barn själv utnyttjats sexuellt. Därför anser vi att det 
krävs av de sociala myndigheterna att i tidigt skede ingripa vid misstanke om att sexuella 
övergrepp kan förekomma. På detta sätt arbetar de sociala myndigheterna preventiv för att 
motverka eventuella framtida sexuella brott som det lilla barnet som vuxen kan komma att 
begå. 
 
Hur ska vi då se på en sexualförbrytare, som ett offer för sina egna traumatiska upplevelser 
eller som en vuxen gärningsman? Även om vi människor får ökad förståelse för ett beteende 
som en sexualförbrytare har kommer vi kanske ändå aldrig riktig förstå varför personen i 
fråga beter sig som han gör. Trots vetskap om en sexualförbrytares personlighet, upplevelser 
och erfarenheter med mera, tror vi att det kan vara svårt att förhålla sig neutral och förstående 
när vi får höra om en incestsituation eller en våldtäkt. Första reaktionen är enligt oss troligtvis 
avsky mot gärningsmannen och dennes handling. Vi tänker att även professionella inom 
området kan reagera och känna på samma sätt. I senare stadium kan denna reaktion avta och 
tankar om att gärningsmannen är psykiskt sjuk kan framträda. Det för oss återigen tillbaka till 
frågan om sexualförbrytaren kan ses som ett offer eller en gärningsman? 
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