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Förord

Vårt intresse för ämnet unga sexuella förövare har med denna uppsats
stärkts och skapat ett nytt intresse för vidare fördjupning ur andra
infallsvinklar. Det finns flera personer som medverkat till att vi kunnat
upprätthålla och fördjupa vårt intresse samt att vi ser tillbaka på
uppsatstiden som något positivt.

Vi vill tacka vår handledare Elsebeth Fog för ett brinnande engagemang och
stöd som bidragit till att uppsatsskrivandet förblivit en positiv och lärorik
upplevelse. Vi vill också tacka våra tre intervjupersoner, Annika Wassberg,
Julie Richter och Åsa Jeppsson som bidragit med sina erfarenheter och gjort
uppsatsens ursprungliga tanke genomförbar.

Ett tack vill vi även ge Kjerstin Perby och Peter Perby för värdefull och
konstruktiv kritik som förbättrat både språk och innehåll i uppsatsen.

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till våra familjer, vänner och
pojkvänner för att ha varit mycket förstående och stått ut med oss i våra
oändliga diskussioner kring de ämnen som uppsatsen behandlar och då fram
för allt genus. Detta tack riktar sig även till de stolta författarna som trots
den intensiva perioden bevarat sitt goda humör och inte snålat med
komplimanger och skratt.

Emma Claesson & Sofie Perby
16 maj 2003
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Unga sexuella förövare. Genus, Samhälle och Behandling.
(Young sexual offenders. Gender, Society and Treatment.)

Maj 2003
Av Emma Claesson & Sofie Perby

Sammanfattning

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka teoretiska förhållningssätt
och behandlingsmetoder som används i arbetet med unga sexuella förövare i
Sverige idag. Detta görs utifrån samhällets värderingar och ur ett
genusperspektiv. Litteraturstudier och tre kvalitativa intervjuer utgör ramen
för uppsatsen. Intervjuerna samt de behandlingsmetoder och teoretiska
förhållningssätt som framkom under dessa utgör uppsatsens resultat. Den
teoretiska bakgrunden integreras med resultatet i en analytisk diskussion och
avslutande kommentar.

Den sociala interaktionen människor emellan är något som framhålls ha stor
betydelse för vår sociala utveckling. De av samhället skapade könsrollerna
utgör förväntningar som påverkar vårt sätt gentemot varandra och syn på
manligt och kvinnligt. Även detta är en stor påverkanskälla till hur vi
utvecklas som manliga och kvinnliga sexuella varelser och vad som
accepteras utifrån vilket kön vi tillhör.

Det framkommer i teorier och i intervjuerna att de unga sexuella förövarna
ofta har brister i sitt utvecklande av sociala färdigheter och har svårigheter i
det sociala samspelet med andra människor. De teoretiska förhållningssätt
och behandlingsmetoder som idag används i arbetet med unga sexuella
förövare är kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk utvecklingsteori,
lösnings- fokuserat arbete, miljöterapi, gruppterapi, nätverksarbete samt
äventyrs- behandling. I stora delar av behandlingen fokuseras det på sociala
samspel och utveckling av sociala färdigheter.

Nyckelord: Unga sexuella förövare, sexuella övergrepp, genus, samhälle,
                    behandling.
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Abstract

The purpose of this essay is to explore the theoretical views and treatment
methods that are used in work with young sexual offenders in Sweden
today. This is made out of the beliefs of society and from a gender
perspective. The frame of the essay consists of literature studies and three
qualitative interviews. The result contains the interviews and the treatment
methods and theoretical views that were pointed out during these. The
theoretical background is integrated with the result in an analytical
discussion and some final words.

The social interaction between people is pointed out to be significant for our
social development. The gender roles created by society involve
expectations and affect our view of woman- and manhood. This is also a
great influence to how we develop as sexual human beings and how the acts
of men and women are accepted depending on gender.

In theories and in the interviews it has been found that the young sexual
offenders often have lacking social skills and difficulties interacting with
other people. The theoretical views and treatment methods that are used in
work with young sexual offenders today focus on the social interaction and
social skills.

Keywords: Young sexual offenders, sexual abuse, gender, society,
                    treatment.
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INLEDNING

Varje dag matas vi genom massmedia med information som rör ämnen som sexualitet,
sexualiserat våld, pornografi och sexuella trakasserier. De senaste åren har medvetenheten och
kunskapen ökat på detta område och diskussioner kring sexualitet kan idag föras mer öppet.
Denna utveckling ter sig både positiv och negativ, gränsen mellan öppenhet och gränslöshet
är svårbalanserad. Från den dag vi blir läskunniga har vi fri tillgång till allt som presenteras i
tidningar, tv och inte minst på Internet. Att vi kan läsa en text innebär inte att vi är mogna att
hantera innebörden av den. Vikten av sund och hälsosam information om sexualitet ökar
därför i takt med den ”nya” öppenheten och det stora informationsflödet kring ämnet. På
Rädda Barnens Pojkmottagning har man uppmärksammat att allt yngre barn anmäls för att de
utsätter andra barn för sexuellt tvång. Detta menar de kan ha att göra med den allt mer
sexualiserade värld som barn och ungdomar växer upp i idag (Nyman, Risberg & Svensson,
2001). Detta leder även till ökade krav på vuxenvärlden att tillsammans med barnen tolka den
lättillgängliga informationen för att så långt det är möjligt hjälpa till i utvecklandet av en sund
inställning till sexualitet.

Behandling av unga sexuella förövare kan vara ett känsligt ämne. Ska de överhuvudtaget
behandlas eller ska de ”bara” straffas? Behandling av unga sexuella förövare är inte heller
något som allmänt diskuteras. När ämnet blir belyst i media är det ofta en kort notis i
tidningen om brottets art och konsekvenser för offret. Unga kvinnliga förövare är en än mer
osynlig grupp. Vårt val att skriva om unga sexuella förövare i behandling och se på detta
utifrån ett genusperspektiv har gjorts med utgångspunkt i de erfarenheter vi fått under våra
praktikperioder i Skottland och Oslo. Före vår praktik var ämnet relativt okänt för oss och den
kunskap vi hade, hade vi fått genom massmedia. Sofies praktik på avdelningen för unga
sexuella förövare på Geilsland School i Skottland väckte ett nytt intresse vilket ledde till att vi
båda, under nästa praktikperiod, åkte till Oslo där vår målgrupp var barn, män och kvinnor
som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Trots att vårt fokus låg på dem som blivit utsatta
väcktes många tankar kring kvinnliga förövare i mötet med Incestsenteret For Menn (IFM).
Flera av de utsatta männen på IFM hade erfarenheter av övergrepp från kvinnor. Sedan dess
har vi diskuterat mycket kring just de kvinnliga förövarna och varför de är en så osynlig
grupp. 

Eftersom ungdomar är en bred målgrupp har vi valt att redan här presentera den definition av
unga sexuella förövare som vi utgått från i uppsatsen. Den åldersindelning som vi gjort nedan
utgår vi även från när vi beskriver och diskuterar om ungdomar i övrigt. Vi har valt att
använda Ryan’s (1991) definition av unga sexuella förövare som lyder på följande sätt: ”A
juvenile sex offender is defined as a minor who commits any sexual act with a person of any
age 1) against the victim’s will, 2) without consent, or 3) in any aggressive, exploitive, or
threatening manner” (s.3). Eftersom definitionen inte är formulerad utifrån svenska
förhållande är det två begrepp, minor respektive juvenile, som kan vara tvetydiga. Enligt
Nordstedts engelska ordbok betyder de underårig, omyndig person respektive ung människa,
minderårig. Vi har på grund av detta valt att göra en egen avgränsning vad gäller ålder till 13-
18 år, som vi gjort utifrån det svenska systemets uppbyggnad. Avgränsningen 13-18 år är den
indelning som oftast förekommer i institutionsvärlden samt i de svenska undersökningar och
den svenska litteratur vi tagit del av. Den nedre gränsen på 13 år anser forskare och kliniker är
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viktig för att inte sammanblanda barn och ungdomar i avseenden som gäller sexuella
förövare. Barn under 13 år bör enligt dessa inte benämnas som sexuella förövare utan som
barn med sexuella beteendestörningar. Detta för att undvika stigmatisering av felaktigt
beteende. Den övre gränsen på 18 år har även samband med Lagen om unga lagöverträdare
(LUL) där socialtjänsten blir aktuell istället för kriminalvård eller rättpsykiatri, vilket är den
vanliga påföljden då personen är över 18 år (Kjellgren, 2000).

Disposition

Uppsatsen är disponerad genom kapitelindelning och tillhörande underrubriker. För att
underlätta för läsaren vill vi kort ge en beskrivning av vad som presenteras i respektive kapitel
och rubrik.  Vi valt att presentera syfte och frågeställningar direkt här nedan då vi tycker det
är viktigt att så tidigt som möjligt ta del av dem. Det kändes naturligt att därefter presentera
metoden. Kapitlet som följer på metoden handlar om teorier kring sexualitet och innefattar
underrubrikerna; den offentliga sexualiteten, konstruerad sexualitet, genus, tabu och moral,
unga sexuella förövare samt vad är sexuella övergrepp? Nästa kapitel kallar vi för upplysning
från informanterna och där presenteras sammanfattningsvis tre intervjuer med professionella
personer. Innan kapitlet om behandlingsmetoder har vi valt att i ett fristående kapitel diskutera
behandling som metod. I kapitlet om behandlingsmetoderna presenterar vi de metoder och
synsätt som framkommit under våra intervjuer. Vi avslutar uppsatsen med en diskussion där
vi gör ett försök att knyta samman uppsatsens olika kapitel och avrundar det hela med några
avslutande kommentarer.

Syfte

Syftet med vår uppsats är att försöka utröna vilka teoretiska förhållningssätt och
behandlingsmetoder som används i behandling med unga sexuella förövare och om de är
anpassade för tillämpning utifrån ett genusperspektiv. Detta vill vi göra utifrån samhällets
värderingar och syn på de unga förövarna, då vi tror att samhället med bland annat massmedia
som språkrör har stor inverkan på hur vi förhåller oss till sådant som rör sexualitet i allmänhet
men sexuella övergrepp i synnerhet. När vi använder begreppet samhälle menar vi de
komponenter som samhället består av, enskilda individer, mindre grupper men även det stora
allmänna såsom staten.
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Frågeställningar

Utifrån syftet lyder våra frågeställningar:

� Vilken inverkan har samhället, med bland annat massmedia som språkrör, på ungdomars
sexualitet?

� Vilken betydelse har samhället och massmedias syn på unga sexuella förövare och har
denna syn någon inverkan på de teoretiska förhållningssätt och den behandling som
används?

� Vilka teoretiska förhållningssätt och behandlingsmetoder används i Sverige idag i arbetet
med unga sexuella förövare?

� Vilken betydelse har ett genusperspektiv i behandling av unga sexuella förövare utifrån
samhällets syn på dessa?
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HUR HAR VI GÅTT TILLVÄGA?

Vårt arbete med uppsatsen har under hela processen präglats av ett genuint samarbete. Vi
delade upp litteraturen som vi läst men i övrigt har båda varit 100 % närvarande i både tanke
och skrift.

Litteraturstudier

Eftersom vi bestämde oss för vårt ämne relativt tidigt hade vi då vi skulle inleda c-uppsatsen
en klar bild av hur uppsatsen skulle se ut och hur vi skulle gå tillväga. Vi hade redan innan
lånat en del böcker och visste ungefär vad som fanns att tillgå. För att läsa in oss på ämnet
lånade vi den litteratur som passade in på våra sökningar, vilket var mer än vi trott från
början. Att vi valt att skriva ur ett genusperspektiv, med både unga killar och tjejer i
behandling har dock begränsat antalet relevant material. Detta bekräftade i och för sig vår
tanke om att kvinnliga förövare är en relativt osynlig grupp i samhället. Några av de sökord vi
använt oss av är: unga förövare, unga sexuella förövare, sexualbrott, kvinnliga förövare,
sexualitet, unga kvinnliga förövare, genus, sexuella övergrepp, förövare, sexual offenders,
sexual abuse, sexual offending, juvenile sexual offenders, behandlingsmetoder, kognitiv
beteendeterapi, miljöterapi, lösningsfokuserat, gruppterapi, individualterapi, psykodynamisk
terapi. Dessa ord har förekommit i våra sökningar i en rad olika konstellationer utan att ha
givit fler träffar än de enskilda begreppen gjort. Genom att söka i databaserna Sofia
(Högskolebibliotekets egen katalog) och Libris fick vi inte några träffar på litteratur som
enbart handlar om kvinnliga förövare. Litteraturen vi använt oss av har dock innehållit ett
eller flera kapitel om denna grupp. Vi har också haft stor hjälp av referenser som getts i denna
litteratur och på så sätt funnit ett par böcker och tidskrifter som behandlar ämnet kvinnliga
förövare samt unga kvinnliga förövare.

Eftersom vi kände oss mycket motiverade och var väldigt ivriga att komma igång med
uppsatsen ledde det till stor frustration när vi upptäckte vilken tid det tog att gå igenom och
sortera ut relevant litteratur från den mängd material som samlats i vardagsrummet. Detta
trots att vi delat upp litteraturen mellan oss och på så sätt ”halverat” den. När vi läst
litteraturen har vi fokuserat på texter och kapitel som behandlat skapandet av sexualitet och
identitet, genus, behandlingsmetoder samt sexuella förövare kopplat till unga killar och tjejer.
När vi funnit sådan litteratur har vi gjort noteringar och sedan tillsammans bearbetat texterna
genom att skapa teman för att underlätta kapitelindelning.

Mycket av den litteratur vi läst och refererar till hänvisar i sin tur till andra källor. I en del fall
har vi sökt ursprungskällan men inte alltid lyckats. En stor del av dessa källor har varit
utländska, främst amerikanska, och detta kan vara en orsak till att vi inte funnit dessa. Vi vill
göra läsaren uppmärksam på att vi har använt oss av många andrahandskällor och att texten
på vägen påverkats av författarnas tolkningar.
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Intervjuer

Vi var tidigt på det klara med att vi ville intervjua professionella personer som arbetar med
unga sexuella förövare i behandling. Kvale (1997) skriver att den kvalitativa
forskningsintervjun syftar till att få ta del av beskrivningar av den intervjuades livsvärld med
ändamålet att tolka deras mening. I vårt fall gäller detta den professionella livsvärlden. Kvale
menar vidare att denna intervjuform är en halvstrukturerad intervju som omfattar vissa teman
och förslag till väsentliga frågor. Vi har använt oss av en intervjuguide med öppna frågor
skapade utifrån teman som varit relevanta med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar.

De behandlingshem och organisationer som vi visste fanns var Rädda Barnens
Pojkmottagning i Stockholm samt Bärby utanför Uppsala och Tunagården utanför Malmö, de
båda senare verksamma inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Dessa institutioner arbetar
dock endast med pojkar och eftersom vårt intresse rör även flickor ville vi finna någon som
arbetat med denna grupp. Då vi sökte efter litteratur läste vi i Socionomen nr 8, 2001 om
Annika Wassberg som är behandlare av unga sexuella förövare i hela landet, både pojkar och
flickor. Vi beslutade oss för att försöka få intervjuer med Wassberg samt representanter från
Bärby, Tunagården och Pojkmottagningen. Av ekonomiska skäl kunde vi dock endast göra ett
besök och bestämde då att vi ville träffa Annika Wassberg eftersom hon har erfarenheter av
behandling av både pojkar och flickor. Vi fick efter telefonkontakt med henne och senare via
e-mail en tid för intervju och träffades i hennes bostad strax utanför Kristianstad fredagen den
14:e mars. Julie Richter på Bärby och Åsa Jeppsson på Tunagården intervjuade vi över
telefon den 1:e respektive 11:e april. När vi efter många försök äntligen fick kontakt med
ansvarig personal på Pojkmottagningen hade de tyvärr inga möjligheter att svara på några
frågor utan hänvisade oss till den litteratur de givit ut.

Intervjun med Annika Wassberg som vi genomförde med hjälp av bandspelare och en
intervjuguide, fick mer karaktär av ett samtal vilket också var vårt syfte. Kvale (a.a.) beskriver
den kvalitativa intervjun som ett samspel mellan två människor som påverkar varandra
ömsesidigt i utbytet av synpunkter. En av oss antecknade under hela samtalet men
bandspelaren var det huvudsakliga hjälpmedlet för bearbetning av intervjun. Upplevelsen av
mötet var mycket positivt och vi blev båda mycket hänryckta av Annika Wassbergs
professionalitet. Våra höga förväntningar uppfylldes med stor marginal. För en utomstående
skulle vårt möte säkert uppfattas som en idolträff där vi var de ”besatta” fansen. Då vi
lyssnade på banden efter ett par dagar för att stämma av med anteckningarna kände vi oss
nästan lite löjliga när vi hörde hur vi lät. Vi insåg rätt snabbt att vi mitt i vår ”förälskelse”
missat att ställa en del frågor från vår guide och fick därför i efterhand skicka dessa till
Annika Wassberg via email. Kvale skriver att en intervjusituation kan präglas av positiva
känslor som till exempel intellektuell nyfikenhet. Han menar att det är viktigt att intervjuaren
är medveten om den mellanmänskliga dynamiken och tar hänsyn till den både i
intervjusituationen och senare under bearbetningen av intervjun. Eftersom vi hade möjlighet
att gå tillbaka till intervjun efter att vi smält vårt första intryck tror vi inte att situationen med
Annika Wassberg har påverkat resultatet. Kvale skriver också att man inte bör reducera vikten
av det mellanmänskliga samspelet utan hellre erkänna och utnyttja de insikter som detta
sampel föder.
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Telefonintervjuerna genomfördes på så sätt att den som intervjuade informanten antecknade
dennes svar medan den andra antecknade frågorna. Detta gjordes för att, om det skulle
behövas, kunna fräscha upp minnet och se vilka följdfrågor som ställdes. Något vi tror skulle
kunna ha underlättat bearbetningen av telefonintervjuerna är om vi hade haft tillgång till en
högtalartelefon och på så vis kunnat använda bandspelare och spelat in intervjuerna. Vi hade
dock e-mailat frågorna på förhand för att informanterna skulle vara förberedda på de frågor
som skulle ställas. Vi kände också att detta behövdes eftersom vi skulle gå miste om
kroppsspråk och ansiktsuttryck som är den största delen av interaktionen med andra
människor. Kanske kan detta ha varit positivt med tanke på intervjun med Annika Wassberg
men vi tror att det skulle ha varit lättare att upptäcka eventuella missuppfattningar vid ett
personligt möte.

Även till Julie Richter e-mailade vi kompletterande frågor i efterhand. Det var betydligt
svårare att genomföra en intervju via telefon än vad vi trott och anledningen till att vi fick
höra av oss igen var för att få förtydliganden av Richters uttalanden. Innan vi genomförde
intervjun med Åsa Jeppsson hade vi tagit del av en rapport om verksamheten och deras sätt att
arbeta. Detta gjorde att denna intervju fick ett annorlunda upplägg; dels var det lättare för oss
att följa den röda tråden, dels kunde vi gå tillbaka till rapporten vid oklarheter. Vi behövde
alltså inte kontakta Åsa Jeppsson för vidare frågor.

De etiska riktlinjer som Kvale (1997) diskuterar kring intervjusituationen är informerat
samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Med informerat samtycke menas att
intervjupersonen ska informeras om intervjuns syfte och tillvägagångssätt. Konfidentialitet i
forskning innebär att data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att
redovisas. En fråga man kan ställa sig är hur de intervjuades konfidentialitet kan skyddas och
hur viktigt det är att undersökningspersonerna förblir anonyma. Konsekvenserna för
undersökningspersonerna i en intervjuundersökning är något som måste uppmärksammas och
forskaren bär ansvaret för att tänka igenom dessa konsekvenser för både intervjupersonerna
och den grupp som de representerar (Kvale, a.a.).  När våra informanter tillfrågades om att
delta i intervjun redogjorde vi klart och tydligt för intervjuns och undersökningens syfte och
tillvägagångssätt, både muntligt via telefon och skriftligt via e-mail. Vi frågade informanterna
då intervjuerna var genomförda om deras namn kunde skrivas ut i uppsatsen. Eftersom
informanterna är professionella personer och intervjuades utifrån denna roll litade vi på deras
förmåga att själva avgöra hur detta påverkar dem. Vi har i vårt intervjumaterial inte heller fått
fram något som vi ansett kunnat ge negativa konsekvenser för informanterna. Alla tre
informanter har efter vår sammanställning av intervjuerna tagit del av sin intervju för
korrigeringar av eventuella missuppfattningar. Vi ansåg detta vara viktigt för både deras och
vår egen skull då vi vill bidra med information som stämmer överens med verkligheten.

Genom att vi, utifrån vårt syfte, valt att ta del av tre professionella personers berättelser om
sina verksamheter har vi också begränsat ”realitetskontrollen” av de uppgifter som kommit
fram. Vi har endast dessa tre berättelser att utgå från och kan inte veta om de metoder som
muntligt framställts också praktiseras i verksamheterna. Kvale (a.a.) skriver om tio interna
kritiska punkter i intervjuforskning där en av dessa är att intervjuforskningen är orörlig. Han
skriver att man istället för att träffa intervjupersonen i ett rum kan vara med personen i dennes
naturliga omgivning och på så sätt få samtal invävda i deras naturliga aktiviteter. Vi har av
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såväl tidsmässiga och ekonomiska skäl som av etiska aspekter (med tanke på ungdomarnas
utsatthet) inte kunnat ta del av respektive informants representerade verksamhet. Vi har dock
ingen som helst anledning att tro att informanterna talat något annat än sanning då de
beskrivit ”sin” verksamhet. Vi tycker ändå att läsaren bör vara medveten om detta. Det bör
även observeras att vår uppsats inte är till för generaliserande slutsatser och de eventuella
slutsatser som dras får stå för varje enskild läsare.

De olika begreppen pojkar och flickor, killar och tjejer används i vår uppsats vilket kanske
kan verka inkonsekvent. Vi har dock valt att benämna ungdomarna som de benämns i
litteraturen samt respektive informant för att i så stor mån som möjligt återge den bild dessa
gett oss.



12

TEORIER OM SEXUALITET

Litteratur som vi har funnit relevant att presentera för att öka förståelsen kring ämnet finns
uppdelade under olika rubriker nedan. Vi har valt att tematisera materialet dels för att
underlätta läsandet och således också förståelsen, dels för att det ska vara lätt att hitta tillbaka
till rätt textavsnitt om man så önskar.

Den offentliga sexualiteten

Ordet sexualitet väcker många känslor hos oss. Det är något intimt, privat och ett icke-verbalt
område. Det är inget vi lär oss som multiplikationstabellen. Det faktum att vi har fått upp
ögonen för sexuella övergrepp får inte leda till att vi blir rädda och förnekar eller förhindrar
utvecklingen av en sund sexualitet (IngBeth Larsson, 1994). I. Larsson (2002) menar att vi
utvecklas i interaktion med andra och på så sätt får våra handlingar, även de sexuella, en
innebörd såsom vi uppfattar och tillskriver dem. I. Larsson (1994) hävdar att denna
interaktion som gäller sexualitet mellan vuxna och barn främst sker på ett mer omedvetet än
ett medvetet plan. Hon ger ett exempel:

Om en liten flicka på fyra-fem år, ligger naken på vardagsrumsgolvet med benen vitt
isär, är det sannolikt att föräldrarna säger åt henne att sluta och resa sig upp, även om
man normalt tillåter nakenhet i hemmet. Frågar flickan varför hon inte får ligga på det
sättet, är det inte säkert att hon får något svar överhuvudtaget. Det är inte troligt att
hon får höra att det är en vanlig samlagsställning. Hon får säkerligen inte heller veta
att föräldrarna inte vill att flickan skall göra något sådant för att det är sexuellt
utmanande, trots att det är orsaken att föräldrarna säger till henne (s. 13).

Frågan I. Larsson (a.a.) ställer sig är vad inlärningskonsekvensen för barnen blir av detta?
I. Larsson (2002) skriver att även om sexualiteten exponeras i media utifrån många vinklar så
är det ändå ett område som sammankopplas med hemlighetsmakeri och osynliggörande. Detta
anser hon påverkar barns möjlighet att förstå sin egen utveckling. I. Larsson (1994) visar på
undersökningar (med hänvisning till Rosenfeld et al., 1984; Smith & Grocke, under tryckn.)
där det redovisas att det är ovanligt att föräldrar diskuterar och hjälper sina barn att reda ut
emotionella upplevelser kopplade till sexualitet. I. Larsson (2002) skriver vid ett annat tillfälle
att barn som någon gång varit med om förvirrande sexuella upplevelser ofta är hänvisade att
själva försöka tolka dessa. I sin avhandling om 20 män dömda för sexuella övergrepp mot
barn beskriver Tidefors Andersson (2002) männens upplevelser kring sexualitet från
barndomen. Istället för att få förståelse för sexualiteten genom samtal med föräldrarna på ett
konstruktivt sätt lämnades många av männen att se och ensamma tolka utagerande av
sexualitet i hemmen.

Sexualitet kan tyckas olämpligt för offentlig behandling men samhället har länge varit med
som en tredje part i detta vårt mest privata, genom till exempel sexualpolitiska regleringar för
vad som anses vara rätt och fel. Det finns i alla samhällen moralsystem som styr sexualiteten
som när, med vem och under vilka omständigheter vi har sexuella relationer (Forsberg, 2000).
De sexualpolitiska regleringarna och moralsystemen förändras över tid och människans
sexualitet skapas i samspel med dessa (Helmius, 2000). För att gestalta olika attityder till
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sexualitet, vad som har ansetts normalt och vad som varit det rätta sett i ett historiskt
perspektiv ger vi nedan ett par exempel. Rydbeck (1997) beskriver de gamla grekernas syn på
sexualitet som en över- och underordning och inte baserad på ömsesidighet. Den frie atenske
mannen fick endast utöva legitimt sex med socialt och politiskt underlägsna personer. Den
vuxne mannens sexuella förhållande med en ung pojke uppmuntrades och ansågs även ha ett
pedagogiskt syfte. Helmius (2000) skriver om 1800-talets högrestånds-Sverige då det var
vanligt med en mycket stor åldersskillnad mellan man och hustru. Det förväntades då av
mannen att han vid ett giftermål skulle ha skaffat sig en utbildning och en inkomst att kunna
försörja familjen med. Kvinnan ansågs däremot vara i giftasålder redan i de övre tonåren.
Med dagens värderingar skulle dessa exempel mycket väl kunna klassas som sexuella
övergrepp. Ovanstående exempel väcker frågor som vilka värderingar det är som råder i
dagens samhälle. Vad anses idag som acceptabelt sexuellt beteende? I. Larsson (2002) skriver
att normalitet är ett begrepp som används på flera olika sätt men i stort menas vad som är
allmänt förekommande och  accepterat i ett samhälle och hos dess invånare. Ett normalt
beteende är då något som befrämjar hälsa och välbefinnande. Det beteende som bryter mot
samhällets normer och som anses skadligt på något sätt definieras utifrån
normalitetsbegreppet som avvikande (I. Larsson, 2002). Vad som är normalt eller avvikande
sexuellt beteende kan dock vara svårt att särskilja, dels på grund av samhällets ständiga
förändringar, dels på grund av svårigheterna att benämna sexuella handlingar och beteenden
med ord.

Konstruerad sexualitet

I tidigare försök att förklara sexualiteten har biologin spelat en stor roll, argumenten har varit
att sexualiteten är en inre drift hos oss individer. Sexualiteten kunde endast förstås utifrån
denna individuella drift, genetiska anlag och hormonella strömningar (Araji, 1997). Enligt
Bergenheim och Lennerhed (1997) ifrågasattes denna syn i historisk forskning och I. Larsson
(2002) skriver att basen för de moderna utvecklingsteoretiska modellerna är byggda på idén
att människor utvecklas i ett individ-miljö system som tillsammans med individens sätt att
fungera får mening utifrån det sammanhang den äger rum. Carlsson (1991) beskriver (med
hänvisning till Williams, 1977; Perry och Bussey, 1979; Kohlberg, 1966; Carlsson, 1985) de
tre huvudsakliga teoretiska riktningar inom psykologin som förklarar utvecklingen av
könsidentitet och könsrollsidentitet. Dessa är: 1) Psykoanalytiska teorier där man betonar
vikten av de biologiska skillnaderna samt identifikation med föräldern av samma kön såväl
som interaktionen med föräldern av motsatt kön. 2) Sociala inlärningsteorier som lägger vikt
vid identifikation och imitation med personer av samma kön som en själv samt förstärkning
och bestraffning av korrekt och felaktigt beteende som stämmer med de traditionella
könsrollerna. Könsidentiteten och könsrollsidentiteten skapas således inte bara av barnets
föräldrar utan av allt och alla i omgivningen. 3) Kognitiva utvecklingsteorier vars tyngdpunkt
läggs på vilket sätt barnet socialiserar med sig själv då de är medvetna om vilket kön de
tillhör. Barnets lek är här av stor betydelse. Jackson (1982) menar enligt I. Larsson (2002) att
kön och sexualitet är troget sammanhörande. Connell (1999) hänvisar dock till
undersökningar som visar att det inte finns några hållbara bevis för att det biologiska
bestämmer det sociala på ett enkelriktat sätt. Han menar att det är betydligt mer komplext än
så. Carlsson (1991) skriver att den sexuella inlärningen är en del av könsinlärningen, vi lär oss
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utifrån om vi är flicka eller pojke att vara sexuella individer. Frågan om det blev en pojke
eller en flicka vid en födsel är då ingen slump eftersom svaret blir helt avgörande för hur vi
kommer att bemöta och behandla denna individ. Ett tydligt exempel på detta är ett citat av en
man som har genomgått ett könsbyte och idag lever som kvinna.

Man säger att de sociala klyftorna mellan könen minskar, men jag kan bara
rapportera att jag, efter att under andra hälften av 1900- talet levt både som man och
som kvinna, inte kan säga att det finns någon aspekt av livet, inte någon stund på
dagen, inget möte, ingen händelse och ingen reaktion som inte är olika för män och
kvinnor (J. Morris i Giddens, 1998, s. 118).

I. Larsson (1994) menar att vi genom socialisering lär oss utifrån rådande föreställningar att
se på det som samhället skapat som det rätta. Det som är konstruerad sexualitet tas på så sätt
som något naturgivet. Även Connell (1999) menar att feminitet och maskulinitet kan tolkas
som produkten av inlärning och socialisation. Då rollnormerna enligt detta är socialt
betingade är också förändring av dessa möjlig genom sociala processer. Connell (a.a.) skriver
om familj, skola och massmedia som socialisationsagenter och menar att förändringar
kommer att ske då dessa överför nya förväntningar.

Genus

Genus har i Sverige fram till 1980-talet endast använts inom språkläran för att beteckna
substantivens olika slag – han, hon, den och det. De som då var kvinnoforskare stal ordet
genus från den lingvistiska världen som en översättning av engelskans gender som både har
betydelsen slag/sort och kön. Syftet med översättningen var att det fanns ett behov av ett
begrepp som betonade könens relationer och den ständigt påvisande han – hon fasaden
(Hirdman, 2001).

Hirdman (1988) menar att användandet av begreppet genus ska sätta namn på den
komplicerade kunskap vi har om manligt och kvinnligt och hur manligt och kvinnligt
praktiseras. Enligt Hirdman kan genus förstås som föränderliga tankefigurer av män och
kvinnor som bildar föreställningar och sociala praktiker. Till skillnad från Hirdman föredrar
Schlytter (1999) begreppet kön. Hon grundar detta i den kritik som riktas mot genus om att
det inte ger oss medel att förstå individers handlande samt att det biologiska skiljs från det
sociala. Enligt Hirdman (2001) finns det en motsägelse eller förvirring i att använda
begreppen kön och könsroll. Oklarheten ligger i att begreppet kan uppfattas både som
biologiskt kön och socialt kön. Hirdman skriver att uppdelningen mellan kön och genus
definierar betydelsen och pekar på de faktiska skillnaderna mellan biologiskt och socialt kön.
Faran med att använda begreppet kön är att man fokuserar på det fysiska könet medan
användandet av genus inbegriper allt, inte bara våra kroppar utan också tankar om
manligt/kvinnligt, man/kvinna. Dessa tankar, menar Hirdman, genomsyrar våra liv och fyller
situationer, mat, politik och arbete. Schlytter (1999) påpekar till skillnad från Hirdman att
begreppet kön omfattar både de kroppsliga och sociala förutsättningarna för mäns och
kvinnors handlande och att detta är viktigt att ha med sig.
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Hirdman (1988) poängterar genom sitt genussystem de systematiserande dragen som
genusbegreppet innehåller. Genussystemet är en ordningsstruktur av kön och ska förstås som
ett nätverk av processer och föreställningar som bidrar till regelbundenheter. De två bärande
bjälkarna i genussystemet är isärhållandet av könen och etablerandet av mannen som norm.
Hirdman skriver att det finns ett maktskapande bakom dessa bjälkar samt en formering till
hangenus och hongenus. De generella drag som Hirdman lyfter fram i genusformeringen är
den ständiga exploateringen av den biologiska olikheten och motsatstänkandet där mannen
ses som det positiva och kvinnan det negativa. För att ytterligare förklara kvinnans
underordning i samhället använder sig Hirdman av begreppet genuskontrakt som hon menar
finns osynligt mellan den enskilde mannen och kvinnan, mellan män och kvinnor på det
sociala planet och mellan mannen och kvinnan på samhällelig nivå. Utifrån detta kan alltså
genuskontraktet förstås som mycket påtagliga föreställningar på olika nivåer om hur män och
kvinnor ska vara mot varandra. Hirdman har några exempel på detta: ”i arbetet – vilka
redskap som hör till vem, i kärleken – vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska prata,
vilka ord de får använda, – i  gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur
långt håret ska vara, etc etc, i all otrolig detaljrikedom” (Hirdman, 1988, s.54). Hirdman
poängterar att man genom användandet av begreppet genuskontrakt både kan beskriva
gränserna för de kvinnliga möjligheterna och tvingas placera relationen mellan maskulinum
och femininum i centrum.

Connell (1999) skriver om genus som ett sätt att organisera social praktik. Han utgår ifrån att
vardagslivet organiseras genom genusprocesser i relation till en reproduktiv arena som
definieras av den mänskliga reproduktionens kroppsliga strukturer och till vilka vi kan räkna
åtrå och samlag, barnafödande och barnavård, kroppsliga genusskillnader och genuslikheter.
Connell menar att handlingar utspelar sig i större enheter och när vi talar om maskulinitet och
feminitet så talar vi om sammansättningar i ett system. Detta system förstås utifrån en
tredelad modell där Connell skiljer på relationer byggda på makt, produktion och emotionell
bildning. I alla tre är kvinnan underordnad mannen. Connell menar att det antagligen är få
män som strängt praktiserar denna ledande ställning men att majoriteten av männen drar
fördel av den genom att de tillgodogör sig de fördelar som de vinner på att kvinnan är
underordnad.

Tabu och moral

Kvinnor har för det mesta indelats i fack antingen som dygdiga eller lösaktiga. Den dygdiga
kvinnan har enligt alla regler och med uppmuntran från samhället avstått från sexuella
frestelser. Männen har däremot haft större spelutrymme då de ansetts ha ett stort behov av
sexuella relationer.  Detta med hänsyn till deras fysiska hälsa (Giddens, 1995). Giddens (a.a.)
skriver om en undersökning gjord av Lillian Rubin 1989 baserad på en kartläggning av nästan
tusen heterosexuella amerikaners sexuella bakgrundshistoria. Personerna var mellan 18 och
48 år. I undersökningen framkom det från den äldre generationen att en kvinnas oskuld vid
giftermål var högt skattad av både männen och kvinnorna. Flickornas sociala anseende
skapades då genom deras förmåga att göra motstånd mot sexuella närmande medan pojkarnas
rykte förstärktes genom deras sexuella erövringar. För att jämlikheten mellan kvinnor och
män i ett samhälle ska öka krävs det av båda könen en förändring av sin syn på och sitt
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beteende gentemot varandra. Även om stora förändringar har skett över tid har en sådan
jämlikhet ännu inte uppnåtts. Giddens (a.a.) skriver att indelningen av fin och dålig flicka
samt killars erövringsbeteende är attityder som fortfarande till viss del är gällande. Forsberg
(2000) menar dock att både ungdomar och de flesta vuxna sedan länge ansett att sex är något
som inte är begränsat till äktenskapet utan hör hemma i kärleksrelationer i stort. Detta tyder
på en attitydförändring hos både kvinnor och män om vad som är accepterat.

Henriksson och Lundahl (1993) framhåller att de attityder som gäller för ungdomar ska ses
som svar på de attityder som råder och de budskap som ges från vuxenvärlden. De skriver att
eftersom ungdomarna är starkt påverkade av vuxenvärldens åsikter kan man inte prata om
renodlade ungdomsåsikter. Att det som förväntas av ungdomar inte alltid går hand i hand med
hur de agerar i praktiken illustreras tydligt av en 16-årig flickas beskrivning av sin relation
med pojkvännen:

Jag skulle aldrig kunna ligga med någon som jag inte känner väldigt väl…(senare
under samtalet)…min kille och jag hade känt varandra i tre dagar innan vi låg med
varandra (Forsberg, 2000, s. 21).

Trots det motsägelsefulla handlandet stämmer ungdomarnas egna utsagor om förväntningar
på varandra väl överens med vuxenvärldens. Henriksson och Lundahl (1993) beskriver utifrån
en intervjustudie ungdomars attityder till sexuella könsskillnader. Majoriteten av ungdomarna
i studien ansåg att det finns skillnader mellan killars och tjejers attityder och sätt att förhålla
sig till sex. Uppkomsten av dessa skillnader tror en del av ungdomarna beror på att vi i
grunden är lika men att uppfostran och könsroller utformar olika beteenden. De andra tror att
killar i grunden har en starkare sexualdrift och större behov av sex än tjejer. För tjejer hänger
sex ihop med känslor vilket inte är nödvändigt för killarna. De ungdomar som utgår från en i
grunden lika sexualitet för killar och tjejer har dock skilda åsikter om vad attitydförändringar i
samhället skulle innebära för respektive kön. Killarna tror att tjejerna skulle ha mer sex med
fler om det ansågs vara tillåtet. Tjejer tror däremot att killarna skulle ha mindre sex och att det
skulle leda till att de skulle må bättre.

Lalander och Johansson (2002) skriver att bilden som ungdomar får genom media, om hur de
skall vara och se ut inte stämmer överens med verkligheten och den ”naturliga” kroppen.
Denna skapade klyfta mellan fantasi och verklighet bidrar till en illusion om den perfekta
kroppen och den perfekta älskaren/älskarinnan. Ju mer denna klyfta ökar desto svårare blir det
att leva i verkligheten. Lalander och Johansson menar att detta leder till att ungdomarna
befinner sig mellan två maktmönster. Dels handlar det om det sociala samspelet mellan
ungdomarna och hur detta påverkar utformningen av relationer och kärleksförhållanden, dels
om samhällets övergripande kolonisering av sexualiteten hos ungdomar. Det som samhället
förmedlar leder i sin tur till en ökad press att försöka leva efter skönhetsideal och andra
kulturella föreställningar. Kwarnmark och Tidefors Andersson (1999) skriver om riskerna
med en sådan dubbelmoral. De menar att ju högre grad av dubbelmoral det finns i ett
samhälle desto större grogrund finns det för sexuella överskridanden.
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Unga sexuella förövare

Vilka är då de unga som gör sexuella överskridanden? Enligt Nyman et al. (2001) är det inte
vilka ungdomar som helst som begår sexuella övergrepp. Deras erfarenheter från Rädda
Barnens Pojkmottagning visar på att det främst är pojkar som har dålig kontakt med
jämnåriga och få vänner. De är kanske hänvisade till att leka med yngre syskon eller andra
yngre barn i området. Långström (2000) påpekar att unga som begår sexuella övergrepp inte
är någon homogen grupp utan olika individer med olika bakgrunder. Det finns dock vissa
faktorer som är viktiga att uppmärksamma i behandling till exempel uppförandestörningar,
inlärningssvårigheter, alkohol- eller drogmissbruk, begränsad förmåga till socialt samspel
samt lägre aggressionsnivå än andra ungdomskriminella. Begränsad social förmåga och
isolering kan leda till att en ung person söker sig till yngre barn och närmar sig dem sexuellt.
Även Kjellgren (2000) pekar på att det är flera faktorer som leder till att ett sexuellt
förövarbeteende utvecklas hos en ung person. Den kombination av faktorer som Kjellgren
beskriver utifrån tidigare forskning och som tillsammans med den sexuella drivkraften formar
en ung sexuell förövare är till exempel egna upplevelser av kränkningar, våld inom familjen,
anknytningsproblematik och tidiga beteendeproblem.

Erooga och Masson (1999) tar upp sambanden mellan egen offererfarenhet och
förövarbeteende och hänvisar till den modell som Finkelhor och Brown (1986) utvecklat.
Modellen visar på fyra konsekvenser av egen sexuell utsatthet och som kan medverka till
utvecklandet av ett förövarbeteende. Följden av det sexuella övergreppet kan leda till
traumatisk sexualisation vari uppmuntran av olämpligt sexuellt beteende och sexuellt gensvar
från förövaren är en stor del. På grund av detta finns det risk att närhet, intima relationer och
makt blir sexualiserat. Känslan av maktlöshet i en offersituation kan leda till behov av att
kontrollera och dominera händelser eller människor. Känslan av svek, som också kan vara en
konsekvens av ett övergrepp, kan skada möjligheten att skapa ”normala” relationer och
istället leda till avståndstagande och misstro. Till sist kan stigmatisering på grund av
övergreppen förgöra självbilden och i förlängningen öka offrets isolering.

Nyman et al. (2001) skriver att egen erfarenhet av att ha varit sexuellt utnyttjad endast är en
riskfaktor bland många andra för att själv i framtiden begå sexuella övergrepp och att det i
den totala gruppen offer för sexuella övergrepp är ytterst få som begår övergrepp mot andra.
Erooga och Masson (1999) menar också de att det finns andra anledningar till att man
förgriper sig sexuellt. De beskriver en modell (av Becker 1988) som inkluderar en rad
faktorer som kan leda till utvecklandet av ett förövarebeteende. Faktorerna beskrivs av Erooga
och Masson (1999) utifrån olika nivåer; individ-, familje- och samhällsnivå. Social isolering,
impulsiv beteendestörning, begränsad kognitiv förmåga och en bakgrund av fysiska
övergrepp är faktorer som kan förekomma på individnivå. Exempel på faktorer inom familjen
som kan bidra till ett förövarbeteende är vårdnadshavare som är sexuellt utåtagerande, ett
familjesystem som stödjer sådant beteende samt vårdnadshavare som har låg social
kompetens och avsaknad av empati. De samhälleliga faktorerna består i samhällen som
stödjer (manligt) sexuellt våldsbeteende samt samhällen som stödjer sexualisation av barn och
ungdomar som har ett antisocialt beteende.
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Övergreppscirkeln beskriver det kognitiva och beteendemässiga förlopp som Lane (1991)
menar förekommer innan, under och som följer sexuella förövarbeteenden. Det är en
beskrivning av en process och inte en orsaksbeskrivning. Den är utformad utifrån erfarenheter
från unga sexuella förövare och är en indikation av mönster de tenderar att uppvisa.

The sexual abuse cycle (Lane, 1991, s. 106)

I övergreppscirkeln beskrivs hur ungdomen svarar på en händelse som utlöser en negativ
självbild och känsla av hjälplöshet. Dennes tidigare erfarenheter av och personliga syn på
omvärlden påverkar iakttagelseförmågan av händelsen. Den första iakttagelsen är baserad på
en offerställning och ungdomen antar att framtiden blir likadan, det vill säga osäker. Efter att
ungdomen försökt undvika den förväntade utgången försöker han utöva makt över andra,
både på icke-sexuella och sexuella sätt. Responsen på detta verkar kompenserande då det
motverkar och förminskar känslan av otillräcklighet och hjälplöshet. Därefter assimilerar han
sitt beteende i tankarna och förbiser de negativa aspekterna. Som bilden visar framhåller Lane
(a.a.) att alla ungdomar inte följer cirkeln steg för steg. Hur de följer cirkeln kan bero på deras
förmåga att hantera ångest och deras förmåga att ta hand om de egna upplevelserna av
missanpassning. Lane menar dock att de flesta någon gång genomför hela cirkeln men att det
varierar hur lång tid de befinner sig på varje ”platå”.

Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik för år 2002 var antalet personer misstänkta
för sexualbrott totalt 1413 varav 272 var ungdomar i åldern 15-20 år (Brottsförebyggande
rådet, Internetkälla). Undersökningar från Storbritannien, USA och Nederländerna visar att
ungefär en tredjedel av alla sexuella övergrepp begås av barn och ungdomar samt att hos de
vuxna förövarna är det över hälften som debuterat med avvikande sexuella intressen redan i
tonåren (M. Larsson, 2002). Om dessa siffror är en underskattning eller överskattning är svårt
att säga men Araji (1997) anser att det inte finns några tvivel till att barn och ungdomar
utsätter andra för sexuella övergrepp. Hon menar dock att det finns faktorer som bidrar till att
vi inte ser och tar till oss dessa gärningar. Till en början finns det lite forskat och skrivet om
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ämnet vilket leder till svårigheter i bemötandet av problemen hos vuxenvärlden. Skiljelinjen
mellan normalt och ”onormalt” sexuellt beteende när det gäller barn och ungdomar är också
svår att dra på grund av kunskapsbrist. Araji påpekar även att det faktum att vi har svårt att
acceptera våra barn och ungdomar som sexuella varelser bidrar till att vi har svårt att prata om
sexuella problem. Hon skriver vidare att de fördomar som florerar i samhället kring kön, ålder
och sexualitet försvårar möjligheten till hjälp för de barn och ungdomar som hamnat utanför
de ”traditionella facken”.

Den unge förövaren och dennes offer är enligt Kjellgren (2000); M. Larsson (2002) samt
Nyman et al. (2001) i de flesta fall kända för varandra. Det kan till exempel vara småsyskon,
släktingar eller andra barn och ungdomar i beroendeställning till förövaren. När det gäller
unga förövare är mörkertalet troligtvis högre än hos gruppen vuxna förövare, särskilt då offret
är ett syskon eller en yngre släkting. Detta kan enligt Nyman et al. (2001) bero på svårigheten
med att anmäla sitt eget barn, en släktings barn, sin storebror eller kusin. M. Larsson (2002)
skriver att för att kunna förstå och bemöta ungas övergreppsbeteende måste vi ta till oss och
faktiskt se att det verkligen finns ungdomar som begår sexuella övergrepp. Ryan (1991)
skriver att hemlighetsmakeriet kring sexuella övergrepp och sexualitet gör att barn förblir
offer och tillåter förövarna att fortsätta förgripa sig.

Nyman et al. (2001) skriver att cirka 5 % av de unga förövarna är flickor. M. Larsson (2002)
menar att tjejerna utgör mellan 5 och 10 % av de unga förövarna. Kjellgren och Wassberg
(2002) hänvisar till forskare som betonar att det finns en särskild risk för underrapportering av
unga kvinnliga förövare. Kwarnmark och Tidefors Andersson (1999) hänvisar till
brottsforskare som även de påpekar att mörkertalet troligen är större då det gäller kvinnliga
förövare och/eller då offret är en pojke. Författarna menar att den kvinnliga gruppen av
förövare är svårare för barnet att upptäcka. Kvinnan är ofta den som stått för den
kroppsrelaterade omvårdnaden och det är svårt för barnet att avgöra när denna kontakt blir
sexualiserad. Detta kan jämföras med mannens erigerade penis som tydligt kan förknippas
med sexualitet. Kwarnmark och Tidefors Andersson anser också att vuxnas sätt att se kvinnan
som den goda och omvårdande utgör ett motstånd till att erkänna henne som sexuell förövare.
Även Saradjian (1996) framhåller att samhällets konstruktion av kvinnorollen påverkar oss till
att förneka att kvinnor skulle kunna förgripa sig sexuellt och när det ändå händer söker vi en
bortförklaring till beteendet. Trots att vi har svårt att erkänna och se de kvinnliga förövarna
menar Kwarnmark och Tidefors Andersson att det är mycket vanligare att den sexuella
förövaren är en man.

Araji (1997) skriver att till skillnad från litteratur gällande förövare över tolv år där killar/män
står för majoriteten av rapporterade övergrepp, utgör tjejer en betydande del av dem som
förgriper sig som barn. Hon menar också att dessa övergrepp ser lika ut gällande aggressivitet.
Frågan Araji ställer sig är var de tjejer som begår sexuella övergrepp sig tar vägen efter 12 års
ålder. Slutar de av sig själva eller gör de stereotypa könsrollerna oss blinda för denna grupp?
Kan det vara så att tjejerna i större utsträckning, som en följd av könsrollerna, vänder sin
aggressivitet inåt och blir offer för depression, ätstörningar, missbruk eller till och med
självmord?
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Fällman och Christiansson (1999) poängterar att det finns vissa likheter i de sexuella
övergreppen mellan kvinnor och män. Kvinnor använder samma strategier som män för att få
barnet tillmötesgående (hot, tvång, omvårdnad, förlägga ansvaret på barnet, skapa rädsla för
att bli övergiven med mera) och kan utnyttja ett barn sexuellt på alla de sätt som en man kan
förutom att de i avsaknad av en penis måste penetrera offret med andra föremål. Fällman och
Christiansson pekar även på skillnader mellan kvinnor och män och hur de förgriper sig
sexuellt. De menar att övergrepp som begås av kvinnor kan vara mer svårfångade och
hänvisar till Socialstyrelsen (1991) som beskriver att det kan finnas en erotisk stämning
mellan en kvinna och ett barn som gör övergreppet svårt att upptäcka men som naturligtvis
ändå skadar barnet. Kvinnor kan också i större utsträckning och utan att någon reagerar gå
över gränsen i den intima kontakten som den dagliga omvårdnaden innebär. Fällman och
Christiansson (1999) hänvisar även till Winding (1986) som menar att kvinnliga förövare i
jämförelse med manliga i mindre utsträckning använder våld vid övergreppen. En annan
skillnad påvisas av Saradjian (1996) med hänvisning till undersökningar (Faller, 1987;
Finkelhor, 1988) som visar att när barn varit tillgängliga för kvinnliga och manliga förövare
har kvinnorna valt yngre offer. Sambandet mellan egen offererfarenhet och förövarbeteende
har visats vara högre i gruppen unga kvinnliga förövare i förhållande till de unga manliga
förövarna (Nyman et al., 2001). Saradjian (1996) skriver i likhet med Erooga och Masson
(1999) som hänvisar till Ryan och Lane (1997) att det finns en hög grad av egna sexuella
offerupplevelser hos de kvinnliga förövarna. Mathews, Hunter Jr. och Vuz (1997) har i en
undersökning där de jämfört unga kvinnliga och manliga sexuella förövare och deras
beteende, kommit fram till att tjejerna i studien varit utsatta för grövre och fler övergrepp än
killarna samt att de var yngre vid det första övergreppet. Författarnas tankar kring detta är att
det kan bero på att tjejer i mindre utsträckning än killar far illa av övergrepp och våld och att
de tjejer som utvecklat ett förövarbeteende är de som utsatts för anmärkningsvärt hög grad av
våld och trauman.

Antalet unga förövare som återfaller i brott efter behandling är relativt få. Kjellgren och
Wassberg (2002) hänvisar till Weinrott (1996) som i en metastudie visar på att risken för
återfall för ungdomar som inte genomgått behandling är 22 %. För de ungdomar som fått
behandling är risken för återfall 10 %. Kjellgren och Wassberg hänvisar även till Worling och
Curven (2000) som i sin studie anger att 5 % återfaller i brott efter behandling. För de
ungdomar som återfaller i brott framhålls ett sexuellt intresse för barn som en riskfaktor
(Kjellgren & Wassberg, 2002).

Vad är sexuella övergrepp?

De brott som räknas som sexualbrott beskrivs i brottsbalken kapitel 6. Dessa är våldtäkt, grov
våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande av
underårig samt sexuellt umgänge med barn. I 1§ står följande:

Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som
trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt ungänge, om
gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är
jämförlig med påtvingat samlag, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex
år. Med våld jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.
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Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt att
anses som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller
den som begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med
hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild
hänsynslöshet eller råhet (Riksdagen, Internetkälla).    

Nyman et al. (2001) anser att det trots ett omfattande regelverk kring vad som är olagliga
sexuella handlingar kan vara svårt att avgöra när det rör sig om kränkningar och övergrepp
eller lagliga sexuella handlingar. I Sverige är åldersgränsen då man anses kunna vara mogen
att ge sitt samtycke till sexuellt umgänge satt till femton år. Nyman et al menar att just
ungdomar som har sex med varandra befinner sig i en gråzon där det är ännu svårare att
avgöra om det är frågan om övergrepp eller inte. Författarna exemplifierar detta med en
alkoholpåverkad kille på fest som uppfattar att den berusade tjejen vill ha sex med honom för
att hon inte aktivt säger nej. I en sådan situation handlar tjejens samtycke mer om att hon inte
klarar av att säga nej. I 3§ står att:

Den som förmår någon annan till sexuellt umgänge genom att allvarligt missbruka
hans eller hennes beroende ställning /…/. Detsamma gäller den som har sexu-ellt
umgänge med någon annan genom att otillbörligt utnyttja att denna person befinner
sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd eller lider av en psykisk störning
(Riksdagen, Internetkälla).

Det är viktigt att reda ut om samtycke getts eller inte för att kunna avgöra om ett övergrepp
ägt rum (Nyman et al, 2001).

Socialstyrelsens definition av sexuella övergrepp mot barn är:

Begreppet sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar
som påtvingas ett barn av en vuxen person. Övergreppen kan innefatta allt från att
barnet tvingas titta i pornografiska tidningar tillsammans med den vuxne till orala,
anala eller vaginala samlag. Sexuellt betonade smekningar och kyssar, att onanera
inför barnet eller att tvinga barnet att onanera åt sig, att blotta sig; är några exempel
på sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp mot barn innefattar också barnprostitution
och utnyttjande av barn i pornografiska sammanhang. Övergreppen kan bestå av
något eller några enstaka tillfällen. Det kan emellertid också röra sig om upprepade
övergrepp under många år (Socialstyrelsens Allmänna Råd 1991:3).
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UPPLYSNING FRÅN INFORMANTERNA

Vi presenterar nedan de tre intervjuer vi genomfört i syfte att få en inblick i vilka teoretiska
utgångspunkter och behandlingsmetoder man använder sig av i behandling av unga sexuella
förövare samt vilket syfte dessa har. Vi har valt att kursivera de teoretiska utgångspunkter och
behandlingsmetoder som vi i nästa kapitel beskriver.

Intervju med Annika Wassberg

Annika Wassberg är socionom och psykoterapeut med specialisering på sexuell
övergreppsproblematik. För närvarande är hon verksam som medarbetare på den privata
sexologiska kliniken Off.Clinic. Kliniken är specialiserad på sexuell övergreppsproblematik
och arbetar med öppenvård i och utanför familjer. Off.Clinic har hela landet som
upptagningsområde och arbetar företrädesvis med uppdrag från offentliga förvaltningar såsom
socialtjänst, psykiatri och kriminalvård. Verksamheten planeras att utvidgas med ett
behandlingshem, för pojkar och flickor i åldern 12-17 år, med Annika Wassberg som
föreståndare.

Off.Clinic’s arbete bygger på Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och de arbetar både med
grupper och individuella samtal. Gruppbehandlingen ger ungdomarna en större möjlighet till
dialog och reflektion tillsammans med andra ungdomar med liknande problematik. Grupperna
är öppna och innebär att deltagarna inte börjar och slutar samtidigt vilket enligt Annika
Wassberg bidrar till en högre dynamik i gruppen. I grupparbetet använder man sig av så
kallade arbetsböcker där teman som känslor och stämningar, konsekvenser för offret och dem
själva, övergreppsförloppet samt ungdomarnas minnen från deras tidiga barndom ingår.
Frågor som hur de valt sina offer, hur de ska lära sig att känna igen sina egna riskfaktorer och
vad som hänt mellan dem och deras offer på det sexuella området ställs i uppgifter som finns
med i arbetsböckerna. Annika Wassberg menar att arbetsböckerna ger ungdomarna ett bra
tillfälle att lära sig att sätta ord på sina känslor och handlingar och på så sätt öka sin förståelse
och empati framför allt för sina offer men även för andra människor. Gruppträffarna äger rum
en gång i veckan, ungefär två timmar vid varje tillfälle och är separata för killar och tjejer,
främst för att tjejerna är så få. Alla ungdomar som ingår i gruppbehandlingen går parallellt i
individualbehandling. Individualbehandlingen är till för att utvärdera gruppbehandlingen samt
för att möjligheten att ta upp saker man inte ”vågar” ta upp i grupp ska finnas.

Mål och syfte med behandlingen är att minska risken för återfall och att öka möjligheten till
en sund sexualitet. Ungdomarna ska också kunna ta ansvar för sina handlingar fullt ut, förstå
dynamiken bakom övergreppen, se och undvika risksituationer, ha lärt sig strategier för hur
de ska handla om de ändå hamnar i en risksituation samt ha ett nära nätverk som kan stödja
dem till ett återfallsfritt liv. Att komma till insikt är också en viktig del i behandling men
Wassberg vill dock påpeka att insikter inte automatiskt leder till beteendeförändringar utan är
ett verktyg för att nå förändring. Om ungdomarna har egen erfarenhet av övergrepp så är det
viktigt att jobba med den men man ska inte sätta den i samband med förövarbeteendet och
använda det som en ursäkt.
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Wassberg tycker att det är viktigt att ha ett genusperspektiv och menar att samhällets syn på
män och kvinnor påverkar oss alla och att det skulle vara bra att diskutera detta med killarna
och tjejerna i en och samma grupp för att ge dem chans att ta del av varandras tankar och
synsätt på de olika roller de ”tilldelats”. Detta görs inte i nuläget på grund av att tjejerna på
Off.Clinic är så få men på det planerade behandlingshemmet är det tänkt att man ska arbeta på
detta sätt. Mans- och kvinnoroller diskuteras dock i grupp med killarna och Wassberg menar
att det är viktigt att killarna reflekterar kring sina värderingar och om dessa spelat in vid
övergreppen.

Wassberg menar att samhällets syn på kvinnan som den omvårdande påverkar behandlare och
klient såväl som omvärlden och de som är satta att tolka lagen. Hon menar att det första
problemet är att få kvinnan eller flickan till behandling eftersom vi inte upptäcker eller inte
vill upptäcka dem för att vi inte står ut med att kvinnor/flickor beter så på det sättet. Wassberg
menar vidare att om vi väl upptäcker dem så har vi lättare för att ursäkta och minimera
beteendet, även i bedömning och behandling.

Wassberg menar att det finns såväl likheter som skillnader mellan killar och tjejer som
förgriper sig sexuellt. Något som många har gemensamt är att de blivit försummade och
Wassberg tycker sig ha fått en bild av att varken killar eller tjejer känner någon skuld för det
de har gjort och att de även har svårt att se konsekvenserna för offret. Tjejerna som hon har
mött har dock visat känslor av skam i högre utsträckning än killarna och har svårare att se det
sexuella i övergreppen. Wassberg tror att detta kan ha att göra med samhällets bild av kvinnan
som den genomgoda varelsen. Detta bidrar även till att tjejer lättare kan vara nära småbarn
utan att vi reagerar. Wassberg menar också att tjejerna är mer aggressiva i sina övergrepp.
Hon tror att detta kan ha med tjejernas självbild att göra, deras förakt mot sig själva och att de
behöver aggressiviteten för att kunna genomföra övergreppet. I övrigt menar Wassberg att
killar och tjejer förgriper sig på ungefär samma sätt förutom att tjejer använder sig av
tillhyggen vid penetrering eftersom de inte har någon penis.

Annika Wassberg menar att det sexuella övergreppet bör ses som en sexuell handling och inte
alltid som en fråga om makt. Makten kan vara ett verktyg för att få till stånd ett övergrepp, till
exempel om man väljer ett offer i beroendeställning som inte berättar, men i grunden är det
den sexuella upplevelsen som är målet (personlig kommunikation, Annika Wassberg 030314;
Off.Clinic, Internetkälla).

Intervju med Julie Richter

Julie Richter arbetar som psykolog med inriktning mot Kognitiv beteendeterapi på Bärby
ungdomshem, avdelning Garanten. Målgruppen vid avdelning Garanten är pojkar mellan 14
och 21 år som begått sexuella övergrepp. Avdelningen har arbetat med denna målgrupp sedan
1999 och har under dessa fyra år haft totalt femton pojkar i behandling. Till Garanten kommer
pojkar som är dömda enligt Lagen om sluten ungdomsvård (LSU) eller är omhändertagna
enligt Lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU). På avdelningen finns tio
platser varav sju låsbara och tre utslussningsplatser.
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Det teoretiska perspektiv som man arbetar utifrån på Garanten är Kognitiv beteendeterapi och
behandlingsmetoderna är hämtade från Kanada, USA och England. Att metoderna är
framtagna i ovanstående länder men praktiseras i Sverige anser inte Richter ha någon
betydelse. Hon menar att övergrepp har mer att göra med andra faktorer som brist på
anknytning och empati än med olika kulturer och traditioner. Hon menar också att forskning
visar på att sexuella övergrepp existerar i alla samhällen. De metoder man främst använder sig
av på Bärby är Aggression Replacement Training (ART), individualterapi som är en
övergreppsspecifik terapiform samt lösningsfokuserat arbete med familjer och nätverk.
Pojkarna går i skola cirka 15 timmar i veckan och har sex- och samlevnadskunskap en gång i
veckan. På kvällarna finns det möjlighet till idrottsaktiviteter och på helgerna anordnas
aktiviteter utifrån intresse och som passar både i grupp och individuellt.

Mål och syfte med behandlingen är att hjälpa pojkarna att hitta vägar till ökat självförtroende,
lära sig sitt beteendemönster och hitta strategier att behärska dem, utveckla sociala
färdigheter, lära sig läsa av andra, hitta adekvata sätt att bemöta andra samt att reflektera
över sig själv och sin situation. Man arbetar också med förnekande och att pojkarna ska ta
ansvar för sina handlingar.

Något som Julie Richter menar kan vara till problem i behandlingen är då pojkarna ser på sig
själva med samhällets syn och inte tycker att de är värda någonting. I dessa fall är det viktigt
att arbeta mycket med självförtroende och kognitiva förvrängningar. Det är också av stor vikt
att arbeta med uppfattningen om manligt och kvinnligt. Det är en medveten strategi att
personalgruppen består av lika många kvinnor som män. Detta leder, enligt Richter, till att
pojkarnas attityder gentemot både män och kvinnor blir mer påtagliga och på så sätt ges
uppenbara anledningar att jobba med detta, vilket görs främst genom diskussioner i grupp
men även genom konfrontation av personalen. Richter tror att pornografin kan ha haft
betydelse för den snedvridna bild av mannen och kvinnan som pojkarna ofta har utvecklat.
Detta menar Julie Richter kan ha lett till den bild som pojkarna har av den som utsätts för
sexuella övergrepp. De tror att det är ”lättfotade” tjejer och på sätt skuldbelägger de offret.
Pojkarna vet dock mycket väl att det är sex det handlar om men de ser inte det som övergrepp.
Richter menar dock att övergreppen inte behöver ha något med makt att göra men menar att
det faktum att många av dem varit maktlösa i sina liv kan ha påverkat dem att vilja utöva
makt över andra. Andra anledningar att de förgripit sig kan vara tristess, sociala ofärdigheter
och att de vill ha närhet men inte vet hur de ska gå tillväga. De pojkar som Julie Richter har
mött på Bärby har hon märkt har en förmåga att objektivisera offret.

Gruppen unga sexuella förövare är en mycket heterogen grupp och det är, enligt Julie Richter,
svårt att säga vad som är typiskt för en ung sexuell förövare. Det är många faktorer som spelar
in och som är avgörande. Det finns dock vissa riskfaktorer som kan fungera som kriterier.
Dessa är bland annat:

� om man är pojke
� om man själv har varit utsatt
� om man lever i en starkt stressande familjemiljö, har problemfyllda relationer till

föräldrarna eller dålig/obefintlig gränssättning från föräldrarna
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� om man har antisociala förhållningssätt och livsstil, social isolering eller negativa
relationer och påverkan från jämnåriga

� avvikande sexuella intressen och tändningsmönster
� tvångsmässigt intresse för sex
� känslor av ensamhet

Många av pojkarna försöker hitta sätt att ha intima relationer på men vet inte riktigt hur de ska
bete sig (personlig kommunikation, Julie Richter 030401).

Intervju med Åsa Jeppsson

Åsa Jeppsson är socionom och har lång erfarenhet av institutionsvård med ungdomar. Hon är
vidareutbildad i sexologi och arbetar just nu som biträdande institutionschef och är internt
behandlingsansvarig på Tunagårdens behandlingshem för pojkar mellan 14 och 20 år som har
begått sexuella övergrepp. Tunagården är en öppen institution inom SiS och har plats för nio
pojkar som är placerade enligt Socialtjänstlagen (SoL) och LVU. Behandlingshemmet har
arbetat med denna målgrupp sedan 1994.

Grundsynen i behandlingen på Tunagården är den psykodynamiska utvecklingsteorin som de
använder som en modell för att förklara och förstå utvecklingen som leder till att ungdomar
begår övergrepp. De använder sig av kognitiva, pedagogiska och systemorienterade
behandlingsverktyg och begrepp som samspel, anknytning och spegling är viktiga delar i
arbetsmodellen. Viktigt är också att all personal på Tunagården arbetar på ett
miljöterapeutiskt sätt. Terapin utformas utifrån vilken typ av övergrepp pojkarna begått. Man
pratar om varför de hamnat i övergreppssituationen, hur de har agerat, om de varit
manipulativa, hotat sitt offer och så vidare. I behandlingen ingår individuella samtal,
gruppsamtal, nätverksarbete, äventyrsbehandling samt skola. Behandlingen utgår från att i så
hög utsträckning som möjligt vistas utanför institutionen för att hjälpa och stötta pojkarna
tillbaka till samhället. Pojkarna kan exempelvis gå i skola eller praktisera utanför
Tunagårdens område. Jeppsson poängterar vikten av riskbedömningar vid dessa situationer
men säger också att det inte finns någon garanti för hundraprocentig behandling. I
behandlingen ligger fokus på övergreppen för att det är det som är pojkarnas huvudsakliga
problem men viktigt är också att visa pojkarna att det finns hjälp att få och att de inte är
ensamma om sina problem. Pojkarna har mycket tankar och frågor kring vad som kommer att
hända i framtiden. Kommer någon att kunna älska mig trots det jag har gjort? Vem ska jag
berätta för och vad ska jag berätta?

Övergripande mål och syfte med behandlingen är att ge möjlighet till ökad inneboende
förmåga till förändring, att återupprätta och behålla positiva relationer i sitt eget nätverk, att
välja bort destruktiva beteenden samt att öka social, praktisk och teoretisk kompetens. Målet
är också att hjälpa pojkarna att utveckla en sund sexualitet.

Åsa Jeppsson menar att samhället har stor inverkan på både pojkarna och personalen, till stor
del genom media. Synen i samhället på de unga pojkarna är inte speciellt positiv, de har ingen
hög status och det de har gjort är fruktansvärt. För att hjälpa pojkarna i detta, menar Jeppsson,
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att det är viktigt att skilja på person och  handling. Personalen får på inget sätt visa att deras
övergreppshandlingar är acceptabla men ska inte döma den enskilda individen. De ska också
ha en positiv inställning till ungdomarna. Åsa Jeppsson tror dock att samhället ser mer
negativt på unga kvinnliga förövare och att dessa av samhället döms hårdare. Bilden som
gemene man har är att det är värre om mamman förgriper sig än om pappan gör det. Det är
starkare tabu kring de kvinnliga förövarna och det är svårare att se dem. Hon menar att man
för några år sedan inte pratade om de unga förövarna, men att man gör det idag. Om några år
kommer man även att prata om de kvinnliga förövarna. Samhället måste vara moget för att vi
ska våga se var de finns och hur problematiken ser ut.

Jeppsson menar att det är viktigt med ett genustänkande inte bara i terapi utan i hela
behandlingssituationen och säger att detta är något som genomsyrar Tunagårdens
behandlingsfilosofi. Det är viktigt att bryta de stereotypa könsrollerna, till exempel genom att
visa på att män också kan laga mat och visa känslor samt att kvinnorna inte tar för stor plats i
den omvårdande delen. Många av pojkarna har erfarenheter av frånvarande pappor och
mammor som tagit mycket plats och invigt pojken i vuxenvärlden genom diskussioner om till
exempel abort, ekonomi och kärleksproblem. Jeppsson menar att pojkarna har behov av att
drömma om en ”vanlig” familj och det är viktigt att uppmuntra dessa drömmar och främja
utvecklandet av den sunda sexualiteten. Personalen fungerar i detta som ett övningsfält och
visar på positiva och negativa beteenden. Pojkarna har ofta haft en alltför nära relation till sin
vårdnadshavare och Åsa Jeppsson menar att det därför är viktigt med fysisk kontakt men på
ett ”rätt” sätt.

Åsa Jeppsson vill understryka att pojkarna är olika. Men det som kan vara gemensamt är att:

� samtliga har varit mobbade och haft få vänner
� de inte har något missbruk och inget annat kriminellt beteende än det sexuella
� de inte är/har blivit sedda för sin egen skull, utan för någon annans skull
� de har blivit utsatta för fysiskt våld eller att fysiskt våld förekommit i hemmet
� de har blivit exploaterade för pornografi
� de har en känsla av maktlöshet och dåligt självförtroende

Övergreppen kan enligt Jeppsson vara en följd av mobbning under lång tid, brist på
bekräftelse av föräldrarna, få vänner samt att de blivit översköljda av pornografiska bilder och
filmer. Detta kan leda till att pojkarna söker sig till barn för bekräftelse. De saknar en förmåga
att se och relatera till andra, de förstår inte hur andra upplever situationer eller hur de påverkar
sin omgivning. Jeppsson menar dock att de har empatisk förmåga och att de känner skuld,
skam och mycket sorg för det de har gjort och för sitt offer. I frågan om makt menar Jeppsson
att en del av pojkarna använder makten som ett medel för att få till stånd
övergreppssituationen men att det bakom denna fasad ofta döljs en rädsla att bli blottad. En
del av pojkarna upplever sexuell lust vid övergreppen men andra gör det inte och då kan
aggressivitet vara det centrala (personlig kommunikation, Åsa Jeppsson 030410; Jeppsson,
Tidefors Andersson & Löwdahl, 2002).
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BEHANDLING SOM METOD

Metoder (av grekiskans methodos) betyder tillvägagångssätt eller utförande och begrepp som
systematik, ändamålsenlighet och planering framhålls (Bergmark & Lundström, 2000).

Bergmark och Lundström (a.a.) påpekar att kunskapsutvecklingen inom det sociala området
har försvårats av att teori och praktik inte alltid går hand i hand, vilket de menar kan ha lett till
att det sociala arbetet är särskilt känsligt för trender och billiga metoder. När man pratar om
det sociala arbetets innehåll är trots detta metoder och praxisteorier helt centrala begrepp.
Under 1990-talet har kraven på att socialt arbete ska vara resultatorienterat och effektivt ökat
och med detta har önskemålen om kunskapsbaserade metoder förstärkts. Bergmark och
Lundström tycker dock att det finns en viss tveksamhet inom socialt arbete mot sådant som är
mätbart och formaliserad kunskap. Med hänvisning till Alf Ronnby (1983; 1987) skriver
författarna att metodismen i början av 1980-talet stod för stelbenta modeller där klienterna
placerades in utifrån diagnos och målsättningarna i grunden inte stämde överens med
klienternas egna. Bergmark och Lundström (2000) anser emellertid att metoder i socialt
arbete är nödvändiga för att socialarbetarna ska kunna sätta ord på innehållet och utveckla sitt
arbete samt för att kunna förhålla sig kritisk till det som händer på fältet. Även Hallberg
(2000) beskriver förhållandet mellan teori och praktik och skriver att det inte sällan anses vara
betydelsefullt att grunda det praktiska arbetet i teorin för att göra praktikern mer kritisk och
medveten och på så sätt mer professionell. I arbetet med unga sexuella förövare kan detta
också vara viktigt inte minst vad gäller behandlarens egna känslor som väcks i mötet med den
unge. Teoretiska kunskaper kan fungera som ett stöd i förståelsen av den unge och dennes
handlingar. Nyman et al. (2001) skriver att när man som professionell använder sig av mötet
som ett arbetsredskap är det viktigt att reflektera över de känslor som väcks både hos klienten
och behandlaren.

De undersökningar som vi tidigare refererat till och som visar på en låg återfallsfrekvens efter
behandling för de ungdomar som begått sexuella övergrepp, visar enligt Kjellgren (2000) på
att det är meningsfullt att behandla den grupp. Hon menar också att ungdomarna bör erbjudas
en rad olika behandlingsalternativ och ska de vara väl strukturerade och individuellt
anpassade.

Vad gäller behandlingsmetoder i arbetet med unga sexuella förövare finns det vissa
karaktäristika att ha i tankarna (Kjellgren, 2000). Att de unga:

� är i en unik utvecklingsfas
� fortfarande utvecklar en självbild
� är i en fas då deras självkänsla är mycket sårbar
� fortfarande är känslomässigt och fysiskt beroende av sina föräldrar

Månsson (2000) skriver om existensen av könsskillnader och om detta leder till svårigheter i
behandling. Utifrån en undersökning om flickor på ett behandlingshem (Berit Andersson,
1998) menar Månsson att flickor uppfattas som mer skadade och kränkta än pojkar. Flickors
problematik ligger på ett djupare plan och är därför svårare att behandla. Flickorna upplevs
också som mer krävande. Erooga och Masson (1999) anser dock att tjejer som har förgripit
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sig sexuellt mycket väl kan dra nytta av samma sorts behandling som unga killar men
poängterar vikten av att ha med konsekvenserna av den kvinnliga socialisationen i
beräkningen. Mathews et al. (1997) menar också att det är viktigt att ta hänsyn till vad
förövarna själva varit med om och hur övergreppen de själva begått sett ut när man utformar
och väljer metod för behandling.

Anledningen till att man ska behandla unga sexuella förövare är att det både är preventivt och
humanitärt. Både Nyman et al. (2001) och Kjellgren (2000) skriver att man dels hjälper en
ung individ som det gått snett för, dels förebygger man att han eller hon förgriper sig på fler
offer.
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BESKRIVNING AV INFORMANTERNAS METODER

Vi har valt att belysa huvudtankarna i respektive metod för att läsaren på så sätt ska kunna
följa syftet med användandet av dessa. Innan vi påbörjar beskrivningen av de använda
metoderna kommer vi att presentera psykodynamiska teorier eftersom dessa utgör grundsynen
i behandlingen på Tunagården. Vi anser att dessa är viktiga för en ökad förståelse av en
människas anknytning och utveckling vilket också har betydelse i behandling.

Psykodynamiska teorier

Havnesköld och Risholm Mothander (1995) skriver om den psykodynamiska
utvecklingsteorin och menar att den har sitt ursprung inom psykoanalysen och består av flera
teorier. De menar att gemensamt för dessa teorier är att de har präglats av ambitionen att
betrakta mänskligt beteende som meningsfullt oavsett om det är medvetet eller omedvetet.
Bunkholdt (1995) skriver att ett annat gemensamt drag för de psykodynamiska teorierna är att
de ofta utgör så kallade fasteorier.

Erik H Erikssons utvecklingsteori

Erik H Eriksson betonade att människan redan från födseln påverkas av samhället och dess
institutioner och han menade att den sociala miljön skulle ses som en bidragande faktor i
utvecklingen. Eriksson menade också att det under de första levnadsåren läggs en grund som
har stor betydelse för den senare utvecklingen i livet men poängterade även att människan
utvecklas under hela sitt liv. I den teori som Eriksson utvecklade gavs identifikation som
drivkraft i utvecklingen stort utrymme. Han menade att barn tidigt identifierar sig med andra
människor och försöker bli lika dem som de tycker om, beundrar eller som har makt och tar
efter deras beteende och attityder. Genom denna identifikation provar barnen på olika roller
och handlingsmönster (Bunkholdt, 1995).

Bunkholdt (a.a.) beskriver de olika avgränsade faser som Eriksson tänkte sig att de personliga
egenskaperna hos människan utvecklas under. Det finns åtta utvecklingsfaser som sträcker sig
från födsel till ålderdom. Eriksson menade att människan har vissa bestämda behov under
varje fas som måste tillfredsställas för att de fastypiska grundattityderna ska utformas positivt.
Grundattityderna utgör ett stabilt sätt att uppfatta och förhålla sig, både till sig själv och sin
omgivning. Ett barn som har positiva grundattityder får också ofta positiv respons från sin
omgivning vilket bekräftar de förväntningar som ligger i de positiva grundattityderna. Detta
menar Bunkholdt ger barnen bekräftelse av att de är värda något och att andra människor är
pålitliga.

Anknytningsteorin

Lindén (2002) skriver att anknytningsteorin innebär ”att människan föds med genetiskt
grundad förprogrammering för att under sitt första levnadsår knyta an känslomässigt till en
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eller ett par vårdare” (s. 216). Hon menar också att anknytningens syfte är att göra det lättare
för barnet att upptäcka omgivningen under rimligt säkra omständigheter. Lindén skriver (med
hänvisning till Bowlby, 1969) om anknytningens betydelse för människans utveckling och hur
separation och försummelse tidigt i livet kan påverka den fortsatta utvecklingen. Utifrån
Broberg (2000) skriver Lindén att en del av anknytningen sker instinktivt och oavsett
vårdarens lämplighet. Med hänvisning till van Ijzendoorn (1997) skriver Lindén vidare att
anknytningen är enbart beroende av fysisk närhet mellan ett barn och dess vårdnadshavare
under de första levnadsåren. Fysisk misshandel under denna period kan i vissa fall till och
med stärka anknytningen avseende barnets sökbeteende efter sin vårdare. Bowlby
(1988/1994) menar enligt Lindén att då barnet blir äldre utvecklar det utifrån sin kognitiva
förmåga inre arbetsmodeller. Arbetsmodellerna utgör inre uppfattningar om sig själv och
relationen till sina närstående och har betydelse för barnets kommande relationer till andra
människor. Är erfarenheterna av relationen till närstående personer positiv tolererar barnet
även negativa upplevelser. Om däremot de negativa upplevelserna dominerar barnets värld
tvingas denne på grund av sitt behov av närhet till föräldern att utesluta de negativa
erfarenheterna ur sin arbetsmodell. Lindén skriver att detta på längre sikt leder till att
arbetsmodellen förlorar sitt syfte då den inte längre speglar verkligheten.

Ett betydande begrepp inom anknytningsteorin är en trygg bas. Finns den trygga basen ges
barnet den frihet från oro den behöver för att våga utforska världen. Lindén (a.a.) skriver att
Bowlby menade att barnet har två kompletterande system; behovet av närhet, ömhet och
beskydd samt behovet av att stilla sin nyfikenhet genom att utforska världen. Det är först då
barnets upplevelse av trygghet minskar som anknytningsbehovet på nytt träder in. Känner sig
barnet osäkert och saknar trygghet blir dess förmåga att inspektera världen negativ på grund
av att det inte kan lita på att vårdnadshavarna finns där när det behövs.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Den kognitiva terapin har sin utgångspunkt i hur vi uppfattar situationer och händelser och att
detta företrädesvis bestäms av tidigare assimilerade kognitiva strukturer. Dessa utgör ett slags
filter för det vi upplever och påverkar vårt sätt att bearbeta, tolka och lagra stimuli både från
omvärlden och vår inre miljö (Perris, 1996). Den kognitiva terapin beskrivs, enligt Perris, ofta
som en strukturerad, aktiv och direktiv, humanistisk, tidsbegränsad och insiktsfrämjande
form av terapi.

Enligt Statens institutionsstyrelse (Statens Institutionsstyrelse, Internetkälla) är Kognitiv
beteendeterapi (KBT) ett samlingsnamn för terapier som har fokus på att hjälpa klienter att
utveckla och tillämpa funktionella sätt att tänka och handla. KBT är inriktat på att förändra
tankemönster och attityder alltså färdigheter som är bristfälliga i deras beteende. De
vanligaste bristerna är oförmåga att lösa problem, bristfälliga sociala färdigheter, bristfälliga
färdigheter i självkontroll och oförmåga att resonera moraliskt.

Syftet med de kognitiva beteendeterapeutiska metoder som Lardén (2002) beskriver är att
ungdomarnas färdigheter att förstå och handskas med situationer de hamnar i eller kommer att
hamna i ska stärkas. Ungdomarna ska utveckla meningsfulla och prosociala copingfärdigheter



31

som bör ha tillkommit genom anpassning till den aktuella miljön. Lardén menar att för att
utveckling av dessa färdigheter ska ske måste behandlingen utgå från ungdomens egen
livsmiljö och att de nya beteendena kan fungera för honom utifrån hans biologiska,
psykologiska och sociala förutsättningar. Statens Institutionsstyrelse (Internetkälla) skriver att
arbetssättet är mycket aktivt, strukturerat och systematiskt. Det är också viktigt att
behandlingen utformas i samförstånd med ungdomen.

Lardén (2002) menar att den kognitiva beteendeterapins arbetsmodell lämpar sig lika bra för
killar som för tjejer och att mycket av den forskning som bedrivs bygger på kunskaper om
både killar och tjejer. Exempel på detta är grundforskning om social informationsbearbetning
och moralutveckling.

Aggression Replacement Training (ART)

Aggression Replacement Training (ART) är en form av kognitiv beteendeterapi och är en så
kallad multimodal metod. ART består av tre fristående men kompletterande metoder som
vänder sig till de olika responskanalerna hos människan; vad vi säger, gör, tänker och känner.
Då aggression är ett beteendemässigt, kognitivt och emotionellt fenomen bör behandlingen
omfatta dessa tre aspekter. Den beteendemässiga aspekten består av interpersonell
färdighetsträning, den emotionella av ilskekontrollträning och den kognitiva av moraliskt
resonerande (Goldstein, Glick & Gibbs, 2000). Daleflod och Nensén (2000) poängterar att
det inte endast är aggressiva ungdomar som kan dra nytta av ART- modellen. De menar att
blyga och tillbakadragna ungdomar med färdighetsbrister har lika stor användning av
träningen.

Den interpersonella färdighetsträningen är en metod i vilken man lär ut mellanmänskliga
färdigheter, aggressionshantering samt relaterade färdigheter till ungdomar som är svaga eller
brister i dessa färdigheter. Målet med träningen är att ungdomarna ska lära sig att på ett
effektivt sätt använda de inlärda färdigheterna och att de förvärvade kunskaperna ska vara för
livet. Modellen är uppbyggd på flera undervisningsprocedurer i grupp. Genom modellering
får ungdomarna se lyckade exempel på beteende som utgör färdigheterna, genom rollspel ges
tillfälle att öva och repetera dessa beteenden, genom återkoppling på framförandet får
ungdomarna uppmuntran, upprepad instruktion och återkoppling på om de lyckats matcha
sina förebilder i rollspelet bra, genom överföringsträning uppmuntras ungdomarna att delta i
olika aktiviteter som är utformade för att öka chansen till att de färdigheter som lärs in blir
bestående och vara tillgängliga i de miljöer de vistas sig i (Goldstein et al., 2000).
På liknande sätt som den interpersonella träningen lär ungdomarna vad och hur de ska göra
syftar ilskekontrollträningen till att lära ungdomarna vad och hur de inte ska göra.
Ungdomarna lär sig att svara på provokationer utan ilska genom en responskedja som
fokuserar på igångsättare, fysiologiska signaler, ilskedämpare, påminnelser för att tänka om i
en stressad situation, användning av adekvata alternativ till ilska och aggression som de lärt
sig i den interpersonella träningen samt självutvärdering. Målet med ilskekontrollträningen är
att minska ilskan hos kroniskt aggressiva ungdomar samt förse ungdomarna med nödvändiga
redskap för att lära sig självkontroll (Goldstein et al., 2000).
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Gibbs, Potter och Goldstein (1995) menar enligt Goldstein et al. (2000) att
behandlingsprogram för asociala ungdomar måste innehålla en moralisk komponent för att
vara effektiva. ARTs träning i moraliskt resonerande syftar till att hjälpa ungdomar igenom
den naturliga ordningsföljden för stadierna för moralisk-kognitiv utveckling, så att de i sociala
situationer ska fatta mer mogna beslut. Goldstein et al. skriver att frågan om ungdomars
moraliska resonemang är moget eller försenat är relevant då vi agerar som vi tänker. Om
utvecklingen är försenad vad gäller tankesätt och beteende innebär detta en fördröjd
omogenhet gällande moraliskt resonerande samt ihållande och uttalade kognitiva
förvrängningar. Genom undervisning i grupp av moraliskt resonerande kan båda dessa
aspekter åtgärdas. I träningen i moraliskt resonerande använder man sig av
värderingsövningar i fyra olika faser. I fas ett presenteras problemsituationen, i fas två ska
ungdomarna odla en mogen moraluppfattning, i fas tre åtgärdas en fördröjd moralutveckling
och i fas fyra befästs en mogen moral (Goldstein et al., 2000).

ART programmets längd varierar och längre program ökar chansen för ett bättre resultat.
Enligt Goldstein et al. (a.a.) är det vanligt med tio veckors program där gruppen träffas tre
gånger i veckan och lektioner i interpersonell färdighetsträning, ilskekontroll och moraliskt
resonerande hålls vid var sitt tillfälle.

Lösningsfokuserat arbete

Enligt Ajmal och Rhodes (1999) menar de Shazer (1985) att lösningsfokuserad korttidsterapi
är ett klart definierat förhållningssätt som kan användas med grupper, familjer, par och
individer. Ajmal och Rhodes menar vidare att även om det lösningsfokuserade synsättet och
tillämpningen av detta har sitt ursprung i terapeutiska sammanhang kan det överföras till
andra arbetsformer. Även om man arbetar med familjer eller andra grupper är det inte
nödvändigt att alla i gruppen/familjen är med vid mötet. Skälet till detta är att förändring
mycket väl kan ske då enskilda medlemmar visat sig vara drivande när det gäller att pröva nya
saker. Ajmal och Rhodes beskriver med hänvisning till olika författare (O´Hanlon & Weiner-
Davis, 1987; de Shazer, 1985; Dolan, 1992) ett antal grundläggande antaganden i den
lösningsfokuserade korttidsterapin. Några av dessa är:

� att det inte är nödvändigt att fokusera på det förflutna eller problemdetaljer för att komma
fram till lösningar

� att det alltid finns positiva undantag att fokusera på
� att alla människor har resurser att klara av sina svårigheter
� att det räcker med en liten förändring för att möjligheten till omfattande utveckling ska

öppnas upp
� att klienters samarbete i terapisituationen ser olika ut
� att det finns noggrant beskrivna och realistiska mål i centrum för terapin

För att nå dessa antaganden använder man sig av olika moment och några av dessa är
problemfritt prat, positiva formuleringar – till exempel för att finna de positiva undantagen,
hypotetiska lösningar – bland annat för att hjälpa klienten att hitta en vision av ett
problemfritt liv, skalfrågor – som en hjälp att uppnå de uppsatta målen och se framgången
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samt uppgifter och beröm – efter samtalet kan terapeuten lämna rummet för att reflektera över
samtalet och komma tillbaka med positiva omdömen genom att lyfta fram bland annat starka
sidor, resurser och positiva undantag. Ajmal och Rhodes (a.a.) poängterar även språkets
betydelse i det lösningsfokuserade arbetet och med hänvisning till O´Hanlon och Weiner-
Davis (1989) menar de att man alltid bör ha ett försiktigt språkbruk och ställa frågor som
tyder på att förändring är möjlig

Miljöterapi

Enligt Hagqvist (2000) är miljöterapi ”ett medvetet, och ständigt kritiskt granskat,
användande av människors fysiska och sociala miljö för att åstadkomma förändringar i deras
liv” (s. 18).

Jenner (2000) menar att termen miljöterapi betecknar olika behandlingsprinciper. Han
hänvisar till Jenner med flera (1976) då han definierar det gemensamma området för
miljöterapins grundläggande principer som är:

� öppen kommunikation; i alla riktningar om vad man tycker och känner
� demokrati; alla ska vara med och bestämma det som gäller behandling och skötsel av

institutionen
� nya roller; det förväntas av deltagarna att de ska delta i andras behandling likaväl som i

sin egen, personalen har främst en lärarroll
� symtomtolerans; acceptans av en viss handling och istället ifrågasättande av varför

personen handlar just så
� ständig granskning – verklighetskonfrontation; hela vardagssituationen används till att

bearbeta problem
� frivillighet; behandlingen bygger på deltagarens egen vilja
� gemensamt mål; både personal och deltagarna arbetar aktivt mot ett och samma mål när

det gäller behandling och administration
� kontakt utåt; verksamheten ska bedrivas i kontakt med samhället och får inte isoleras

Fog (2000) skriver med hänvisning till Vedeler (1973) att den sociala och fysiska miljön i den
miljöterapeutiska verksamheten förändras som resultat av ett medvetet utnyttjande av den
institutionella miljön som ett terapeutiskt verktyg. Man vill förändra de statiska och passiva
institutionerna till dynamiska och behandlande samlivssituationer. Fog (2000) menar också att
i begreppet miljöterapi ligger det underförstått att man använder sig av gruppen och dess
processer samt av samspelet mellan personalen och deltagarna i en ”leva-uppleva-lära-
situation”.

Gruppterapi

Det finns flera givna anledningar till varför gruppterapi är en metod värd att använda. Dole
och Sawn (1999) menar precis som Phillips (2001) att grupper är centralt förekommande i
vårt samhälle och att vi sedan vi föddes har varit en del av olika typer av grupper. Grupper
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tillfredställer det mänskliga behovet av sällskap av andra. Det finns, självklart, både positiva
och negativa effekter av att tillhöra en grupp och att vara en del av dess processer. När det
kommer till den professionella tanken till varför man ska använda sig av gruppterapi är det
viktigt att mäta de positiva och negativa aspekterna innan man sätter ihop en ny grupp.

Sigrell (1977) skriver att det gjorts flera försök att definiera gruppterapi och att några av de
begrepp som är centrala i dessa försök är socialisering, stöd, spegling (det vill säga att man
ser sig själv genom andras ögon), samt kedjefenomen. Även olika dynamiska processer i
gruppterapi har lyfts fram och Sigrell beskriver ett antal av dessa med hänvisning till tre olika
författare (Cotten, 1948; Hadden, 1951; Slavson, 1948), de är: trygghet, brytande av isolering,
jagstödjande, insikt, realitetstestning, återinlärning med flera. Sigrell menar att många
asociala ungdomar har en bristande motivationsförmåga och att gruppterapi i dessa fall
lämpar sig bättre än vad individualterapi gör. Kamratgruppen ger då ungdomen stöd att
diskutera frågor som kan vara svåra att prata med någon vuxen om. Print och O´Callaghan
(1999) hävdar även de att gruppterapi är en mycket lämplig terapiform för ungdomar och
speciellt de ungdomar som begått sexuella övergrepp. De skriver att dessa ungdomars tankar,
känslor och de beteenden de behöver arbeta med är komplexa, intima och ofta baserade på
bland annat kognitiva förvrängningar och mycket olämpliga handlingsstrategier. Print och
O´Callaghan skriver vidare att det stöd samt den modellering och öppenhet som ungdomarna
får från gruppen leder effektivt till adressering av problemen. De menar också att
igenkännande i andra gruppmedlemmar, att de inte är ensamma om problemen, att de känner
att de är värda respekt och har positiva sidor som uppmärksammas av andra kan leda till en
positiv motivation att lyckas.

Gruppterapi (Groupwork) på the Lomond Unit, Geilsland School

Sofie kom under sin praktiktid på the Lomond Unit i Skottland i kontakt med gruppterapi för
unga sexuella förövare. B-projektet som hon skrev då handlade om just detta och ligger till
grund för detta avsnittet.

Huvudanledningen till att gruppterapi används på the Lomond Unit är för att ta upp frågor och
ämnen som de unga killarna kan uppleva som svåra att ta itu med eller förstå som till exempel
definition och identifikation av ilska och våld, maskulinitet, självkännedom med mera. Detta
görs under sessioner genom rollspel, diskussioner och reflektioner. För att sessionerna ska bli
så användbara och effektiva som möjligt är det viktigt att killarna är aktiva och deltar i
diskussionerna och reflekterar över sitt beteende och om det är något som måste ändras på.
Det är ett faktum att mycket hänger på pojkarnas motivation och deras förmåga att ta till sig
den information som ges från gruppen och omvandla det till ”vardagskunskap”. Personalens
uppgift i gruppterapin är att leda killarna framåt och styra upp diskussioner när de tenderar att
skena iväg.

Killarnas sexualiserade problematik adresseras inte speciellt under sessionerna på grund av
konfidentialiteten. Det som diskuteras är dock sådana ämnen som ofta är en stor del i orsaken
till varför killarna har begått de sexuella övergreppen. Programmet som används är baserat på
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forskning som säger att många förövare ofta har problem med sociala färdigheter och att
kognitiv träning är en viktig komponent i ett effektivt korrigerande (correctional) program.

Gruppterapin sker till en gång i veckan och ungefär en timme vid varje tillfälle. En session
kan sträcka sig över två tillfällen beroende på hur många uppgifter som ingår och vad som
diskuteras. Killarna är indelade i två grupper om fyra och fem i varje grupp. Indelningen är
gjord utifrån killarnas förmåga att ta till sig information och förstå den. Grupperna är
bestående under hela programmets varaktighet. En session börjar alltid med en kort
summering av det som diskuterades vid föregående tillfälle. Även anledningarna till varför
killarna ska delta i gruppterapi är poängterade varje gång för att de ska vara fullt medvetna
om dess betydelse. Heap (1987) diskuterar vikten av att vara medveten om sina problem
innan man kan lösa dem. Detta är också en reflekterad tanke på avdelningen inte bara i
gruppterapi utan i hela det terapeutiska arbetet och i vardagen.

Efter summeringen av föregående tillfälle presenteras ämnet för kvällen. Personalen
introducerar sessionen och sedan följer definitioner och diskussioner. Både teoretiska och
praktiska aspekter lyfts fram. Killarna uppmuntras hela tiden att vara med i diskussionerna
och att dela med sig av sina erfarenheter. Ibland används skriftliga uppgifter (problem
situation diary) som killarna ska fylla i och reflektera över. Innan sessionen avslutas
summerar man tillsammans vad man har pratat om och personalen lyfter speciellt viktiga
synpunkter. Eftersom flera av killarna på avdelningen har inlärningssvårigheter ökar vikten av
att repetera och summera för att de ska ta till sig och förstå de nya kunskaperna.

Nätverksarbete

Andresen (2002) skriver att nätverk är ett begrepp för att beskriva det relationssystem av
människor som är betydelsefulla för en person. Klefbeck och Ogden (2001) uttrycker detta
som ett socialt stöd. Andresen (2002) menar också att det finns en rad olika arbetssätt som är
nätverksorienterade och att det handlar om förhållningssätt mer än om en speciell
arbetsmetod. Det är när vi ägnar ungdomens sociala nätverk stor uppmärksamhet som vi
arbetar nätverksinriktat och det är viktigt att det är ungdomen själv som får bestämma vilka
människor som känns betydelsefulla för honom eller henne. Andresen menar att vi måste få
med ungdomens egen förståelse av sin situation för att vår egen förståelse ska bli så bred som
möjligt.

Klefbeck och Ogden (2001) skriver om det sociala nätverket och dess inverkan på
socialisationsprocessen. De menar att människan påverkas av sitt nätverk och lär sig de
värderingar, normer och regler som gäller för umgänget i just den gruppen de tillhör.
Klefbeck och Ogden skiljer på primärt och sekundärt nätverk där familj, släkt och vänner
utgör det primära medan professionella utgör det sekundära nätverket. Om det primära
nätverket har ”dragit sig tillbaka” får det sekundära nätverket större utrymme.
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Äventyrsbehandling

Äventyrsbehandling är enligt SiS ett komplement till institutionsvården.
Äventyrsbehandlingsprogrammet utgör en metod där man på ett effektivt sätt kan närma sig
ungdomarna, öka deras självkännedom och stärka deras tilltro till sin egen och andras
förmåga. Äventyrspedagogiska program har internationellt fått allt större genomslagkraft och
slutsatser som kan dras från många studier är att metoderna har en mycket positiv effekt på
ungdomar med svåra sociala och emotionella problem (Statens Institutionsstyrelse,
Internetkälla).

Målet med äventyrsbehandling är att ungdomarna ska träna sig i att sätta gränser samt att öka
tilliten till andra människor. Det är också meningen att de ska få en inblick i olika
fritidsaktiviteter som förhoppningsvis leder till ett rikare fritidsliv. Jeppsson, Tidefors
Andersson och Löwdal (2002) skriver med hänvisning till Johan Lothigus (chefspsykolog vid
pliktverket i Karlstad) att den sociala och psykologiska utvecklingen påverkas på ett
avgörande sätt genom de fysiskt och psykiskt påfrestande aktiviteterna. De skriver vidare att
Lothigus menar att själva upplägget att man spenderar tid tillsammans dygnet runt är en viktig
del i detta. Jeppson et al. menar att det är viktigt att behandlarna är tydliga och konkreta
utifrån ungdomarnas förutsättningar. Samarbets- och tillitsövningar blandas med individuella
aktiviteter och alla aktiviteter anpassas efter gruppen. Flexibilitet är mycket viktigt eftersom
ungdomarna pendlar mellan hjälplöshet och storslagenhet.

Det huvudsakliga i äventyren är att anta en utmaning och att klara den nya och krävande
uppgiften. Genom äventyren och spänningen får ungdomarna uppleva framgång och på så sätt
successivt tänja på gränserna för sin förmåga. Ungdomarna får också ge utlopp för sin energi,
lätta på trycket i behovet av spänning och omväxling vilket är utmärkande för åldersgruppen
och kan vara svårt att tillgodose inom den slutna institutionsvården. Äventyrsprogram kan
användas för att bryta ett invant mönster, när behandlingen inte går framåt men även som en
del av utslussning från en institution (Statens Institutionsstyrelse, Internetkälla).
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ETT FÖRSÖK TILL SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION

Vi kommer i detta kapitel göra ett försök till att knyta ihop litteratur, intervjuer och metoder.
Vi vill på detta sätt återknyta till vårt syfte och våra frågeställningar och diskutera det som
framkommit. I vårt syfte att undersöka vilka teoretiska förhållningssätt och
behandlingsmetoder som används i arbetet med unga sexuella förövare i Sverige idag har vi
utgått från samhällets värderingar och ett genusperspektiv. Som vi skrev tidigare valde vi
denna utgångspunkt på grund att vi lägger stor vikt vid den sociala interaktionens påverkan på
människan.

Vi anser att vi påverkas i stor utsträckning av de normer, lagar och regler som är rådande i
samhället och vi påverkar i vår tur utvecklingen av dessa. Våra gränser gällande sexualitet har
vidgats och det är inte alltid längre det mest privata i våra liv. Debatten har gått från
”sängkammarprat” till en mer öppen diskussion och tillgänglighet av sex och samlevnad både
privat och offentligt. Samhället har blivit allt mer sexualiserat vilket vi tydligt kan se bland
annat genom det allt mer lättklädda modet, sexiga kläder till barn och de allt mer förföriska
och avklädda tjejerna i popvärlden. Som vi skrev i inledningen är denna utveckling både
positiv och negativ. Att ett ämne öppnas upp innebär att mystiken dämpas och med det också
rädslan för det okända. Följden blir att kunskapen ökar och vi vågar vara mer nyfikna.
Samtidigt är det viktigt att den kunskap som ökar, gör det utifrån sunda förebilder och sann
sexualupplysning. Samhället, både enskilda individer och staten, har ett stort ansvar att sätta
gränser genom normer och regler och på så sätt visa vägen till ”rätt” beteende. Samtidigt råder
det en sorts dubbelmoral i samhället. I de olika informationskällorna som tv, tidningar och
Internet verkar det vara fritt fram att tala om och visa sex. Vi får på löpsedlar läsa om de bästa
råden, leksakerna och platserna för ett fulländat sexliv. Men fortfarande är ämnet sexualitet
tabubelagt i så stor mån att de flesta föräldrar inte pratar om det med sina barn och lärarna
rodnar under sexualundervisningen i skolorna. Barnen och ungdomarna får dubbla budskap
från olika källor och ofta lämnas de att själva tolka och försöka förstå den information de tar
in.

Det finns vissa stadier i ens liv då man påverkas mer av vad ens omgivning tycker, tänker och
inte minst gör. Ungdomsåren är en sådan tid, där vuxna ”förebilder”, kompisgäng och media
inte att förglömma är tre stora påverkanskällor till hur vi formas till dem vi är och hur vi
väljer att se på oss själva och på andra. Hur vi formar vår sexuella identitet eller könsidentitet
finns olika förklaringar till men både det biologiska könet och samspelet med oss själva och
andra är avgörande faktorer. Enligt Trost och Levin (1996) är symbolisk interaktionism en
utgångspunkt för en analys av den sociala verkligheten och den sociala interaktionen beskrivs
som en viktig hörnsten i denna. Vi anser att de unga sexuella förövarna i hög grad påverkas av
samhället och dess normer och värderingar och teorierna om jaget och spegeljaget är
betydande för förståelsen av detta. Utifrån den symboliska interaktionismens teorier anser vi
att samhället och massmedia har en stor inverkan på alla människors sexualitet men främst
ungdomars då de är mitt i skapandet av sin identitet.

Vi påverkas och blir också behandlade olika av vår omgivning beroende på om vi är killar
eller tjejer. Om vi ser tillbaka i historien har killar och män haft ett större spelutrymme
sexuellt, något de har än idag. Det är mer accepterat för en kille att ha ett utagerat sexliv med
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flera sexpartners och dessutom prata om det. Även om historien har förändrats och det kanske
inte idag förväntas av en flicka att hon är oskuld vid giftermålet bör hon varken ha flera
sexpartners, visa att hon njuter av sex eller definitivt inte prata om det. Genom samhällets
sociala konstruktion av manligt och kvinnligt påverkas vår syn på vad som är just manligt och
kvinnligt och hur vi beter oss utifrån detta. När någons beteende inte stämmer överens med de
förväntningar som finns utifrån de skapade sociala rollerna har vi svårt att ta till oss detta. Ett
exempel på detta är den bild som de flesta av oss har av kvinnan som den genomgoda
varelsen och omvårdande modern. Kvinnor tillhör inte den grupp som vi tänker kan begå
sexuella övergrepp. Inte heller ungdomar tillhör denna grupp och då minst av allt de unga
tjejerna. Detta exemplifieras genom intervjun med Julie Richter som menar att man genom att
vara pojke utgör en riskfaktor för att utveckla ett sexuellt förövarbeteende. Medan vi är
förblindade av denna naiva föreställning så existerar det kvinnor och ungdomar som begår
dessa handlingar. Att de är färre till antalet är det inte mycket som talar emot men flera
författare menar att mörkertalet är större när det gäller dessa grupper bland annat på grund av
tabun kring det. För offret spelar det antagligen ingen roll hur liten den grupp är som deras
förövare tillhör. Vi menar att det inte heller borde spela någon roll hur få förövarna är för att
de ska uppmärksammas och få behandling. De undersökningar som visar på att återfallsrisken
sjunker efter genomförd behandling anser vi stödjer vår tanke om att behandling av de unga
sexuella förövarna är meningsfullt.

De behandlingshem vi varit i kontakt med har endast haft unga manliga sexuella förövare som
målgrupp och vad vi vet finns det idag inget behandlingshem (eller avdelning) som vänder sig
till unga tjejer som begått sexuella övergrepp. Off.Clinic behandlar dock även tjejer men som
tidigare beskrivits bedriver inte denna verksamhet i nuläget något behandlingshem. Som Åsa
Jeppsson menar så är kanske utvecklingen på väg framåt, man pratade inte om de unga
förövarna för några år sedan och om några år vågar vi kanske se och prata även om de
kvinnliga förövarna. Vi anser dock att vi inte kan vänta på att samhället blir moget. Både
män/pojkar och kvinnor/flickor måste förändra sina attityder mot varandra, vi måste försöka
se igenom de stela stereotyperna av manligt och kvinnligt för att förändring ska kunna ske.
Att de stereotypa rollnormerna är skapade genom sociala processer innebär också att man
genom sociala förändringar kan omskapa dessa. Det finns faktorer på individ-, familje- och
samhällsnivå som påverkar och befäster rollnormerna och som det därför också måste till
förändring inom. Hirdmans teori om genuskontraktet påvisar också hur rollnormerna är
inlärda hos män och kvinnor på olika nivåer. Poängen med teorin är att kvinnan är
underordnad mannen och genom att använda begreppet genuskontrakt kan vi sätta ord på det
maskulina och feminina. För att vi ska se de kvinnliga förövarna måste vi först se kvinnans
underordning i samhället och vilka konsekvenser detta för med sig. Genuskontraktet påverkar
också hur vi uppfattar varandra och agerar mot varandra. I ungdomsgrupperna idag finns ofta
regler och moraluppfattningar om hur man bör vara. Dessa uppfattningar och regler speglar de
uppfattningar och regler som finns i samhället och även här fungerar genuskontraktet som en
drivande kraft. Det kommer inte att ske någon förändring så länge vi väljer att vara tysta och
inte sätta ord på det som sker. Ungdomarna idag tycker vi visar på att vilja förändra synen på
killars och tjejers roller men det går inte så länge de lever efter vuxenvärldens moral och
könsroller. Exemplet med 16-åriga flickan visar tydligt på att hon inte lever som hon lär och
vi tror att så även är fallet med andra ungdomar i flera situationer.
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Det har framkommit under intervjuerna samt i den litteratur vi har tagit del av att många av
ungdomarna som förgripit sig sexuellt har varit försummade under sin uppväxt, ofta har varit
utsatta för någon form av övergrepp (fysiskt, psykiskt eller sexuellt), har ett bristande nätverk
med frånvaro av både vuxna och jämnåriga, har i hög utsträckning vistats i sexuellt
utåtagerande miljöer och blivit exploaterade för pornografi, saknar förmåga att relatera till
andra och se konsekvenserna av sitt handlande samt att de ofta har dåligt självförtroende. Alla
tre informanterna poängterar dock att gruppen unga sexuella förövare är en heterogen grupp
vilket också bevisas genom vissa helt skilda påstående om beteenden och egenskaper. Ett
exempel på detta är Långström (2000) som skriver att en faktor som är viktig att
uppmärksamma är alkohol- eller drogmissbruk medan Åsa Jeppsson säger att missbruk och
annat kriminellt beteende är mycket ovanligt hos de pojkar hon träffat. Vi menar att
människor påverkas av sin omgivning och att våra vårdnadshavare och andra signifikanta
andra har en betydande roll för hur vi utvecklas och formas som människor. Människan är
dock en komplex varelse som kan utvecklas och leva med minimala bidrag från omgivningen,
överallt finns bevis på detta hos så kallade ”överlevare” och ”maskrosbarn”. Vi vill därför inte
medverka till att befästa den redan så etablerade stereotypen av den unga sexuella förövaren
genom att säga att ovannämnda upplevelser automatiskt leder till ett förövarbeteende. Man
kan inte säga vad som varit den avgörande faktorn till övergreppen eller varför just dessa
ungdomar utvecklat ett sexuellt övergreppsbeteende. Det är dock viktigt att se vad
ungdomarna brister i och hur deras inlärda ”sociala värld” ser ut för att därefter kunna utforma
en relevant behandling.

Att ungdomar befinner sig i en period i livet då de i stor utsträckning påverkas av sin
omgivning är också viktigt att ha med sig i behandling. För de ungdomar som begått sexuella
övergrepp har denna påverkan i de flesta fall varit negativ men det faktum att de befinner sig i
en unik utvecklingsfas, fortfarande utvecklar sin självbild och har behov av anknytning talar
för förändring av felaktigt beteende och en positiv utgång i behandling. Tron på att människan
kan förändras är en grundläggande utgångspunkt i allt behandlingsarbete. Vi anser att det är
viktigt att denna inställning existerar i hela samhället då ungdomarna behöver stöd efter
behandlingen. På institutionen befinner sig ungdomarna i en trygg och accepterande miljö och
återvändandet till samhället kan bli minst sagt turbulent. Att utsätta en annan människa för
sexuella övergrepp är något av det mest fruktansvärda någon kan göra och i dessa situationer
är samhället den som dömer hårdast. Julie Richter och Åsa Jeppsson lyfter upp problematiken
kring att de ungas bild av sig själva påverkas i hög utsträckning av media och samhällets syn
på dem. Richter menar att i de fall som killarna ser sig själva med samhällets glasögon kan det
vara problematiskt att behandla och att det då är viktigt att arbeta med att stärka självbilden.
Att ungdomarna påverkas av hur samhället ser på dem och att detta i sin tur påverkar deras
syn på dem själva gör att samhällets syn är mycket viktig att ha med sig i behandlingen. Även
personalen påverkas av hur samhället ser på de unga sexuella förövarna. För att de ska kunna
bemöta och behandla ungdomarna på ett professionellt sätt är det viktigt att de är medvetna
om dessa påverkningar från samhället.

Det som ungdomar som förgripit sig sexuellt främst behöver är att lära sig utveckla sociala
färdigheter. Återkommande är att ungdomarna ska lära sig att hitta adekvata sätt att bemöta
andra, kunna reflektera över sig själva och sin situation samt att förstå sitt beteendemönster
och vad som är deras utlösande riskfaktorer för att kunna undvika dessa. Utifrån övergreppen
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kan behovet av detta tydligt ses om vi ser till den förövarcirkel som Lane utvecklat. För att
kunna undvika fler övergrepp är det viktigt att känna till sitt handlingsmönster och hur man
påverkas av olika saker. Detta är något som är en viktig färdighet även i andra situationer för
att kunna anpassa sig till de normer och regler som finns i samhället. Då familj, skola och
massmedia nämns som tre stora och viktiga socialisationsagenter spelar skola och massmedia
en större roll hos dessa ungdomar då familjen inte kan förmedla samhällets normer och regler.
Man kan dock ställa sig frågan om vårt alltmer sexualiserade samhälle och den bild som
förmedlas till våra barn och ungdomar alltid är så sund.

Det är också viktigt för ungdomarna att utveckla och/eller återupprätta positiva relationer i ett
eget nätverk. Anledningen till att ungdomarna inte haft några eller väldigt få nära relationer
varierar men att de bland annat har bristande förmåga att se och förstå sin omgivning och sig
själva samt haft få positiva signifikanta andra att relatera till är några möjliga orsaker. De
brister som beskrivs att ungdomarna har, tycker vi visar på att de behöver stärka sin självbild,
inte bara utifrån den sexuella problematiken utan för att kunna förändra hela sin livssituation.
En stärkt självbild anser vi vara en grundläggande förutsättning för att man ska kunna arbeta
vidare med en utveckling av sociala färdigheter och på så sätt också bygga ut sitt sociala
nätverk. Den basala trygghet som institutionen tillsammans med personalen utgjort för
ungdomarna under behandlingstiden kan jämföras med den trygga bas som Bowlby diskuterar
bör finnas under anknytningstiden för ett litet barn och som medverkar till att barnet vågar
vara nyfiket och utforska världen. Utifrån ungdomarnas bakgrund och problematik kan vi
tydligt se brister utifrån människans behov av basal trygghet och att detta är något som är
viktigt att arbeta med i behandlingen med dessa ungdomar. Att våga lita på andra människor
och att utveckla den emotionella tryggheten är en viktig del i etablerandet av ett socialt
nätverk som spelar en betydande roll då ungdomarna skrivs ut från institutionen och ska möta
det hårt dömande samhället.

I vårt samhälle är olika former av grupper vanligt förekommande och att vara en del av en
grupp tillfredställer vårt mänskliga behov av sällskap med andra. Detta är något som lyfts
fram som det positiva med gruppterapi. Som beskrivits är flera av de unga sexuella förövarna
ofta ensamma och brister i de sociala färdigheter som krävs för att fungera i en grupp. Vi
tänker därför att det är extra viktigt med gruppterapi för denna målgrupp, dels för att de ska få
känna samhörighet och trygghet, dels för att de ska få möjlighet att öva sociala färdigheter för
att återanpassas till livet utanför institution. De tre informanterna lyfter också fram
gruppterapi som något positivt med just denna målgrupp medan individualterapi verkar vara
ett komplement till denna. Att gruppterapi är en naturlig del i den kognitiva beteendeterapin
med ungdomar som förgripit sig sexuellt känns relevant med tanke på de fördelar som
beskrivits om gruppen som metod. Det faktum att ungdomarna ofta ser sig själva utifrån
samhällets värderingar gör att gruppen utgör en viktig funktion i ungdomarnas utveckling av
en positiv självbild vilken är viktig för den vidare behandlingen och utvecklingen av de
sociala färdigheterna. Vi speglar oss i andras uppfattningar om oss själva vilket leder till att vi
anammar denna bild. I gruppterapin får ungdomarna möta andra ungdomar med liknande
bakgrund och tillsammans med personalen kan de genom positiv respons skapa en ”ny” bild
av sig själva innehållande möjligheter och förhoppningar.
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Annika Wassberg och Julie Richter använder sig av KBT i arbetet med de unga förövarna
medan Åsa Jeppsson och arbetet på Tunagården utgår från en psykodynamisk
utvecklingsteoretisk grundsyn. Vi kan ändå se mycket likheter i både behandling och
tankesätt. Det huvudsakliga i behandlingsarbetet är beteendeförändrade metoder och
resocialisering. Det som kännetecknar KBT är tydlig struktur och att ungdomarnas
tankemönster, attityder och färdigheter som är bristfälliga ska utvecklas. Den här typ av
behandling lämpar sig givetvis med flera grupper av ungdomar som behöver utveckla sina
sociala färdigheter men vi vill utifrån våra nyvunna kunskaper framhålla vikten av träning av
detta slag med gruppen unga sexuella förövare. Som poängterats är det viktigt att man hittar
sätt att nå ungdomarna så att de tar till sig kunskapen och inte bara efterapar det korrekta
beteendet. ART tycker vi är ett bra exempel på hur man kan integrera ett beteende på flera
plan så att ungdomen tar till sig kunskapen. Det är främst det moraliska resonerande som vi
tänker bidrar till att pusselbitarna faller på plats och ungdomen kommer till insikt om varför
dennes beteende bör förändras.

Äventyrsbehandling och miljöterapi är ytterligare två behandlingsmetoder som används i
arbetet med unga sexuella förövare idag. Äventyrsbehandlingen ser vi som en naturlig del i
arbetet med ungdomar överlag då dessa befinner sig i en aktiv period av sina liv, kanske har
svårt att koncentrera sig och problem med teoretisk inlärning. Som beskrivits tidigare kan
denna praktiska aktivitetsbehandling hjälpa ungdomen till en utveckling av bland annat ökad
självkännedom (som vi tidigare betonat vikten av), öka sin tillit samt träna sig att sätta
gränser. Målen i behandlingen får varken vara för lätta eller för svåra att uppnå och det är
mycket viktigt att personalen är medvetna om ungdomarnas gränser och kapacitet för att tänja
och öka dessa successivt. Äventyrsbehandlingen kan även sättas i samband med att flera av de
unga sexuella förövarna ses som relativt ensamma då en bonus med behandlingen kan vara att
det förhoppningsvis leder till ett rikare fritidsliv och ett utökat socialt nätverk med jämnåriga.
En förutsättning för att ungdomarna ska kunna bygga sitt sociala nätverk är att en
grundläggande trygghet finns vilket påverkar deras tillit till andra människor.

Miljöterapin ser vi som ett komplement till övriga behandlingsmetoder och verktyg. Som
tidigare beskrivits är miljöterapin ett medvetet och kritiskt användande av ungdomarnas
fysiska och sociala miljö för att kunna åstadkomma förändringar deras liv. Att använda medel
som av ungdomarna inte upplevs som behandling tror vi kan vara väldigt positivt i
behandlingsarbete just med ungdomar. Miljöterapin hjälper behandlaren att ge ungdomen en
terapeutisk helhet som genomsyrar både det fokuserade behandlingsarbetet och
vardagssituationer.

I våra intervjuer var det ingen av informanterna som i sina berättelser av verksamheterna
belyste vikten av att ha ett genusperspektiv i behandlingen eller att könsroller är något de
diskuterar med ungdomarna. På frågan om det är viktigt att ha ett genusperspektiv i
behandling svarade dock samtliga att det är mycket viktigt och att detta görs genom
diskussioner i grupp om manligt och kvinnligt men att det även är integrerat i hela
behandlingen. Vår tanke om att det är viktigt att ha ett genusperspektiv i behandling och att
man diskuterar uppkomst och förekomst av mans- och kvinnoroller tycker vi har blivit befäst
av att många av de unga sexuella förövarna har en snedvriden bild av mannen och kvinnan i
samhället. Det är positivt att våra tre informanter delar vår uppfattning om att det är viktigt att
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ha ett genusperspektiv samt att man arbetar för att göra ungdomarna medvetna om våra
tilldelade könsroller. Vi tror dock att anledningen till man inte poängtera detta när man
beskriver behandlingen ser det som en självklar del. I detta självklara är det dock viktigt att
man inte ”glömmer bort” varför man arbetar på ett visst sätt, då detta kan leda till att
behandlingsstrategierna blir slentrianmässiga. Om man väljer att inte poängtera
genusperspektivets vikt i behandlingen befäster man enligt oss Hirdmans teori om
genuskontraktets varaktighet; att detta kommer att bestå så länge man väljer att inte prata om
det.

Vårt samhälle är under enorm utveckling på flera plan. Informationsflödet ökar och den
emotionella kopplingen till detta har svårt att hänga med, våra moraliska och etiska
diskussioner får idag alltmer stå tillbaka för den kommersiella världens framfart.

Idag översköljs ungdomar med sexualiserad information från media och de förväntningar som
skapas utifrån detta kan vara svåra att hantera. Förväntningarna ser också olika ut beroende på
vilket kön ungdomarna tillhör. Killar förväntas ta plats och vara tuffare i sina uttryck både
muntligt och kroppsligt medan tjejer helst ska rätta sig efter andra och varken säga bu eller bä.
Vi kan till och med vara så råa att vi säger att flickor föds till offer medan pojkar föds till
förövare. Det låter hemskt men ett faktum är att man genom att göra mannen till den starke
och kvinnan till den svaga skapar ett offer och en förövare så som vi är vana att få det
presenterat för oss. Kanske kan detta också vara en del i tabubeläggningen som råder in om
det är en flicka som har ett sexuellt förövarbeteende och en pojke som är offer för det. Kanske
är det också så, som Araji (1997) frågar sig, att flickan som har ett sexuellt förövarbeteende,
slutar med detta och intar en offerroll när hon inser att det är det som förväntas av henne.
Bland de ungdomar som på ett eller annat sätt går utanför samhällets gränser för vad som är
accepterat sexuellt och inte klarar av att leva upp till de förväntningar som skapats finns de
som begår sexuella övergrepp. Att det endast finns två behandlingshem i Sverige för denna
målgrupp ger ingen rättvisande bild av hur utbredningen ser ut. Framförallt inte då det gäller
unga kvinnliga förövare där det inte finns något behandlingshem eller ens någon avdelning
för dem. Trots att informationsflödet från media ständigt ökar och att det kan vara svårt att
hantera och förhålla sig till, är det naturligtvis inte den ensamma faktorn för att någon
utvecklar ett sexuellt förövarbeteende. Vad vi vill poängtera är dock vikten av att vara
medveten om samhällets påverkningar, förväntningar utifrån könsroller och dess betydelse för
barn och ungdomars sexuella utveckling. Denna medvetenhet gäller även då ungdomarna ska
återvända till samhället från institutionen. Oavsett vad ungdomarna har lärt sig genom
behandlingen kvarstår samhällets förväntningar och krav när de skrivs ut.

Det kan kanske ses som att vi ”tycker synd” om de unga sexuella förövarna vilket inte är
fallet. Däremot sympatiserar vi med dem som grupp därför att de är en del av ett samhälle
som inte fungerar och vi har en del i att de existerar. Så länge vi väljer att blunda för att de
finns så kommer vi att fortsätta bidra till existensen av sexuella övergrepp. Vi måste våga se
och acceptera det faktum att det finns ungdomar av båda könen som utsätter andra för
sexuella övergrepp. Dessa ungdomar måste sedan få behandling där de ska lära sig ta ansvar
och inse vad de gjort och hur deras beteende påverkat andra människor. Men hur ska en ung
kille eller tjej kunna inse och ta ansvar för sina handlingar när ett helt samhälle väljer att
blunda för det faktum att de finns?
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Avslutande kommentarer

Vårt syfte med uppsatsen har varit att utifrån samhällets värderingar och ur ett
genusperspektiv undersöka vilka teoretiska förhållningssätt och behandlingsmetoder som
används i behandling med unga sexuella förövare i Sverige idag. Vi har under arbetets gång
insett att vi varit lite för breda i vårt syfte och även i våra frågeställningar. Vi har därför inte
haft möjlighet att fördjupa oss i de olika delarna i den utsträckning som vi önskat. Vi anser
ändå att vi har besvarat våra frågeställningar och uppnått vårt syfte.

Under uppsatsens tid har vi båda fått ett ökat intresse för ämnet unga sexuella förövare och vi
hoppas kunna utveckla och fördjupa våra tankar ytterligare i andra sammanhang. Vi har
särskilt blivit mer nyfikna på genusperspektivet eftersom det verkar vara tunt med både
forskning och litteratur kring detta.

Det är svårt att dra några generaliserande slutsatser av denna uppsats men vi önskar att den
ska bidra till ett ökat intresse för att ha ett genusperspektiv i behandling med denna målgrupp
och att fler får upp ögonen för de kvinnliga förövarna och inser att de faktiskt finns.
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