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SAMMANFATTNING: Undersökningen behandlar unga som begått sexuella övergrepp 

utifrån de professionellas syn på problematiken. För att besvara våra frågeställningar har vi valt 

att göra en kvalitativ studie bestående av fyra semistrukturerade intervjuer där samtliga 

respondenter arbetar med unga som begått sexuella övergrepp. Vi har använt oss av en 

tematiskanalys metod för analysera intervjuerna samt teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning. Undersökningens resultat visar förekommande orsaker för att ett sexuellt utagerande 

beteende bland unga ska bli ett faktum. I undersökningen har det även framkommit att det inte 

finns några enstaka orsaker som kan leda till att unga begår sexuella övergrepp, det handlar 

snarare om ett multisystematiskt synsätt.  
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Förord  

Vår undersökning har inneburit en ökad kunskap och förståelse på den grupp vi valt att studera, 

unga som begår sexuella övergrepp utifrån ett professionellt personalperspektiv. Därför har 

syftet med vår studie varit att ge er läsare en förståelse för vikten att poängtera myndigheternas 

ansvar gentemot ett barns utsatta situation. Som framtida socionomer är det viktigt att vi  

förhåller oss till ett perspektiv som kommer att främja ett barns utveckling. Detta innebär att 

behandlingshem och intuitioner ska försäkra en vårdkedja som främjar förståelsen för dessa 

barn/ungdomar men även för den resterande delen av befolkningen.  

 

Vi vill ge våra respondenter ett stort tack som valt att ställa upp i vår undersökning. Utan ert 

engagemang, erfarenheter och passion för området hade aldrig vår undersökning kunnat 

genomföras i den utsträckning som befogats.   

 

Vi skulle även vilja tacka våra nära och kära för det stöd vi fått på vägen samt tacka oss själva 

för ett gott och roligt samarbete.  

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Maria Sjölund som gett oss konstruktiv kritik och väglett 

oss på vägen.  

 

Tack!  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Tidefors (2012) skriver att sexuella övergrepp väcker starka känslor oavsett vem som begår 

brottet och kan därmed relateras till skam, maktlöshet och förakt för såväl offret som dennes 

anhöriga. Kjellgren (2001) skriver att unga förövare ofta känner sina offer. När det gäller 

sexuella övergrepp gentemot något syskon tenderar föräldrarna ovilligt att erkänna allvaret i 

själva övergreppet. Trots att övertygande bevis beskrivits menar Kjellgren (2001) att nästan 

hälften av föräldrarna nekar till att ett övergrepp gentemot något syskon skulle vara ett faktum. 

Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexualbrott ökat enligt Brottsförebyggande rådet. 

År 2011 anmäldes 17100 sexualbrott mot barn och vuxna. Detta är en ökning sedan år 2000, då 

antalet låg på cirka 10000 anmälda sexualbrott (http://www.bra.se/bra/brott--statistik/valdtakt-

och-sexualbrott.html). Anledningen till varför det har ökat menar Nyman (2001) att fler 

anmälningar gjorts, men dock förekommer det fortfarande ett mörkertal där alla inte anmäler 

sexualbrottet. Enligt Nyman (2001) är omkring 40 % av de individer som begår sexuella 

övergrepp mot barn under 15 år själva under 21 år. Nyman (2001) menar att ungefär 5 % av de 

som begår sexuella övergrepp är flickor.  

 

I en studie av Kjellgren (2000) går det att urskilja att ungdomar som begår sexuella övergrepp 

visat avvikande beteende redan vid tidig ålder. Studier med psykologiska perspektiv har även 

visat att vuxna som begår sexuella övergrepp i tidiga skeden av livet visat avvikande sexuella 

beteenden i ålder under 18.  I slutet på 1990-talet gav problemområdet unga som begår sexuella 

övergrepp ett ökat intresse i Sverige enligt Kjellgren (2000). Vidare skriver hon att man 

startade upp projekt i syfte att utveckla kunskap och bedömning av ungdomar som begått 

sexuella övergrepp. Vid en bedömning av en sexualförbrytare ska man enligt Beech, Fisher & 

Thornton (2003) ha en detaljerad funktionell analys för att därmed säkerställa det 

bakomliggande motivet för utförandet av ett sexualbrott. En funktionell analys kan innefatta 

enligt författarna en översikt av beteenden som medföljer tankar och känslor utifrån den 

handling man utfört. Beech, Fisher & Thornton (2003) menar på att det inte alltid är lätt att 

skapa en dialog med unga som begått sexuella övergrepp då de ofta erhåller en viss grad av 

förnekelse av brottshandlingen och kan därför inte bidra med information som bedömaren 

behöver för att sedan kunna utforma en individuell behandlingsplan.  

http://www.bra.se/bra/brott--statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera problematiken kring unga som begått 

sexuella övergrepp. Undersökningen kommer belysa ett personalperspektiv och hur 

erfarenheter av olika behandlingsmetodiker riktade mot unga som begått sexuella övergrepp ter 

sig.  

 

De frågeställningar som kommer behandlas är: 

- Utifrån de professionella som arbetar med unga förövare, vad har de för erfarenhet och 

syn på de ungas problematik samt vilka behandlingsmetoder använder de sig av?  

- Vilka är de förekommande och bakomliggande orsakerna enligt de professionella vi 

intervjuat, till att ungdomar begår sexuella övergrepp?  

- Vad säger erfarenheten bland behandlingspersonalen gällande riskorsaker för unga som 

begått sexuella övergrepp? 

 

2. Forskningsområdet och kunskapsläge 

2.1 Sexuella övergrepp  

Enligt Långström & Lindblad (2000) definieras och beskrivs sexualbrott i brottsbalken kapitel 

6. Sexualbrott innefattar brott som rör fysisk kontakt så som våldtäkt, ofredande och sexuellt 

tvång samt beröringsfria brott som till exempel blottning. Tidefors (2010) menar att de 

ungdomar som visat ett sexuellt utagerande beteende under tidigare skeden av livet begick fler 

och grövre brott än de som inte hade utagerat sig tidigt. Vidare skriver Tidefors (2010) att 

åldern är en viktig faktor kring problematiken eftersom mindre barn kan förledas att 

tillfredsställa en tonåring eller en vuxen. Barnets ålder kan ses som en underlägsen position då 

barnet varken förstår eller är medveten om konsekvenserna av handlingen. Farley, Pegram & 

Riser, (2013) hänvisar i sin studie till Hunter & Figueredo (2000) och Ryan, Miyoshi, Metzner, 

Krugman, & Fryer (1996) som uppger att de unga som begått sexuella övergrepp själva varit 

utsatt för någon form av sexuella trakasserier. Vidare hänvisar Farley Pegram & Riser, (2013) 

till en studie som gjordes av Burton et al (2002) där man jämförde unga som begått sexuella 

övergrepp med ungdomar som inte utfört dessa handlingar. Ungefär 80 % av de som utfört 

brottsliga sexuella handlingar hade i sin barndom blivit utsatt för sexuella övergrepp. Samtidigt 

visade undersökningen att 46 % av ungdomarna som inte utfört sexuella övergrepp själva hade 

blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp i sin barndom. I en studie av Seto & Lalumiéres (2010) 

visades det även att unga som blivit utsatt för sexuella övergrepp i sin ungdom löpte större risk 
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att själva utföra dessa brottsliga handlingar gentemot ungdomar som inte blivit utsatt i sin 

ungdom. Dock vill Burton et al (2002) notera att det finns många unga som begått sexuella 

övergrepp som inte har någon historia av att själv blivit utsatt. Det finns även många som blivit 

utsatt för sexuella övergrepp i sin ungdom men som dock inte utfört en brottslig sexuell 

handling senare i livet.  Farley, Pegram & Riser (2013) menar att synen på unga som begått 

sexuella övergrepp måste behandla de faktiska orsaker så som individuella färdigheter och 

familjeförhållanden.   

2.2 Vem är förövaren? 

En ung som begått sexuella övergrepp kan enligt Nyman (2001) definieras som en person i 

åldern 13-18 år. Personerna i denna ålder befinner sig i olika stadier av puberteten och har 

därför inte mognat ännu. I Sverige är man inte straffmyndig förrän man är 18 år vilket innebär 

att om man gjort sig skyldig till ett sexualbrott och inte har den straffmyndiga åldern kan man 

därför inte dömas till ett straff eller hänvisas till rättspsykiatrin. Unga som begått sexuella 

övergrepp kan innebära ett fall för Socialtjänsten (SoL) eller Lagen med särskilda 

bestämmelser för vård av unga (LVU). Samtidigt som dessa barn faktiskt utför avvikande 

handlingar i samhället är det enligt Kjellgren (2001) viktigt att inte kalla dessa individer för 

brottslingar eller förövare. Vidare menar hon att man vill undvika att stigmatisera dessa barn 

och ungdomar. Merparten av de unga som begått sexuella övergrepp vid ett tillfälle har ännu 

inte utvecklat en sexuell livsstil som varar över tid vilket kan vara en av orsakerna till att inte 

kalla dessa individer för brottslingar eller förövare.  

 

I Netto, Welman & Wood (2000) studie framgår det att forskning visat att unga som begått 

sexuella övergrepp inte vanligtvis bor tillsammans med båda sina biologiska föräldrar vid 

tidpunkten för det utförda sexbrottet. Att unga som begått sexuella övergrepp kommer från 

dysfunktionella familjeförhållanden där vardagen präglas av missbruk, våld, sexuella och 

fysiska övergrepp och att de unga har kriminaliserade föräldrar är ofta förekommande 

förklaringar. 

 

Enligt Kjellgren (2001) är det en stor skillnad på vuxna och unga som begått sexuella 

övergrepp då de genomgår behandling. Ungdomarna är fortfarande fysiskt och känslomässigt 

beroende av sina föräldrar och borde därför erbjudas fler alternativ av behandling. Dessa 

behandlingar bör vara mer pedagogiska och utföras på individ- grupp- eller familjenivå. Dock 

bör behandlingen i öppningsfasen fokusera på om den unge förövaren är i behov av behandling 



 

4 

 

på institution eller i öppenvård.  

 

Vid en bedömning av en sexualförbrytare med psykisk ohälsa menar Beech, Fisher & Thornton 

(2003) att sjukdomen måste stabiliseras för att kunna bedömas likställd med en som inte har en 

psykisk ohälsa. Dock poängterar författarna att psykisk ohälsa kan vara en anledning till varför 

man väljer att begå sexuella övergrepp mot någon annan. Farley, Pegram & Riser, (2013) 

hänvisar till Abu-Baker (2013) och Oz (2013) vilka menar att familjen kan ha en stor påverkan 

då unga begått sexuella övergrepp. Forskarna menar att majoriteten av ungdomarna bor med 

endast en förälder, på föräldrahem, fosterhem eller hos släktingar. Vidare hänvisar författarna 

till Ryan et al (2011) som menar att brist på omsorg och stöd från familjen kan vara en orsak 

till att ungdomen vill finna omsorgen på annan väg vilket kan leda till att man utför en brottslig 

sexuell handling. I Farley, Pegram & Riser (2013) studie har det framkommit att stöd och 

positiva familjeförhållanden dämpar vissa skadliga effekter från barndomen som enligt 

erfarenhet annars hade kunnat leda till att ungdomen utvecklat ett sexuellt utagerande beteende. 

2.4  Ett normalt eller avvikande beteende? 

Banck & Svedin (2002) menar att det med dagens kunskap är viktigt att förutse hur sexuella 

övergrepp kan ge avtryck på barnets utveckling, särskilja beteenden som en del i det normala 

psykosexuella samt att se sexuella beteenden som är ett tecken på störningar i barnets fortsatta 

liv. Vidare skriver Banck & Svedin (2002) att normalitet kan användas på flera olika sätt. 

Statistiskt handlar det om vad som vanligtvis förekommer i en grupp eller befolkning. Det kan 

även handla om vad som accepteras av gruppen eller samhället. Vad som anses vara ett normalt 

eller avvikande sexuellt beteende relateras till den tidsperiod man befinner sig i, men även den 

samhällstyp och gruppstruktur man utgår från. Den uppfattning samhället har kring sexualitet 

och som vidare uppfattas som normal eller naturligt menar Banck & Svedin (2002) att det inte 

enbart utgår från det biologiska. Istället talar man om det sociala och kulturella och dess  

definitioner på sexualitet samt vad som betraktas vara acceptabelt i samhället.  

Mattson (2011) resonerar om hur vårt samhälle idag erbjuder olika aspekter av vad som är 

”normalt” och vad som betraktas vara ”avvikande”. Vad innebär det att definieras och betraktas 

som att inte vara som alla andra? Payne (2008) skriver att individer kan tvingas in ett socialt 

system som antyder de som ”avvikande”. När man väl fått denna etikett menar Payne (2008) att 

man därefter kommer försöka leva upp till de sociala förväntningar som denna stämpling  

medför. Vidare resonerar Payne (2008) att individerna stimuleras att bete sig ”avvikande” i en 

större utsträckning, vilket kan leda till en starkare stämplingsprocess.  
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Med socialt nedbrytande beteende menas att ungdomen beter sig på ett sätt som avviker från 

sam-hällets grundläggande normer (…) det påpekas att alla farliga sociala beteenden inte 

nödvändigtvis är att betrakta som socialt nedbrytande(…) (Meeuwisse & Swärd, 2004, 279). 

2.5 Känslor och impulser  

Ett sexuellt övergrepp kan innebära en rad olika typer av känslor hos offret, likväl hos  

förövaren. Vad är det som gör att en individ tar steget att begå ett sexuellt övergrepp?  

Vilka känslor och tankar finns hos förövaren? Vi anser att det är viktigt att belysa hur känslor 

och impulser ter sig kring ett sexualbrott.  

 

Enligt Kåver & Nilsonne (2005) är en känsla när en person medvetet eller omedvetet uppskattar 

en företeelse som en viktig del för dennes inre. När detta bekräftas upplevs känslan som något 

positivt och därmed uppnås individens mål. När känslan sätts igång skapas en aktivitet som 

påskyndar flera mentala händelseförlopp samtidigt, vilket i sin tur leder till att dessa 

händelseförlopp avbryts eller sätter igång andra mentala tankegångar. I allmänhet kan en känsla 

uppfattas som ett tydligt tillstånd som verkar mentalt vilket ibland kan leda till 

kroppsförändringar och språkliga aktiviteter men också andra slag av kroppsliga uttryck 

(Kåver & Nilsonne, 2005, 37). Kåver & Nilsonne (2005) förknippar en impulsiv person med 

negativa och positiva karaktärsdrag. Personen kan anses vara kvicktänkt, misstagsbenägen eller 

handlingskraftig (Kåver & Nilsonne 2005, 49). Långström & Lindblad (2000) har undersökt 56 

unga sexualförbrytare som har dömts till rättspsykiatrin i Sverige år 1988-1995. Den 

gemensamma nämnaren gällande riskorsaker för dessa ungdomar var bland annat 

hyperaktivitet, dålig koncentrationsförmåga i skolan, tal eller språksvårigheter, ärftlig psykisk 

ohälsa samt att en tredjedel av ungdomarna fått diagnosen neuropsykiatriskt funktionshinder. 

 

2.6 Våldtäkt och pedofili 

Kwanmark & Tidefors Andersson, (1999) skriver att definitionen av våldtäkt är då tvång, hot 

eller våld leder till ett samlag eller någon annan typ av sexuellt påtvingande gentemot någon 

annan. Med våld anses det att man sätter offret i vanmakt. Vidare skriver Kwanmark & 

Tidefors Andersson, (1999) att det i lagboken går att urskilja att begreppet pedofili inte längre 

används, istället använder man sexuellt utnyttjande av underårig, grovt sexuellt utnyttjande av 

underårig samt våldtäkt av underårig. Pedofili är då sexualiteten endast riktar sig mot barn som 

ännu inte uppnått puberteten (Kwanmark & Tidefors Andersson, 1999, 69).  
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3. Teoretiska perspektiv  

3.1 Ungas sexualitet utifrån genusperspektivet  

Anledningen till att vi valde att ta med genusperspektivet i vår undersökning var på grund av att 

problematiken som problematiserats skiljer sig mellan könen. 

   

Pettersson (2000) menar att sexualitet kan tolkas från olika aspekter som biologiska och sociala 

processer. Vidare skriver Pettersson (2000) att sexualiteten är ett sätt att integreras i samhället 

och är en del av människans enskilda liv och vardag. Våra tidigare erfarenheter och upplevelser 

kan vara en avgörande orsak på hur vi ser vår egen och andras sexualitet. Pettersson (2000) 

betonar vikten av att ta hänsyn till ungdomens fullständiga livssituation då man ska urskilja ett 

sexuellt avvikande beteende hos ungdomar. Ungas sexualitet är något som lätt kan osynliggöras 

i samhället, detta kan innebära att ungdomen känner sig utlämnad och förvirrad vilket därmed 

kan leda till att ungdomen själv försöker hitta andra vägar för att förstå sig på sin sexualitet. 

Pettersson (2000) betonar betydelsen av hur de professionella möter problematiken samt hur 

dess tolkning av ungdomens syn på sin sexualitet har en ”normal” utveckling eller inte. 

Pettersson (2000) hänvisar till en undersökning om ungas sexuella beteende. Undersökningen 

utgick från studerandet av unga som remitterats att ingå behandling för oron av dennes syn på 

sin sexualitet. De orsaker som ofta var förekommande hos de unga var bland annat 

nyfikenheten på sina egna samt andras kroppar. En annan orsak var att de unga tenderade att ha 

ett liknande beteende som vuxna. Slutligen gick det att urskilja i undersökningen att de unga 

förgrep sig sexuellt genom tvång, våld eller hot istället för en sexuell lek som anses vara 

ömsesidig i sin natur.  En viktig aspekt i livet är den sexuella utvecklingen och hur den 

påverkar välmående. 

Enligt Banck & Svedin (2002) får flickor och pojkar när de växer upp lära sig att bete sig på ett 

visst sätt, beroende på vilket kön de har. Vidare menar författarna att flickor kan fostras till att 

se sin sexualitet som något ”fint” och kärleken anses vara ett sätt att vara bunden till sin 

sexualitet. Pojkar kan uppläras koncentrera sina sexuella känslor och handlingar utifrån de 

förväntningar som ställs på vad som är manligt (Banck & Svedin, 2002). När det kommer till 

pojkarnas handlingsutrymme menar Meeuwisse & Swärd (2004) att den är betydligt större än 

flickornas. Det man menar är att pojknormen anses vara betydligt mersynlig och offentlig än 

flickornas norm. Ett exempel skulle kunna vara som Mattsson (2002) skriver, att pojkar 

omhändertas oftare än flickor och att 57 % av de vårdplatser som finns är särskilda för pojkar 
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och endast 21 % är särskilda för flickor och resterande plaster är för bägge parter.  

 

3.2 Psykologiska perspektiv  

Anknytning och psykodynamiskt perspektiv faller under kategorin psykologiskt perspektiv, vi 

har i och med det valt att redovisa dessa under samma rubrik.   

Anknytning, uppväxtförhållanden och en barndom som brustit i en individs liv har i vårt 

resultat visats vara en av anledningarna till att unga väljer andra vägval i livet. Detta kan leda 

till att man söker anknytning och relationer på andra håll vilket därmed kan innebära att ett 

sexuellt övergrepp kan ske. Därmed är det enligt oss viktigt att vi belyser anknytningsteori och 

dennes förhållning till problematiken.  

 

Havnesköld & Mothander (2006) skriver att anknytning anses vara en teoretisk ram för att 

förstå beteenden hos barn, undersöka barnets relationer samt förutspå dess socioemotionella 

anpassning inför framtiden. Trygg anknytning antas gynna barnets framtida utveckling. Payne 

(2008) gör också en redogörelse utifrån anknytningsteori som ett synsätt där tidiga  

anknytningserfarenheter och tryggt föräldraskap kan vara en viktig grund för en senare social 

och funktionell utveckling. Vidare resonerar Payne (2008) att människor formar sin identitet i 

sociala relationer genom att lära sig av andras beteenden. 

 

Forskning har visat att psykodynamiskt perspektiv inte har visat någon vidare effekt och 

utveckling i behandling av unga som begått sexuellt övergrepp. Men då vi som författar hade 

en förförståelse att en individs beteende på något sätt styrs av krafter och interaktioner med 

andra människor valde vi därför att innefatta psykodynamiskt perspektiv i vår undersökning. 

Det mänskliga beteendet anses enligt Havnesköld & Mothander (2005) vara meningsfullt 

oavsett om det är omedvetet eller medvetet. Istället skriver Payne (2008) att det 

psykodynamiska perspektivet är ett synsätt som går ut på att ett beteende styrs av krafter och 

som en interaktion i människans medvetande. Vidare skriver Payne (2008) att perspektivet 

förutser människans medvetenhet kring sitt beteende samt hur detta stimuleras och påverkar 

den individuelles sociala omgivning. Som en förståelse av psykodynamiskt perspektiv menar 

han att det är en viktig aspekt som förutsätter en granskning av andra teorier inom socialt arbete 

då inflytandet har en så pass stor del. Vidare menar Payne (2008) att den psykodynamiska 

teorin varit en viktig insikt för socialt arbetets förståelse och behandling i form av andra olika 

utsatta grupper i samhället.     
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4. Behandlingsmetoder 

De behandlingsmetoder vi valt att belysa i vår undersökning är de metoder som var ofta 

förekommande utifrån våra respondenters utsagor. Med andra ord är de metoder vi belyser i vår 

undersökning de tillvägagångssätt näst intill samtliga av våra respondenter använder sig av i 

dess arbete med unga som begått sexuella övergrepp. De behandlingsmetoder som kommer 

belysas i vår undersökning är Dialektisk beteendeterapi, Kognitiv beteendeterapi samt 

Miljöterapi och miljöarbete. 

4.1 Dialektisk beteendeterapi (DBT)  

Dialektisk beteendeterapi går enligt Kåver & Nilsonne (2005) ut på att ställa argument 

gentemot varandra för att i sin tur komma till insikt med nya beteendemönster. Terapin förutser 

bägge argumentens sidor och försöker därmed förstå komplexiteten samt de olika 

personlighetsdragen. Behandlingen går ut på att hitta en balans på sina yttre och inre faktorer, 

där samspelet med omgivningen har en stor påverkan. Behandlingsmetodiken anses vara unik, 

då behandlaren och den som blir behandlad strävar efter samma mål. 

 

4.2  Kognitiv beteendeterapi (KBT)  

Beteendeterapi betonar betydelsen av hur beteendet formas i samspelet med andra individer.  

Andreassen (2003) skriver hur KBT kan vara till hjälp då man vill se konsekvenser av ett visst 

beteende, förstå sig på sina motiv samt få hjälp att kontrollera ett beteende. Begreppet kognitiv 

beteendeterapi har utvecklats från social inlärning, kognitiv terapi samt beteendeteori. När 

social inlärning involveras i KBT menas att miljön är en nyckelfaktor för att terapin ska 

fungera. Ungdomar utvecklar efter miljö och misslyckade kognitiva färdigheter sitt 

beteendeproblem som man inom terapin vill få bukt på. Samtidigt är den kognitiva terapin 

viktig i KBT då tankeprocessen hos individen ligger till grund för dennes handling och 

problemlösning. Vidare skriver Andreassen (2003) att ett kriminellt beteende kan förstärkas, 

och då genom till exempel uppmaningar från vänner eller att auktoritetspersoner inte sett det 

dysfunktionella beteendet. Ungdomarnas tankegångar kan vara egoistiska och impulsiva, och 

problemlösningsförmågan kan vara bristfällig vilket kan leda till att ett beteendeproblem 

utformas. McGuire (1995) menar att ungdomarnas beteendeproblem inte enbart beror på 

psykologiska eller individuella faktorer, sociala faktorer såsom avvikande vänner har också en 

stor betydelse.  
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Då beteendeproblemen betraktas som inlärda försöker man på så vis få ungdomarna i 

behandlingen förstå sina handlingar och därmed försöka utveckla strategier för att kontrollera 

dessa samt bemästra den påtagliga påverkan från omgivningen (Andreassen, 2003).  

 

4.3 Miljöterapi och miljöarbete 

Jeppsson, Tidefors & Löwdahl (2003) skriver om miljöterapi som förutsätter att ungdomarna 

och personalen skapar kunskap om hur de förhåller sig och fungerar i relation med andra 

individer samt att utveckla en social kompetens. Syftet är att ungdomarna ska mogna och bli 

bättre på att klara sig själva i den miljö de befinner sig i. Miljöterapi förutsätter det praktiska 

arbetet som utförs med ungdomen och personalen. Detta kan till exempel innebära att man 

utvecklar ett större ansvarstagande hos ungdomen genom städning eller matlagning.  

 

5. Metod 

5.1 Insamling av material  

Det material som står till grund för vår undersökning är bland annat intervjuer med  

psykologer och enhetschefer, tidigare forskning, vetenskapliga artiklar, SOU rapporter samt 

relevant litteratur. Vi har även tagit del av svensk forskning om unga sexualförbrytare som 

Socialstyrelsen publicerat. Dessa expertrapporter har i tidigt 2000-tal belyst problematiken 

unga som begått sexuella övergrepp. Forskare som har varit insatta i detta är bland annat 

Cecilia Kjellgren (2000), (2001), Nicklas Långström (2000) och Ann-Christine Tidefors 

(2010). Vi valde att göra en sammanställning av kunskapsläget i from av en 

bakgrundsbeskrivning. De rubriker som varit centrala under undersökningens gång är; vad är 

sexualitet? Vilka ungdomar talar man om? Vilka är bakgrundsorsakerna? Vilka 

behandlingsmetoder använder man sig av? Vi har använt oss av Mittuniversitets databas, och 

sökmotorer som ProQuest, Social Sciences och Digitala Vetenskapliga Arkivet. De sökord vi 

använt oss av är; sexual abuse, young offenders, unga förövare och young sexual offenders.  

 

5.2 Källkritik 

Eftersom det inte förekommer mycket svensk forskning om unga sexualförbrytare har vi till 

stor del använt oss av Socialstyrelsens expertrapporter. Vi är väl medvetna om att dessa 

rapporter skrevs i början av 2000-talet och kan därför ses som en aning ”omoderna”. Vi anser 

dock att den information vi använt oss är relevant och ett bra kompletteringsmaterial till 

kunskapsläget kring problematiken.  
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Fördelen med en kvalitativ intervju är att vi i vårt empiriska material tagit del av den subjektiva 

upplevelsen kring området. Vi har bland annat haft tillgång att ha en direktkontakt med 

respondenterna vilket har lett till en mer personlig förhållning till vår undersökning. Detta ser 

vi som en fördel utifrån det ämnesval vi valt att undersöka.  

5.3 Metodkritik  

Bryman (2011) tar upp tre aspekter av kritik till kvalitativ forskning; subjektivitet, 

generalisering samt replikering. Problemet med subjektivitet har att göra med hur 

undersökningen i slutändan reflekterar respondenternas egna subjektiva upplevelser. Denna 

subjektivitet innefattar även vårt samspel med respondenterna och hur detta samspel skapar en 

unik interaktion. Generalisering innebär att studien inte kan appliceras i en större utsträckning 

utan förehåller sig till den kontext undersökningen beskrivits. De nackdelar man kan ta 

ställning till är att vi inte kan generalisera vårt resultat då vårt urval inte kan representera alla 

behandlingshem som arbetar med unga som begått sexuella övergrepp och kan därmed ses som 

en begränsning. Dock vill vi poängtera att detta inte heller varit vårt syfte att göra. Den största 

fördelen med en kvalitativ undersökning är att man genom intervjuer får en djup förståelse av 

de svar man erhållit från respondenterna, detta på ett sätt som man inte kunnat få genom en 

kvantitativ undersökning.  

En kvalitativ undersökning är i allmänhet svårare att replikera på grund av de subjektiva svaren 

som tas fram vilket kan ses som en nackdel i arbetet. Vi anser att det är viktigt att man har ett 

medvetande och förhåller sig kritisk till den information som framkommer, men även att man 

är kritisk över sin egen föreställning man tidigare haft.  

 

5.4 Urval  

Vi har utgått från ett målinriktat urval i vår undersökning vilket enligt Bryman (2011) innebär 

att man som forskare gör sitt urval utifrån det som anses vara relevant med undersökningens 

forskningsområde. Detta innebär att vi som forskare valt våra respondenter utifrån ett 

strategiskt förhållningssätt. Vi mailade åtta olika behandlingshem och institutioner över hela 

Sverige som vi visste arbetade med problematiken unga som begått sexuella övergrepp. Vi fick 

svar från sju av de behandlingshemmen/intuitionerna vi kontaktade, dock har intervjuerna 

endast genomförts med personal från tre behandlingshem och en institution. Anledningen till 

att intervjuerna endast genomfördes med fyra respondenter var på grund av att resterande inte 

ansågs ha tillräcklig med kunskap inom området. Vi har använt oss av artiklar, expertrapporter 

och böcker som ett komplementmaterial då vi ansåg det vara relevant för vår undersökning.  



 

11 

 

De artiklar vi valt att använda oss av är Peer Review vilket innebär att artiklarna är 

vetenskapligt granskade.  

5.5 Avgränsning 

Vi utgår från ett professionellt behandlingsperspektiv som innebär att den centrala fokusen 

ligger på hur behandlingspersonal ser på unga som begått sexuella övergrepp, problematiken 

som kommer därefter samt hur arbetssättet ser ut på behandlingshemmen/institutionerna. 

Undersökningen har avgränsats till att endast involvera behandlingshem/intuitioner i Sverige 

och under våren 2013. Antal intervjuer som är genomförda är fyra, varav tre av respondenterna 

är män och en kvinna. I intervjuerna framkom en rad olika behandlingsmetoder samtliga 

använder sig av, vilket också ledde till att vi valde att fördjupa oss i dessa i vår undersökning. 

Vi valde att ha respondenter som var insatta i behandlings- eller institutionshem, sluten- eller 

öppenvård i undersökningen. Detta då vi skulle få olika infallsvinklar på de olika 

behandlingsmodellerna de använder sig av samt dess synsätt på de olika områdena. Den 

gemensamma nämnaren är de professionellas erfarenheter av att arbeta med unga människor 

som begått sexuella övergrepp.  

 

5.6 Tillvägagångsätt  

Vi valde att utgå från en semisstrukturerad intervju. Det innebär enligt Bryman (2011) att 

forskaren har en intervjuguide på specifika teman som skall beröras. Vi började med att 

utforma en intervjuguide med olika teman som skulle täcka in de berörda frågorna som vi 

behövde för att besvara vår frågeställning. Intervjuerna varade mellan 20-50 minuter. Vi 

använde oss av en diktafon då vi ansåg detta som nödvändigt vilket gav oss en möjlighet att 

lyssna på vad som egentligen sades och även vara med i nuet då intervjun genomfördes. 

Kvalitativa forskare är ofta intresserade av vad som sägs och hur det sägs (Bryman, 2011). 

Detta var något vi höll med Bryman (2011) om vilket i sin tur ledde till att vi ville använda oss 

av en diktafon. Två intervjuer genomfördes genom en direktkontakt och resterande två genom 

telefon. Anledningen till att vi valde just dessa former av intervjumetoder var på grund av att vi 

ville ha en klar bild på problematiken, vilket vi insåg att vi inte hade fått om vi hade genomfört 

intervjuerna på något annat sätt. De intervjuer som genomfördes genom telefon var på grund av 

avståndet mellan oss och behandlingshemmet. En telefonintervju ser vi nu av erfarenhet är 

genomförbart men dock anser vi att ett personligt möte hade varit mer tillfredställande för oss. 

Anledningen till det är då man vid en direktkontakt kan avläsa intervjupersonens kroppsliga 

förhållningssätt och interaktion. Fördelen med telefonintervju är enligt Bryman (2011) att 
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känsligare frågor kan ställas då stämningen inte behöver vara lika obekväm som om man hade 

vistas i samma rum.  

Vi valde att transkribera intervjuerna från diktafonen för att kunna urskilja materialet på 

papper. Den Fokus vi lade i transkriberingen var det intervjupersonerna faktiskt sa och därmed 

inte diverse uttryck, tystnader eller skratt. Anledningen till att vi endast använde oss av verbala 

uttryck var på grund av att vi ansåg det vara mest centralt för vår fortsatta undersökning. Vi har 

även gjort om intervjupersonernas uttalanden från talspråk till textform för att det lättare ska 

förstås samt skapa ett sammanhang som är begripligt. Ett exempel på detta kunde vara då 

intervjupersonen uttalade sig med uttryck som ”jo” och ”nja”.  

 

Då vi utförde vår undersökning använde vi oss av Tematisk analys för att på bästa sätt kunna 

bearbeta vårt empiriska datamaterial. Man utgår då enligt Bryman (2011) från olika teman för 

att sedan identifiera likheter och skillnader i det material som samlats in, vilket vi även gjorde. 

Vi började vår undersökning med att utveckla en intervjuguide och kategoriserade våra frågor 

till respondenterna utifrån olika teman. Detta gjorde vi på grund av att vi inför 

transkriberingens gång skulle kunna urskilja återkommande utsagor utifrån respondenterna. I 

vår analys framgår en sammanställning av empiriska material, tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv. När vi bedrev vår analys utgick vi från vår intervjuguide som innehöll olika teman, 

dessa teman fick bilda rubriker som innefattade olika frågor.  

 

Vår undersökning har under hela kursens gång genomsyrat ett gediget sammabete. Då vi under 

arbetets gång befunnit oss på olika orter har vi därmed turats om att pendla till varandra. Det vi 

som författare utfört på egen hand har varit insamlingen av vår litteratur, artiklar och 

expertrapporter. Det gjorde vi på grund av att vi såg detta medföra en betydligt bredare 

kunskapsinsamling.  

5.7 Intervjuer 

Då vi valt en kvalitativ studie och därmed intervjuer, består vår undersökning av subjektiva 

tolkning från professionell personal som dagligen möter barn och ungdomar i svåra situationer. 

Vi hade inga bestämda behandlingshem utifrån vår avgränsning som vi ville intervjua, utan vi 

sökte oss fram via Internet och tog reda på vilka behandlingshem som arbetade med liknande 

problematik. Vi insåg att det var ganska få behandlingshem i Sverige som arbetade med unga 

som begått sexuella övergrepp samt att de flesta låg i södra Sverige. I mailet presenterade vi oss 
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genom att skriva att vi var två studenter på Socionomprogrammet, Mittuniversitet i Östersund, 

detta kan även ses i bilaga 1.   

 

5.8 Etiska aspekter  

På grund av det känsliga ämnet vi valt att studera är det viktigt att se över de etiska aspekterna. 

Bryman (2011) skriver om etiska frågor som rör frivillighet, integritet, anonymitet och 

konfidentialitet. Mailet vi skickade iväg till respektive behandlingshem/institution var vi noga 

med att beskriva syftet samt om de var villiga att ställa upp för en intervju. De vi intervjuade 

var professionell behandlingspersonal som besatt erfarenhet av att bli intervjuad gällande sin 

yrkesroll vilket ledde till en medvetenhet om rätten till att själva bestämma om sitt deltagande i 

undersökningen. Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera syftet till de som 

är involverade i undersökningen, att de har rätten att avsluta sin medverkan när de vill samt att 

de ska få veta kommande moment i undersökningen. Samtyckeskravet är också en aspekt vi 

hade i åtanke, vilket innebär att de involverade själv får bestämma över sin medverkan. Detta 

kunde vi urskilja på de medverkandes inställning till att delta i undersökningen, då samtliga var 

måna om att sprida kunskap om dess verksamhet. Under intervjuns gång använde vi oss av 

diktafon. Det vi då hade i åtanke var konfidentialitetskravet vilket innebär att uppgifterna som 

behandlas i undersökningen kommer förvaras så att obehöriga inte kan ta del av de aktuella 

personuppgifterna. Till sist utgick vi även från nyttjandekravet vilket kan förklaras enligt 

Bryman (2011) med att den information vi samlar in endast kommer användas för ändamålet 

med vår forskning. Vi har valt att undanröja respondenternas rätta identitet på grund av att det i 

vår undersökning inte är relevant vad de medverkandes fullständiga namn är. Vi har i stället 

tagit beslutet att benämna respondentera med förvalda bokstäver 1, 2, 3 & 4 och 

behandlingshemmen/institutionerna med V, T, B & G. Vi är medvetna om att unga som begår 

sexuella övergrepp är en problematik som förutsätter föreställningar om vilka dessa ungdomar 

är. Vi vill därför poängtera att vår förhållning till ämnet väckt många funderingar och tankar 

under undersökningens gång. 

5.9 Validitet och reliabilitet  

Enligt Bryman (2011) är validitet och reliabilitet två av de viktigaste kriterierna vid 

bedömningen om en undersökning har en god kvalité. Vidare beskriver Bryman (2011) att 

reliabilitet även kan benämnas som tillförlitlighet vilket är ett begrepp som används när man 

vill se om ett resultat blir detsamma när en undersökning genomförs två gånger. Validitet avser 

att mäta det man avsett att mäta, vilket vi även anser att vi har gjort utifrån vårt syfte och 
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frågeställning som är satta för undersökningen. Då vi valt att använda oss av en tematisk 

analysmetod där vi bearbetat frågorna på ett systematiskt sätt genom indelade teman för vidare 

analys anser vi att vårt resultat nått en god reliabilitet.  

Resultatet har besvarats utifrån vårt empiriskt insamlade material som formats utifrån teman 

som en sammanställning av vad våra respondenter svarat, vi har därmed kunnat urskilja likheter 

och olikheter. Respondenterna har en lång erfarenhet samt utbildning i yrket och kan därmed ge 

en hög reliabilitet. Validiteten i detta fall kan anses vara hög då respondenterna vi valt att 

intervjua har en lång erfarenhet av behandling av unga sexualförbrytare samt erhåller en 

yrkesutbildning inom området. 

 

6. Undersökningens resultat 

6.1 Presentation av respondenterna  

I resultatet kommer vårt empiriska material, tidigare forskning samt våra valda teorier  

redovisas.  

 

Den första intervjun vi gjorde var via telefon med föreståndaren ”1 ”på ”V”, som varit anställd 

i verksamheten sedan 2005. ”1” är Förvaltningssocionom samt Socialsocionom och har arbetat 

i 21 år med utagerande barn och ungdomar. ”V” är ett hem för ungdomar mellan 10-17 år med 

neuropsykiatriska sjukdomar av den grövre sorten. Området har tre olika byggnader beroende 

på ungdomarnas ålder. Placeringarna kommer i uppdrag från socialtjänsten och ungdomarna 

härrör från hela Sverige. 

 

Andra intervjun som genomfördes var på ”T” med psykologen ”2” som arbetat med unga 

sexualförbrytare i drygt 13 år. ”T” har funnits sedan november 2011 och riktar sig mot pojkar i 

åldern 15-19 år. Själva verksamheten har sex platser och för tillfället har nästintill samtliga 

inskrivna begått övergrepp gentemot något syskon. Det är Socialtjänsten som placerar 

ungdomarna efter Socialtjänstlagen (SOL) och ”T” erbjuder öppen- och familjevård.    

 

Den tredje intervjun genomfördes via telefon med Statens institutionsstyrelses ungdomshem 

”B”, där vi talade med enhetschefen ”3”. ”3” är i grunden psykolog och har arbetat på ”B” 

sedan 1985. Själva verksamheten är en stor institution med 47 platser varav 18 är avsatta för 

pojkar som utfört sexuella övergrepp. ”B” är ett § 12-hem vilket innebär att ungdomarna 
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placeras på institutionen genom tvång. De har blivit dömda utifrån Lagen om vård av unga i 

vissa fall eller Lagen om sluten ungdomsvård. 

 

Den fjärde intervjun genomfördes med verksamhetsansvarige “4” på ”G”. Verksamheten  

består av två HVB-hem med två mils avstånd mellan varandra för både pojkar och flickor i  

13-18 års ålder. Problematiken behandlingshemmet arbetar med är neuropsykiatriska 

sjukdomar över lag, vilket innebär att unga som begår sexuella övergrepp inte är 

huvudproblematiken på ”G”.  

6.2 Vilka bakomliggande riskorsaker anser behandlingspersonalen på 

de olika institutionerna/behandlingshemmen ligga till grund för att sexuella 

övergrepp bland unga ska bli ett faktum?  

Samtliga respondenter är överens om att det finns en rad orsaker som kan leda till att unga 

begår sexuella övergrepp. Experterna menar att det är viktigt att nämna att det endast finns 

hypoteser och inte mycket forskning kring förklaringsmodeller och beteenden när det gäller 

unga som begått sexuella övergrepp. Efter att ha sammanställt vårt empiriska material går det 

att urskilja att det kan förekomma en rad olika faktorer till varför unga begår sexuella 

övergrepp, dock har alla respondenterna påpekat att de bakomliggande orsakerna och likaså 

riskorsakerna spelar en individuell roll. 

 

Föreståndaren ”1” på ”V” presenterar en psykosocial förklaringsmodell vilket involverar en 

tankegång i form av att den mänskliga sexuella lusten spelar en central roll och inte skiljer sig 

mycket från ”djurvärlden”. Vidare resonerar ”1” att det sexuella beteendet inte är ”onormalt” 

men att det finns en oerhörd sexuell upptagenhet och tvångsmässighet hos dessa ungdomar. 

Banck & Svedin (2002)  menar därmed att biologiska och genetiska anlag spelar en roll när 

man talar om sexualitet. Dock poängterar författarna att sexualiteten kan utvecklas utifrån ett 

socialt perspektiv som samhället presenterar. Vidare skriver Banck & Svedin (2002) att det 

råder en samhörighet kring teorin om människans individuella drift och erfarenheter samt 

upplevelser av ungas sexualitet. Utifrån det psykodynamiska perspektivet skriver Payne (2008) 

att det är ett synsätt som går ut på att ett beteende styrs av krafter som en interaktion i 

människans medvetande vilket man kan ta ställning till vad ”1” menar, i och med den 

mänskliga sexuella lusten. ”1” tror sig inte veta att det finns någon forskning som visar att 

neuropsykiatriska funktionshinder är den överrepresenterade gruppen av de ungdomar som 

begår sexuella övergrepp, men på ”V” har dock den överrepresenterade gruppen någon form av 
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neuropsykisk sjukdom. ”1” avslutar med att säga att han inte vill peka ut någon möjlig 

riskgrupp men att ungefär 70 % av ungdomarna som är inskrivna på ”V” har någon form av 

neuropsykiatriskt funktionshinder.  

 

”4” tror sig veta att om man förgriper sig på andra, vare sig man är vuxen eller ung finns det 

ofta en psykiatrisk sjukdom med i bilden. Vidare menar han att det alltid finns en anledning till 

varför man begår sexuella övergrepp, vilket kan handla om att det är något som är 

dysfunktionellt som missbruk, en lågbegåvning eller någon form av neuropsykiatrisk sjukdom.  

Enligt Netto, Welman & Wood (2003) är anledningen till att unga begår sexuella övergrepp att 

de kommer från dysfunktionella familjeförhållanden där vardagen präglas av missbruk, våld, 

sexuella och fysiska övergrepp samt att de unga har kriminaliserade föräldrar.  

 

Samtidigt beskriver ”3” att en diagnos inte kan förklara ett övergrepp trots att det finns många 

ungdomar som har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder som gör att det är svårt att 

hantera sina impulser, vilket i sin tur gör att man han svårt att avläsa sociala signaler. ”3” 

menar dock att det kan leda till att man hamnar i situationer där man begår sexuella övergrepp. 

(…) En hel del har diagnos även om en diagnos inte förklarar ett övergrepp, de kanske har någon form av 

neuropsykiatriskt funktionshinder som gör att det kan vara svårt att hantera sina impulser eller om man har svårt 

för att läsa av sociala signalser som i sin tur kan leda till att man hamnar i situationer där man begår övergrepp. 

Så det är kanske en viss överrepresentation om man tittar på samhället i stort över de som begår sexuella 

övergrepp, men det är ingen förklaring till att om man har ett funktionhinder så begår man övergrepp(...). Detta 

kan ställas i likhet till vad Långström & Lindblad (2000) undersökt då författarna undersökt 56 

unga sexualförbrytare som dömts till rättspsykiatri i Sverige. Den gemensamma nämnaren 

gällande riskorsakerna för dessa ungdomar var bland annat hyperaktivitet, dålig 

koncentrationsförmåga i skolan, tal eller språksvårigheter, ärftlig psykisk ohälsa samt att en 

tredjedel av ungdomarna fått diagnosen neuropsykiatrisk funktionshinder. Även ”4” menar att 

det kan handla om impulsivitet, brist på impulskontroll samt en överaktivitet. Kåver & 

Nilsonne (2005) menar att man kan förknippa en impulsiv person med negativa och positiva 

karaktärsdrag. Vidare kan personen betraktas vara kvicktänkt, misstagsbenägen eller 

handlingskraftig. Vilket också går att urskilja i ”4:s” förklaring på ungdomar som begår 

sexuella övergrepps beteende. Payne (2008) skriver att människor formar sin identitet i sociala 

relationer genom att lära sig beteenden tillsammans med andra individer. 
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”2” som är psykolog på ”T” menar att det finns likheter kring ungdomarna som begått sexuella 

övergrepp, men att det inte är en homogen grupp. ”2” menar att det finns en grupp som överlag 

är mer försummade än andra, på alla nivåer. Det behöver inte handla om misshandel eller 

övergrepp, utan det kan handla om att vuxna personer inte funnits tillgängliga för dessa 

ungdomar vilket leder till att de hittar andra vägar. (…) Jag har även stött på blyghet väldigt många 

gånger, det kan räcka med det, som en försvårande omständighet. Sen handlar det väldigt ofta om bristande 

färdigheter på olika sätt. I och med att vuxna svikit dem så har de inga bra relationsfärdigheter, vilket leder till att 

de är väldigt egocentriska(...). Samtidigt skriver Nyman (2001) att av alla unga sexualbrottslingar 

har ungefär hälften av dessa blivit försummade av sina föräldrar, bevittnat våld i familjen eller 

själv varit utsatt för fysisk misshandel. I och med att de vuxna svikit dem har ungdomarna 

därmed inga bra relationsfärdigheter. Vidare resonerar även Kjellgren (2001) att unga som 

begått sexuella övergrepp är en heterogen grupp, att dessa individer har ett liknande 

beteendemönster men att beteendet dock varierar liksom drivkraften. Trots att ”2” påpekat att 

det inte behöver handla om någon form av försummelse, misshandel eller övergrepp som en 

bakomliggande faktor till att unga begått sexuella övergrepp menar istället ”3” att nästan alla 

som begått övergrepp själva varit utsatt av till exempel sexuella övergrepp, försummelse eller 

mobbing. ”3” menar att samtidigt som det finns en rad olika bakomliggande orsaker kan det 

finnas en sexuell komponent hos ungdomarna där en orgasm kan vara en oerhörd stark 

drivkraft samt att behovet av att känna makt, närhet, reducera spänningar och stress kan vara 

faktorer till att unga begår sexuella övergrepp.  

 

Payne (2008) beskriver utifrån det psykodynamiska perspektivet att ett beteende kan styras av 

krafter som en del av människans medvetande men dock menar Havnesköld & Mothander 

(2005) att det omedvetna också kan ha en avgörande betydelse. Vidare menar Havnesköld & 

Mothander (2005) att de tidiga emotionella ståndpunkterna barnet upplever kan ha en 

avgörande roll för den fortsatta utveckling och även för hur framtiden kommer se ut. De 

emotionella ståndpunkterna kan förklaras genom tidigare upplevelser eller utsatthet från 

barndomen som en förklaringsmodell till ungas avvikande sexuella beteende. ”2” menar att de 

övergrepp som sker inom familjen ofta sker flera gånger, det handlar om ett yngre syskon och 

av den erfarenhet hon har är det ofta flickor som tenderar att vara offer. Det är inte ovanligt att 

det är ett styv- eller halvsyskon. (…)det är ganska genomgående skulle jag nog säga. Jag tror att 

övergreppen som sker gentemot ett styv- eller halvsyskon ofta ses som ett mildare övergrepp i förövarens ögon än 

mot ett helsyskon.   
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Fortsättningsvis menar ”3” att i stort sett alla som begått övergrepp varit utsatt på något sätt. 

”3:s” erfarenhet säger att av de förövare han känner till har ungefär en femtedel varit utsatta för 

sexuella övergrepp. Farley, Pegram & Riser (2013) uppger även att unga som begått sexuella 

övergrepp själva varit utsatt för någon form av sexuella trakasserier. Vidare hänvisar Farley 

Pegram & Riser, (2013) till en studie som gjordes av Burton et al (2002) där man jämförde 

unga som begått sexuella övergrepp med ungdomar som inte utfört dessa handlingar.  

Ungefär 80 % av de som utfört den brottsliga sexuella handlingar hade i sin barndom blivit 

utsatt för sexuella övergrepp medan de ungdomar som inte utfört sexuella övergrepp endast 

varit 46 % som i barndomen blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. ”3” menar att resterande 

kan handla om försummelse, mobbning, att man vuxit upp i ett hem där någon missbrukar eller 

där det varit väldigt våldsamt. Det kan handla om fattiga, känslomässiga familjeförhållanden 

eller helt gränslösa relationer. Vidare resonerar Payne (2008) att anknytningserfarenheter och 

tryggt föräldraskap kan vara en viktig grund för en senare social framtid. Han fortsätter med att 

poängtera vikten av tidigare relationer och erfarenheter som en förutsättning för en fungerande 

relationer längre fram. ”2” menar att om man inte får dessa relationer i uppväxten kan det leda 

till att man väljer andra vägar vilket kan bidra till en ogynnsam utveckling och därmed utveckla 

ett avvikande beteende i form av sexuella övergrepp.   

6.2.1 Riskorsaker  

När det handlar om riskorsaker arbetar nästintill samtliga med samma instrument för att 

genomföra en riskbedömning som heter Erasor, Estimate of risk of adolescent sexual offense 

recidivism, som är framtagen i Canada och använts i 20 år. Själva instrumentet involverar fem 

rubriker och 25 faktorer som ungdomen och den professionelle ska kartlägga för att ta reda på 

om ungdomen har en låg, måttlig eller hög risk för återfall. Rubrikerna är sexuellt intresse, 

attityder och beteenden, sexuell övergreppshistoria, psykosocialt fungerande, 

familjens/omgivningens fungerande och slutligen behandling. Riskorsaker kan vara brist på 

empati, att man skyller på offret eller också att det finns en idé om att offret faktiskt tyckte om 

den sexuella handlingen. Bedömningen handlar om hur många offer man har, hur många 

gånger man begått övergrepp per offer, samt om man använt våld eller om man har fått en 

tillsägelse av offret men fortsatt ändå.  

 

Riskorsaker kan enligt ”4” tänkas vara Internet, han menar att det bryter gränser gällande vad 

som är normalt och vad som inte är det. ”4:s” personliga uppfattning är att om man förgriper 
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sig på andra vare sig man är vuxen eller ung så finns det ofta en psykiatrisk sjukdom med i 

bilden. Han menar att det alltid finns en anledning till varför man begår sexuella övergrepp, det 

handlar om att något är dysfunktionellt, som missbruk, en lågbegåvning eller någon 

neuropsykiatrisk sjukdom. Uppväxtsituationer är också viktigt, hur man blivit behandlad som 

liten och vad man har för empati. ”4” tror att man letar efter en svagare individ gentemot sig 

själv, både psykiskt och fysiskt. Farley, Pegram & Riser, (2013) hänvisar i sin studie till Abu-

Baker (2013) och Oz (2013) som påpekar familjens betydelse för barnet.  

Forskarna menar att majoriteten av unga som begått sexuella övergrepp bor med endast en 

förälder, på föräldrahem, fosterhem eller hos släktingar.  Författarna hänvisar även till Ryan et 

al (2011) som menar på att brist på omsorg och stöd från familjen kan vara en orsak till att 

ungdomen väljer en annan väg vilket kan leda till att man utför en brottslig sexuell handling. 

 

De professionellas bemötande gentemot ungdomarna är enigt ifråga om att man inte vill 

bemöta dessa ungdomar med någon form av förförståelse, man vill inte ta ställning till vad som 

är ”normalt” och inte heller behandla ungdomarna på något speciellt sätt på grund av vad de 

utfört för handling. ”1” menar att de på ”V” inte har någon som helst tanke om att vilja ”plocka 

bort” sexualiteten från ungdomarna, sexualiteten finns ju där, som en del av människan, 

däremot vill de försäkra sig om att sexualiteten inte kommer skada någon annan. Sex är en 

”trevlig grej” men det ska ske på ett respektfullt sätt. (…)om vi har en ungdom som onanerar åt höger 

och vänster så är det den offentliga biten som kränker andra vilket inte är okej men sen är det ju upp till personen 

i sig hur mycket denne onanerar privat. Det är ju samhällsnormen som styr över normaliteten. ”1” menar att 

ungdomarna inte är färdigutvecklade med sin sexualitet än, och därmed inte vet vad de gillar 

och inte gillar. ”2” informerade att ungdomarna på ”T” pratar om vad som är ”normalt” och 

menar att målet är att dessa ungdomar ska kunna ha en prosocial sexualitet. Det innebär att man 

diskuterar de val man har,(…)”för det är ett val att begå övergrepp så vi pratar i termer om att det inte är 

deras fel men det är deras ansvar”. Vidare resonerar ”3” att de på ”B” inte vill prata om vad som är 

normalt, istället väljer de att prata om vad som är vanligt, vad som är ovanligt och vad som är 

lagligt.  ”4” förmedlar att om man ska tala om normaliteten när det gäller sex- och samlevnad 

är det normala att det ska ske på ett respektfullt sätt. (…)vi pratar mycket med ungdomarna att man ska 

lyssna in sin omgivning(...). Ett nej är ett nej och att man inte ska tvinga sig på någon.”4” menar 

dock att de inte kan säga något till ungdomarna om att de inte får ha sex för det kommer de att 

ha ändå, det är fullständigt normalt.  
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6.3 Vilken syn har de professionella på unga som begår sexuella övergrepp samt vad 

säger dess erfarenhet om vilka ungdomarna är? 

Den överrepresenterande gruppen på behandlingshemmen/institutionerna är pojkar mellan 14-

17 år. Det som särskiljer boendena är ungdomarnas problematik och beteenden. Det kan handla 

om allt från neuropsykiatriska funktionshinder till annan social problematik. 

 

”2” menar att pojkar i sig utgör en risk när det handlar om att begå sexuella övergrepp. 

Samtidigt menar ”3” att det i samhället i stort fått in fler anmälningar på sexuella övergrepp då 

det är pojkar som är förövarna. Man vet inte varför den överrepresenterade gruppen är pojkar 

men man vet att det är en riskorsak. Det är en djungel att diskutera kring då det är ingen som riktigt vet(.). 

Meeuwisse & Swärd (2004) skriver att pojkar har ett större handlingsutrymme än vad flickor 

har. Med det menas att pojknormen anses vara betydligt mer synlig och offentlig än flickornas 

norm. Detta går även att urskilja i ”4:s” uttalande om varför anmälningsbenägenheten på flickor 

inte är lika stor. Han menar att det är mer skambelagt för en flicka att bli utsatt för sexuella 

övergrepp än vad det är för en pojke vilket leder till att anmälningarna i sig blir färre. ”4” 

uttalar följande (…) det finns ju säkert pojkar som känner sig kränkta av flickor när det gäller sexuella 

övergrepp, men jag tror inte att de är så anmälningsbenägna. Sen tror jag att det är mer skambelagt för en flicka 

att bli utsatt för sexuella övergrepp än vad det är för en pojke att bli utsatt(...).  Samtliga behandlingshem 

har nästintill aldrig kommit i kontakt med en flicka som begått sexuella övergrepp. Detta kan 

ses i proportion till Mattson (2002) som skriver att pojkar oftare omhändertas än flickor vilket 

kan vara en av anledningarna till varför dessa behandlingshem inte kommit i kontakt med 

flickor som förövare. 

 

Att unga som begår sexuella övergrepp benämns som förövare är något som nästan samtliga av 

respondenterna är eniga om att de ska benämnas som. ”1” förhållningssätt gentemot 

benämningen är att motsatsen till ett offer är en förövare. Han menar att när en ungdom 

förgriper sig på någon tar denne skada av detta. Vidare resonerar ”1” att man ibland har en rätt 

blåögd hållning till de här ungdomarna, de skadar faktiskt andra människor och ibland ges det 

men för livet.  Varför ska man hitta på en benämning som på något sätt ska minimera(…)? Man använder ju 

begreppet förövare(…) Är det någon skillnad för det femåriga barnet om förövaren är 15 eller 23? Trots detta 

vill ”1” uppmana att dessa ungdomar inte är onda människor utan trevliga och charmiga 

individer, men dessa handlingar skadar faktiskt andra människor. Vi får inte glömma att de utifrån 

den utförda handlingen faktiskt förgripit sig på någon och i den bemärkelsen är de förövare. ”2” är en aning 
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kluven i frågan om att benämna dessa ungdomar som förövare. Istället vill hon använda sig av 

en annan benämning, BUAS, Barn och Unga som agerar ut sexuellt. Trots det sitter 

benämningen förövare långt inne hos ”2” och menar att de trots allt är förövare på grund av den 

handlingen de utfört. Ska man ta ansvar för det man gjort så ska det gå in i magen(…) Det är inte synd om 

dem(…) Tycker man det ska man inte arbeta med detta. Dock är ”2” i likhet med ”1” i frågan om att 

tycka om dessa ungdomar. Men menar dock att det inte spelar sådan stor roll vad man 

benämner ungdomarna med.  

 

”3” vill helst inte använda förövare som benämning i en vardagskontext men menar däremot att 

begreppet används då det är det mest värdeladdade för att beskriva dessa ungdomar. Till 

vardags använder man sig av benämningen ungdomar på institutionen ”B”. De allra flesta har ju 

koll på vad de gjort och att det är fel, sen kanske de vill kalla det för våldtäkt är något helt annat(…) De vet att 

vad de gjorde mot den andre var fel. Det enda behandlingshemmet som väljer att inte benämna 

ungdomar som begått sexuella övergrepp som förövare är ”G”. De vill inte använda förövare 

som benämning då de anser att det är en stigmatisering. Ordet ”förövare” och till exempel 

”tjuv” skapar en bild på en människa som kanske inte stämmer. Sen kan ju dessa benämningar 

bli en positiv självbild av ungdomen också. ”4” menar att många ungdomar som kommer till 

”G” ofta känner en tomhet och om vi benämner dem som förövare får de en titel som de kanske 

tycker är ”lite cool”. 

 

På ”B” arbetar man endast med pojkar men samtidigt menar ”3” att det i samhället i stort är 

vanligtvis pojkar som begår sexuella övergrepp. ”3” förmedlar att BRIS fått in anmälningar på 

kvinnliga förövare de sista åren men samtidigt vill han uppmana att han har lite svårt att uttala 

sig om dem då han aldrig arbetat med kvinnliga förövare trots att han arbetat med denna 

problematik i nästan 30 år. Utifrån respondenternas erfarenhet kommer de flesta ungdomar till 

institutionerna/behandlingshemmen med en form av förnekelse. ”4:s” erfarenhet är att pojkar 

mellan 15-17 år är de som begår sexuella övergrepp. Han har aldrig kommit i kontakt med att 

flickor begår sexuella övergrepp. När det gäller denna typ av problematik med flickor blir det åt 

andra hållet för HVB-hemmet ”G”, då de även behandlar de som blivit utsatt för sexuella 

övergrepp. Generellt tror ”1” att de flesta ungdomarna har ett försvar och en bortförklaring till 

vad de gjort. Han fortsätter med att ungdomar med Aspberger ofta beskriver precis vilka 

handlingar de utfört, och menar att ”Jag är jätteintresserad av det här, jag ville ju prova”. ”1:s” 

erfarenhet säger att dessa ungdomar ofta känner skam, skuld och ånger. Sen finns det ju andra 

som inte förstår vad de har gjort och vad de har utsatt offret för. Han menar att ibland kan 
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läkare definiera själva utförandet som ett sjukdomstillstånd, han nämner att de haft tre stycken 

inskrivna med pedofila drag som de fått hjälp med att medicinera. ”De tänder ju på barn, och även 

om de blir friska kommer de ju antagligen fortsätta att tända på barn… Det är ju som att jämföra med en 

homosexuell, man kan ju inte be dem att sluta vara det och i stället bli heterosexuell.” Pettersson (2000) 

skriver hur viktig synen på ungdomens livssituation är då man ska urskilja om ett sexuellt 

beteende är avvikande eller inte. Han menar att man bör ta hänsyn till utvecklingsåren samt 

andra faktorer hos individen. I likhet med Pettersson (2000) menar ”1” att ungdomarna inte är 

färdigutvecklade med sin sexualitet än, och därför inte kan klargöra vilken sexualitet de har.  

Pettersson (2000) betonar betydelsen av hur de professionella möter problematiken samt hur 

dess tolkning av ungdomens syn på sin sexualitet har en gynnsam utveckling eller inte. ”2” 

menar att målet med behandlingen av ungdomarna är att de ska kunna ha en prosocial 

sexualitet som innebär att man på ”T” diskuterar vilka val man har kring om ett övergrepp ska 

utföras eller inte. I undersökningen som Pettersson (2000) skriver om togs det bland annat upp 

faktorer som kan leda till att unga utvecklar ett avvikande sexuellt beteende. Det kunde 

innebära att unga förgrep sig sexuellt genom tvång, våld eller hot. ”2” menar att ungdomarna 

har en del skam och menar att de vet vad andra tycker om handlingarna de utfört. Hon fortsätter 

med att det är svårt att lyfta upp medvetenheten hos dessa ungdomar. På ”T” menar ”2” att det 

är ovanligt att pojkarna har någon form av diagnos och menar istället att det framförallt handlar 

om pojkarnas bakgrundsorsaker.  

 

”3” beskriver att en diagnos inte kan förklara ett övergrepp trots att det finns många ungdomar 

som har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder. Men det kan göra det svårt att 

hantera sina impulser, vilket i sin tur gör att man han svårt att läsa av sociala signaler. ”3” 

menar att det kan leda till att man hamnar i situationer där man begår sexuella övergrepp. Han 

fortsätter med att förklarar att de allra flesta vet vad de har gjort men att det dock förnekar det 

och försöker övertyga att offret var med på det sexuella utförandet. De kan även vara väldigt 

fördömande mot sig själva för vad de gjort och mena att de kanske borde avrättas. ”3” är en institution vilket 

innebär att de inskrivna vistas där på tvång genom LVU eller LSU, vilket i sin tur gör att 

motivationen alla gånger kanske inte är så stor. ”3” menar dock att den snart ändras då 

ungdomarna inser att enda sättet att komma därifrån är att öppna upp sig och att börja jobba på 

sin behandling.  

 

Sexualitet kan enligt Pettersson (2000) tolkas utifrån olika synsätt som biologiska och sociala 

processer vilket är en viktig aspekt när man talar om synen på ungas sexualitet. Två av 
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respondenterna menar att sexualiteten är en del av människan och att sexualiteten finns hos 

ungdomarna, varav en menar att syftet med behandlingen inte är att vilja ta bort det ömsesidiga 

sexuella beteendet, det handlar däremot om en strävan att försäkra sig om att sexualiteten inte 

kommer skada någon annan. Vidare menar Pettersson (2000) att den sociala teorin förklarar 

sexualiteten som ett sätt att integreras i samhället och är därför en del av människans enskilda 

liv och vardag. I likhet menar ”4” att ungdomarna på ”G” uppmanas lyssna in sin omgivning. 

Samtidigt menar ”1” att ungdomarnas tankegångar angående mänsklig sexuell lust har en 

central roll för ungas sexualitet.  

 

Enligt Kjellgren (2001) vill man undvika att stigmatisera barn och ungdomar som utfört 

avvikande handlingar i samhället. Hon menar att de som begått sexuella övergrepp ännu inte 

utvecklat en sexuell livsstil och ska därmed inte benämnas som förövare. Enligt det empiriska 

material vi samlat på oss och därmed de intervjuer vi genomfört kan vi utgå från att samtliga 

respondenter inte riktigt vill uttala sig om vad som anses vara normalt då det är ett väldigt 

komplext ämne att diskutera, för vad är egentligen ett normalt sätt att vara? ”1” menar att 

ungdomarnas sexualitet är en del av naturens kraft. När han talar om normaliteten när det gäller 

sexuella handlingar menar ”1” att det ska ske på ett respektfullt sätt. (…) Sex är väl en trevlig grej 

man kan ägna sig åt, men det ska vara på ett respektfullt sätt.  Sen har vi ju Svea rikes lag som säger vad som är 

okej och inte okej så det är ju väldigt lätt att hamna i ett dilemma kring det här. Detta kan man även urskilja 

i Banck & Svedins (2002) resonemang kring en normal sexualitet, då det mesta har sin grund i 

vilken samhällstyp man befinner sig i. Payne (2008) menar att när man väl fått etiketten att vara 

en person som begår sexuella övergrepp är det därmed svårt att komma bort från de sociala 

förväntningarna som stämplingen medfört. På ”B” pratar man vad som är vanligt, ovanligt och 

vad som är lagligt, (…) Vi försöker inte använda normalt. Det är ju ett rätt värdeladdat ord, frågan är om det 

finns någon som vet vad som är normalt eller inte?! Vi försöker prata om vad som är vanligt, vad som är ovanligt 

och vad är lagligt. Det är på den skalan som vi försöker hitta omkring vad som kan vara en sexualitet som är 

accepterad av samhället, vad som är vanligt och mindre vanligt(…). Enligt ”3” pratar man i de termerna 

på grund av att hitta ett accepterat sätt att prata om sexualitet utifrån samhällets norm. Detta 

tankesätt är något som ”3” är likställd med Mattson (2011) om, att man i dagens samhälle 

erbjuder olika aspekter om vad som anses vara normalt och vad som anses vara avvikande, med 

andra ord, vad som anses vara vanligt och vad som anses vara mindre vanligt. 
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6.4 Hur arbetar man och vilka metoder använder man sig av vid behandling av 

ungdomar som begått sexuella övergrepp?  

När det kommer till behandlingshemmens/institutionernas behandlingssätt arbetar samtliga på 

olika sätt. Dock är de överens om att ett multisystematiskt och lösningsfokuserat arbetssätt är 

det som ger det bästa resultatet för ungdomen.  

 

Det första man måste arbeta med när ungdomarna kommer till behandlingshemmet är enligt 

”4” erkännandet. På ”G” handlar det nästan alltid om en neuropsykiatrisk sjukdom när det 

gäller unga som begått sexuella övergrepp, men i samtliga fall tycker nästan alla ungdomar att 

det är skambelagt. Oftast är det inget större fel på ungdomarna, det handlar mer om att 

föräldrarna inte klarar av dem, och oftast är det ensamstående mödrar vi pratar om.  

I likhet med ”1” skriver Farley, Pegram & Riser, (2013) i sin studie att majoriteten av unga som 

begår sexuella övergrepp oftast bor med endast en förälder. ”1” presenterar att man på ”V” 

arbetar utifrån KBT och DBT. Han menar att de i personalen föredrar DBT då det finns mer 

färdighetsprogram och redskap vilket de kan lära ut till ungdomarna. De använder också 

Tillämpad beteendeanalys (TBA) på ”V” vilket är en metod som är mer övergripande och 

utifrån det försöker de hitta strategier för att kunna komma vidare med ungdomen. Kåver & 

Nilsonne (2005) beskriver DBT som ett sätt för individen att argumentera gentemot någon 

annan för att i sin tur komma till insikt med nya beteendemönster. Vidare menar Kåver & 

Nilsonne (2005) att behandlingen ska hitta en balans på yttre och inre faktorer då samspelet 

med omgivningen har en stor påverkan. ”3” på ”B” informerar att de inte använder sig av DBT 

som en behandlingsmetod trots att forskning visat att metoden gett bäst resultat för att arbeta 

med ungdomar som begått sexuella övergrepp. ”3” menar att de istället använder sig av KBT. 

Andreassen (2003) definierar KBT som en konsekvens av ett visst beteende och för att därefter 

förstå sig på de egna motiven samt få hjälp att kontrollera det. Vidare skriver Andreassen 

(2003) att den kognitiva terapin har en central roll i människans tankegångar och att det ligger i 

sin tur sin grund i individens handlingar och problemlösningar. ”1” menar att de på ”T” 

använder sig av både DBT och KBT men att de föredrar att använda sig av Anknytningsteori 

och behandlingsmetoden ”Good lifes”. ”2” menar att Anknytningsteori är en viktig del i 

behandlingen då det stora hela handlar om att anknytningen brister hos dessa ungdomar och 

därför arbetar de mycket med relationer på ”V”. Ungdomarna får lära sig att förstå ”min miljö” 

och ”din miljö”. Jeppsson, Tidefors & Löwdahl (2003) menar att Miljöterapi är en förutsättning 

för ungdomar med personal att förhålla sig till för att utveckla en fungerande relation samt 
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förbättra sin sociala kompetens. ”1” betonar vikten av att ungdomarna ska förstå sin egna och 

omgivningens miljö då beteende och konsekvenser hänger samman. Detta är även något 

Andreasson (2003) antyder, då terapin endast fungera då miljön runt individen är en 

nyckelfaktor för att behandlingen ska fungera.  

 

 ”2” menar att det är viktigt att koppla beteendet till konsekvenserna. Både ”1” och ”2” menar 

att de på behandlingshemmen inte arbetar efter Psykodynamiskt arbetssätt då forskning visat att 

behandlingen inte riktigt fungerar på den här problemgruppen. Trots det vill ”2” belysa att det 

är viktigt att ha kunskapen kring Psykodynamiskt arbetssätt då det hela tiden finns med i 

”tänket”.  ”2” fortsätter med att de på ”T” använder sig av den senaste forskningen ”Good lifes 

moment”, vilket är det allra senaste inom behandling, det innebär att man arbetar väldigt 

lösningsfokuserat med ungdomarna. ”2” menar att man istället fokuserar på vad ungdomarna 

ska göra i stället, försöka utveckla de färdigheter och kunskaper man behöver ha för att leva ett 

liv utan problematik kring sexualitet. Vidare arbetar man med KBT, DBT och Systemteori som 

ett kompletteringsinstrument på ”T”. Teckenekonomi är också något man använder, ett 

Motivationssystem som används i vardagsbruk. Man väljer ut sysslor som pojkarna har svårt 

för, till exempel att borsta tänderna eller att gå upp på morgonen och där själva belöningen är 

pengar. Dock vill ”2” poängtera att hon är kritisk till att utöva Teckenekonomi som en del i 

behandlingen.  

 

”3” på ”B” resonerar att de flesta av deras ungdomar har svårt att knyta an, skapa och bygga 

relationer samt att många växt upp i dysfunktionella familjer vilket i sig grundar sig i 

Anknytningsteori. Att familjen sett ut på detta vis kan leda till att barnen söker skydd hos 

varandra vilket i sig kan utveckla en sexuell relation. ”P” fortsätter med att den sexuella 

drivkraften hos ungdomarna kan leda till att de begår sexuella övergrepp vilket kan ha med det 

Psykodynamiska och lustprincipen att göra. ”3” förmedlar att de arbetar utifrån två forskare 

Andrew och Pontas, som tagit fram principer för hur en effektiv, individuell behandling ska 

genomföras. De börjar alltid behandlingen med att göra en riskbedömning för vilken metod 

som är bäst lämpad för just den här ungdomen. På ”B” arbetar man på både individuell- och 

gruppnivå. När det gäller det sistnämnda använder man sig av Aggression Replacement 

Training (ART), som involverar moral utveckling, sociala färdigheter och 

aggressionsproblematik. De arbetar även tillsammans med familjen för att gynna ungdomens 

behandling och tillsammans gör de en plan för att ungdomen ska komma framåt i sin 

utveckling. Skolan är en viktig del i behandlingen då det ses som en skyddsfaktor där man får 
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träffa ”schyssta kompisar” vilket kan leda till att man inte hamnar i dåliga gäng. Vidare har ”B” 

en metod som heter ”No power no lose” som verkar för att förebygga våld och hur man kan 

förebygga våldet på ett fysiskt och bra sätt som inte innebär skador. Metoden har framtagits av 

Statens institutionsstyrelse, en metod som är deras egen och särskiljer dem från privata 

behandlingshem. ”3” tros inte så många känner till metoden ”No power no lose”. ”B” har en 

lång tradition av att arbeta lösningsfokuserat, vilket innebär att fokusen ska ligga på att hitta 

lösningar tillsammans med ungdomen samt att denne ska ta sitt eget ansvar.  

 

På ”G” arbetar man genomgående lösningsfokuserat berättar ”4”, och det på grund av att inte 

stigmatisera ungdomarna. Detta gäller överlag, vad det än handlar för problematik på 

verksamheten. För dem är det inte problematiken som är av intresse, utan vad ungdomarna ska 

göra i framtiden.  

Men det betyder inte att vi nonchalerar och inte bryr oss om problematiken, utan vi tittar på vad det är som 

fungerar istället.  ”4” menar att de mestadels arbetar individuellt med ungdomarna, men att de nu 

börjat arbeta i grupp med ungdomarna i en större utsträckning. Dock menar ”4” att det inte 

alltid är lätt att arbeta i grupp, och att man får gå varsamt fram med ungdomarna. De allra flesta 

ungdomar har till en början av behandlingen ett försvar och en bortförklaring till varför de 

utförde en sexuell handling vilket leder till att det är aningen svårt för den professionella 

personalen att lyfta fram medvetenheten hos dessa ungdomar. Enligt Kåver & Nilsonne (2005) 

är en känsla när en person medvetet eller omedvetet uppskattar en företeelse som en viktig del 

för dennes inre. Denna känsla kan uppfattas som något positivt och därmed uppnå individens 

mål med handlingen. Vidare skriver Kåver & Nilsonne (2005) att när en känslan sätts igång 

skapas en aktivitet som påskyndar mentala händelseförlopp, detta kan i sin tur leda till att dessa 

händelseförlopp avbryts eller sätter igång andra mentala tankegångar. Detta kan ställas mot vad 

de professionella förmedlat angående vad ungdomarna känner efter att ha utfört en sexuell 

handling då dessa individer har en känsla av skam och skuld. ”3” uttalar följande(…) Det är en hel 

del skam, de vet vad andra tycker om det, det är en del av varför de har svårt att lyfta upp medvetenheten(…).  

När behandlingen inte fungerar på ungdomarna menar ”1” att de på ”V” beslutar medicinering. 

”2” informerar att de på ”T” kan göra bedömningen att skriva ut en ungdom om denne under en 

längre tid visat att behandlingen inte fungerar, och det på grund av att de resterande 

ungdomarna kan påverkas och ta skada. Dock vill ”2” förmedla att om detta blir ett faktum ser 

personalen detta som ett stort misslyckande. ”3” menar också att det skett någon enstaka gång 

att de behövt skiva ut ungdomen då behandlingen inte fungerat, även de ser detta som ett stort 

misslyckande. ”3” fortsätter med att ungdomarna då kan bli flyttade till sluten  
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ungdomsvård där de istället får arbeta med ungdomen. Innan detta blir ett faktum försöker man 

arbeta med att öka motivationen hos ungdomarna. Andra metoder 

behandlingshemmen/institutionerna använder sig av är Tillämpad beteendeanalys, Aggression 

Replacement Training, No Power No lose och Teckenekonomi. Enligt respondenternas utsagor 

använder sig samtliga behandlingshem/institutioner av ett lösningsfokuserat synsätt. Vilket 

innebär att fokusen ska ligga på att hitta lösningar tillsammans med ungdomen samt att de ska 

ta sitt eget ansvar för den handling de utfört. ”4” betonar metoden lösningsfokuserat som ett 

arbetssätt för att förhindra att ungdomarna stigmatiseras. Kjellgren (2002) menar att en 

behandling ska innefatta en struktur av pedagogiskt utförande på individ- grupp- eller 

familjenivå. Det krävs en kombination av flera behandlingsmetoder utifrån ungdomens behov 

för att arbetet med dem ska bli så gynnsamt som möjligt. Respondenterna menar att de alltid 

börjar med att göra en individuell kartläggning för att veta vilken metod de ska tillämpa för den 

individuella ungdomen. 
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7. Diskussion  

Vår diskussion och slutsats består av frågeställningar samt egna reflektioner som uppstått under 

undersökningens gång. 

 

Vi har en förförståelse om att respondenternas val av benämning, förövare, är ett sätt 

att förklara ungdomens handling och inte ett sätt att se på hur denne är som individ. 

Samtidigt som man inte vill ge ungdomen som utfört en brottslig handling en mildare 

benämning genom att inte kalla dem för förövare existerar även en annan bild. I likhet 

med de tidigare nämnda forskarna menar en av respondenterna att ordet förövare kan 

stigmatisera ungdomarna och själva benämningen även kan ge unga en titel som kan 

tendera att vara ”cool”. Vi anser att frågan om unga som begår sexuella övergrepp ska 

benämnas som förövare eller inte är aningen oväsentlig. Resonemanget förklarar 

varken varför unga begår sexuella övergrepp, vilka som begår övergreppen eller hur 

man ska tillämpa behandling. 

 

Ett sexuellt utagerande beteende kan utvecklas redan vid 12 års ålder men då 

ungdomarna ska inleda behandling är de enligt respondenternas utsagor 14-17 år. 

Kjellgren (2001) menar att behandling redan i tidig ålder ger effektivast resultat, trots 

det går det i vårt resultat att urskilja att behandlingshemmen/institutionerna 

genomsnittliga åldern ligger betydligt högre. Vi anser det aningen motsägelsefullt då 

forskning faktiskt visar detta men trots det behandlas inte ungdomen förrän denne är 

äldre. Då behandlingshemmen/institutionerna vänder sig till en viss åldersgrupp, vad 

händer då med ungdomarna som ännu inte uppnått denna ålder? Vi ser detta som ett 

dilemma då det trots allt är byråkratin som beslutar vilken vård av unga som ska bli 

ett faktum. Vi ser det som betydelsefullt att upptäcka ett sexuellt avvikande beteende 

så tidigt som möjligt, och att därmed inleda en behandling för att förhindra ett fortsatt 

sexuellt avvikande beteende.  

 

Efter att ha tagit del av vårt datamaterial har vi skapat en förståelse om att man i 

huvudsak pratar om pojkar som utfört de sexuella handlingarna. Samtliga 

respondenter hade inget skäligt svar på tal då vi frågade vad de troddes det kunde 
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bero på trots att de har flera år av kunskap och erfarenhet kring just problematiken 

som är aktuell i vår undersökning. Istället delade de med sig av sina spekulationer på 

vad det kunde tänkas bero på, de talade bland annat om ett mörkertal och hur 

samhällets ideal på hur en pojke respektive flicka ska te sig. De tankegångar som 

präglat vår syn ifråga om varför pojkar är den överrepresenterande gruppen när det 

talas om unga som begår sexuella övergrepp har lett till spekulationer om att 

samhället spelar en central roll om hur respektive kön har en förväntan att te sig efter. 

Vi tror att den största anledningen kan bero på att flickor generellt har en underlägsen 

position gentemot pojkar.  

 

Idag erbjuder vårt samhälle olika bilder av vad som anses vara normalt och vad som 

betraktas vara avvikande. Vad innebär det att definieras och betraktas som att inte 

vara som alla andra? Hur är det att komma till myndigheter och definieras som 

annorlunda? Resultatet har visat att det ses vara något problematiskt att generellt 

kunna yttra sig om vad som anses vara normalt och vad som inte anses vara det. Trots 

det kan man förutse en strävan hos respondenterna att behandlingen med ungdomarna 

ska utveckla en sexualitet som är acceptabel av omgivningen och som tenderar att 

vara i likhet med vad samhällets norm kring sexualitet är. I detta fall är normaliteten 

att människans sexualitet ska utföras på ett ömsesidigt och respektfullt sätt. Vår 

undersökning har resulterat i att vi upptäckt att ämnet normalitet är en avvikande 

fråga i sig då normalitet faktiskt inte existerar i samhället. För vem är egentligen 

normal? Vårt resultat har visat att behandlingshemmen/institutionerna behandlar 

samma typ av problematik, unga som begått sexuella övergrepp. Trots det skiljer sig 

behandlingsmetoderna sig åt. Anledningen till att behandlingsmetoderna skiljer sig åt 

är på grund av att det inte finns någon forskning som visar vilken metod som gett 

effektivast resultat. Istället talar man om ett Multisystematiskt arbetssätt. Forskning 

har visat att denna behandlingsmodell har gett bästa resultat och involverar flera 

viktiga faktorer i behandlingen. Anledningen kan vara att människan är en social 

varelse som inkludera flera komponenter vilket kan leda till att problematiken 

sexuella övergrepp inte är den enda faktorn som är dysfunktionell. På så vis måste 

man arbeta med en behandling som inkludera flera inriktningar. Dock är det viktigt 

att ha i åtanke att utgå från den individuellas behov och vad denne förespråkar, vilket 

också går att urskilja i vårt resultat.  
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Vårt resultat har visat att det inte existerar enbart en bakomliggande orsak till varför unga begår 

sexuella övergrepp, man talar istället om en rad olika faktorer. Det kan handla om allt från att 

själv blivit utsatt för något övergrepp till brist på anknytning och andra sociala faktorer.  

Trots att undersökningen inte visat några specifika förklaringsmodeller till att unga begår 

sexuella övergrepp talar man istället om ett Multisystematiskt upplägg som ska vara en del av 

ungdomens förklaring till beteendet. Både Kjellgren (2001) och Nyman (2000) förhåller sig till 

denna förklaringsmodell och menar att det inte går att urskilja eller jämföra ett beteende med 

ett annat. Undersökningen har konstaterat att bakomliggande orsaker inte behöver innebära ett 

resultat av ungdomens handling, och måste därmed tas hänsyn till individuella orsaker som kan 

vara en viktig aspekt för att urskilja varför ett beteende formas. Det man kan ta ställning till är 

hur det kommer sig att både forskning och vårt resultat visar att det inte finns några 

bakomliggande orsaker som är omtalade när det kommer till unga som begår sexuella 

övergrepp. Vi frågar oss om det kan bero på en bristande kunskap, om det är ett ämne som är 

aningen ouppmärksammat eller existerar en förförståelse om att en sådan problematik inte 

förekommer i det svenska samhället?   

 

Resultatet har visat att de aktuella behandlingshemmen/institutionerna redovisat en rad olika 

bakomliggande orsaker som skiljer sig från varandra när man talar om ungdomar som begår 

sexuella övergrepp. Trots det har nästintill samtliga respondenters utsagor visat att de använder 

sig av samma instrument för att genomföra riskbedömningen. Det vi frågar oss själva är hur det 

kan komma sig att nästintill samtliga använder sig av samma typ av riskbedömningsinstrument 

men inte har en och samma utgångspunkt när man talar om bakomliggande orsaker? 

Fortsättningsvis spekulerar vi om varför man använder sig av ett instrument som härrör från 

Canada och inte något instrument som utvecklats i Sverige. Beror det på att denna problematik 

förekommer i större utsträckning internationellt eller har det att göra med att man har en aning 

”blåögd” syn på området i det svenska samhället?    

 

Det vi som författare tänker oss att vår undersökning skulle kunna främja för en generaliserad 

användning är att oroliga föräldrar skulle kunna ta del av vår undersökning. Då vi tar upp en 

rad olika aspekter som kan leda till att unga begår sexuella övergrepp kan därmed föräldrarna 

tyda diverse orsaker som kan leda till den aktuella problematiken som vi belyser i vår studie. 

Dock vill vi poängtera att dessa orsaker inte behöver vara så kallade riskfaktorer och därmed 

leda till att unga kommer att begå ett sexuellt övergrepp i framtiden. Vidare tänker vi att det 
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behandlingshemmet/institutionerna emellan kan vara gynnsamt och inspirerande att få en 

uppfattning om hur andra instanser arbetar med samma problematik.  

 

Vi tänker också att då vi belyst unga som begått sexuella övergrepp utifrån ett professionellt 

personalperspektiv kan blivande Socionomer och även Socialsekreterare dra nytta över det 

empiriska materialet vi samlat på oss. Det på grund av att vi under undersökningens gång inte 

uppmärksammat att någon liknande studie belysts ur samma perspektiv efter den utsträckning 

som egentligen krävs då det är en ganska svårartad problematik.   

Vi anser att unga som begår sexuella övergrepp är ett område som det behövs mer forskning 

kring, dels för att öka kunskapen i samhället men också för att utveckla strategier för att 

förhindra att unga begår sexuella övergrepp. Det är viktigt att den professionella 

behandlingspersonalen som arbetar med ungdomarna förvärvar en bredare kunskap kring 

problematiken. Det leder i sin tur till att ungdomar som begår sexuella övergrepp upptäcks 

tidigare och att behandlingsinsatserna kan tillämpas i tidigare skeden i dennes utveckling. Detta 

skulle därmed innebära att offren också minskar i en större utsträckning. 
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Bilagor 1 

Presentation till respektive behandlingshem/intuition  
Hej!  

Vi är två tjejer som läser till Socionom på Mittuniversitetet i Östersund. Vi befinner oss i 

slutskedet på vår utbildning och ska därför påbörja vårt examensarbete i form av en C-

uppsats. Ämnet vi valt att arbeta med är unga sexualförbrytare. Vi vänder oss till er efter att vi 

på er hemsida sett att ni besitter särskild kompetens för behandling av unga sexualförbrytare. 

Vi har valt att fokusera på hur man som kompetent arbetar med dessa indnvider, dess syn och 

erfarenhet på problematiken samt eventuella orsaksfaktorer.  

 

Vi undrar om det finns en möjlighet att boka en intervju med någon/några hos er som besitter 

kompetensen inom just detta område som vi kan använda oss av i vår undersökning.  

 

 

Tack på förhand!  

 

MVH 

Madelene och Lwam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilagor 2 

Intervjuguide 
 

Bakomliggande faktorer 
Vilka är de bakomliggande faktorerna när unga förgriper sig sexuellt på andra barn? Finns det 

några särskilda förklaringsmodeller eller beteenden? 

  

Vilka riskfaktorer finns det hos unga som begår sexualbrott? 

 

Utifrån samhällets norm om vad som anses vara normalt, hur bemöter ni i personalen detta 

utifrån er relation med ungdomen?  

 

Synsätt på problematiken 

Hur ser ni på benämningen ”förövare” på unga som begår sexuella övergrepp på barn? 

 

Utifrån kön och ålder, hur kan man se problematiken? Vilka är den överrepresenterade 

gruppen?  

 

Hur ser ungdomen på dennes handling? Ångrar? Omedveten? Sjuktillstånd? 

 

Hur kommer det sig att flickor utgör endast en liten andel av brottet om man gör en jämförelse 

med pojkar? Brist på kunskap? Anmäls inte de gärningarna lika ofta?  

 

Utifrån psykodynamisk och anknytningsteori, hur skulle man resonera kring problematiken 

unga som begår sexuella övergrepp?  

 

Statistik 
Hur kommer det sig att problematiken av unga som begår sexuella övergrepp har 

uppmärksammats mer? Fler anmälningar? Mer kunskap?  

 

Förebyggande insatser/samhället  
Vilka behandlingsmetoder involverar ert multisystemisktupplägg? Och hur används detta i 

praktiken?  

 

Vad händer om ni som personal inte får behandlingen att fungera? Flyttas man till ett annat 

behandlingshem? Ser man det som ett misslyckande?  

 

”No power, no lose”Är det en metod som används för unga sexualförbrytare?  

 

På er hemsida framgår det att ni bland annat använder av ART och miljöterapi. Hur kan detta 

se ut i praktiken? 

 

”No power, no lose”Är det en metod som används för unga sexualförbrytare?  

 

Märker ni att motivationen är dålig hos ungdomarna, då de är där på tvång? 

 

Ni använder er av den senaste forskningen (”Good lives”) hur uppdaterad ni er med detta?  



 

 

 

 

På er hemsida kan man se att ni använder er av teckenekonomi som ett motivation system 

varför?   

 

Ni nämner att ni bland annat använder er av KBT och DBT som behandlingsmetodik. Vilka är 

dem större skillnaderna? Hur använder ni er av dem i praktiken? 

 

Märker ni att motivationen är dålig hos ungdomarna, då de är där på tvång? 

 

På er hemsida framgår det att ni bland annat använder av ART och miljöterapi. Hur kan detta 

se ut i praktiken? 

 

Finns det någon annan institution som du kan rekommendera oss att ta kontakt med?  

 

Övriga frågor 
Har du/ni något att tillägga? Något vi inte har tagit upp som är värt att nämna? 

 

 

Socionomprogrammet Östersund  

Lwam Tesfagergs 

Madelene Wigren  

 

 

 

 


