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Abstrakt 
 
Denna studie har till syfte att undersöka vad som är specifikt med de ungdomar som begått 
det sexuella övergreppet gruppvåldtäkt, samt ge en bild av den behandling som erbjuds dem. 
Studien består av en redogörelse för aktuell forskning och teori samt av intervjumaterial med 
två experter som arbetat med unga förövare.  

Aktuell forskning både i Sverige och utomlands, främst England och USA, har studerats 
och valts ut till den teoretiska bakgrunden. Studien utgår från tre teoretiska 
förklaringsmodeller, en psykologisk, en sociologisk och en utvecklingsekologisk samt ett 
juridiskt perspektiv. En stor del av teorin fokuserar på området enskilda unga förövare som 
förgriper sig sexuellt på mindre barn. Det har varit svårt att hitta forskning och litteratur kring 
uppsatsens specifika område vilket också genomsyrar materialet. Detta har gjort att även 
litteratur kring angränsande områden tagits med. 

Studien innehåller två intervjuer med experter som är valda med utgångspunkt från sina 
respektive positioner i vårdkedjan kring unga förövare. En av de intervjuade är en före detta 
socialchef från Södertälje med stor erfarenhet från målgruppen både i sin roll som chef men 
även som behandlare. Den andra intervjun är gjord med en psykolog och terapeut på Rädda 
Barnen som har lång och bred erfarenhet av att arbeta med unga förövare. 

Den bild som framträder i studien pekar på att det rör sig om ungdomar som ofta har en 
kriminell bakgrund och som är kända av socialtjänsten redan innan de begår gruppvåldtäkt. 
De har till skillnad från ungdomar som begår enskilda övergrepp på små barn inte samma 
psykologiska bakgrund. Det handlar oftare om den påverkan sociala aspekter har såsom den 
kriminella värld de lever i och den rådande samhällssynen. Viss forskning tyder på att 
riskfaktorer såsom missbruk och/eller kriminalitet hos föräldrar, anknytningsproblematik  och 
neurologiska skador hos barnet bidrar till en ökad risk att individen ska utveckla ett kriminellt 
beteende. Detta gör också att risken för att begå sexuella brott ökar då det ser ut att finnas en 
koppling mellan att begå sexuella brott i grupp och annan kriminalitet. 

Det som framkommit är att det råder en tydlig brist på behandlingsalternativ för gruppen 
ungdomar som begår gruppvåldtäkt. De alternativ som finns vänder sig främst till de 
ungdomar som begår övergrepp på mindre barn. Enligt de experter som intervjuats borde 
samarbetet mellan olika instanser utökas och det borde också ingå förebyggande åtgärder för 
att nå målgruppen i ett tidigt skede.  

Studien visar på ett ökat behov av forskning inom området samt uppföljning av de 
insatser som redan finns för att utveckla behandlingen. Det har också blivit tydligt att det 
krävs mer resurser för att kunna erbjuda dessa ungdomar en bra vård. 
 
Nyckelord: Unga förövare, gruppvåldtäkt, behandling. 
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” För den som känner sig fel, ful och ond kan det ligga nära till hands 
att i mötet med andra bekräfta det fula och onda. För somliga är det 
lättare att uthärda som ful och ond än som ingen människa alls. Ändå 
är det i mötet med andra som hoppet om förändring ryms” 
 
        Rädda Barnen 
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Förord 
 
Denna studie har genomförts med en hel del motstånd från min sida då den handlar om ett 
komplicerat ämne som är svårt att angripa, sexuella övergrepp och har tagit lång tid att 
genomföra. Detta ämne kom jag i kontakt med under mitt yrkesutövande som 
socialsekreterare på Maria Ungdom i Stockholm där jag träffade både förövare av sexuella 
övergrepp och de som blivit utsatta för detta brott. Under hela min yrkesverksamma tid som 
socionom har jag varit intresserad av och engagerad i ungdomars tillvaro och vad som 
påverkar deras situation. 

Under forskningsprocessen har det varit svårt att hitta material till uppsatsen då det 
saknats forskning och litteratur i ämnet och mycket tid har lagts ned på detta sökande. Jag har 
under processen upptäckt att mitt val av uppsatsämne har fört mig in på en i många avseenden 
outforskad väg. Jag riktar ett stort tack till de som hjälpt mig på vägen: 
 
Min handledare Birgitta Wikander som givit mig hjälp och stöd och som kommit med 
kreativa påpekanden då jag kört fast.  
 
Tommy Hjernert, socialtjänsten i Södertälje och Olof Risberg, Rädda Barnen för deras 
deltagande och stora kunskap som givit uppsatsen dess grund. 
 
Min tidigare kollega och nära vän Susanne Cavallius för hennes hjälp när nöden var som 
störst. 
 
Min arbetskamrat Erik Juntikka som hjälpt mig med konkreta råd och litteratur och som givit 
mig mycket av sin dyrbara tid. 
 
Till sist ett tack till min familj och vänner som stått ut med mig under skrivandeprocessen. 
 
 
 
Charlotte Höglund 
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1. Inledning 
 
I en artikel i Metro, en dagstidning i Stockholm, tog man upp ämnet under rubriken Nya 
misstankar om våldtäkter (2002). Man menade att det kommit nya rön kring denna 
problematik som pekar på att dessa förövare oftast redan är kriminellt belastade och att 
tyngdpunkten inte ligger på sexualbrottet i sig utan mer på våldtäkten som gruppfenomen och 
som maktutövande. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, 
uttalade sig i artikeln och sade att dessa gärningsmän inte är framtida sexualbrottslingar eller 
utlänningar som ser ned på svenska kvinnor utan att det utmärkande istället är att förövarna är 
kriminellt belastade och vana att begå våldshandlingar i grupp. 

I samma tidning kunde man i en artikel, Sexbrottslingarna blir allt yngre (2004), läsa att 
sexualbrotten bland unga ökat och att antalet misstänkta våldtäktsmän mellan 15 och 20 år 
fördubblats mellan åren 1999 till 2002, vilket innebär att en nästan en fjärdedel av alla 
våldtäkter skulle begås av tonåringar. I artikeln intervjuades psykologen Julie Richter på 
Bärby ungdomshem, Sveriges enda slutna ungdomshem för unga sexualbrottslingar. Hon 
pekade på gemensamma nämnare som att ungdomarna kom från splittrade familjer, hade en 
förvriden kvinnosyn samt dålig kunskap om sexualitet. Man pekade också på den ökade 
sexualiseringen i samhället och sexfixeringen i media. 

Vi har de senaste åren vid flertal tillfällen kunnat läsa i tidningar om unga förövare som 
begår gruppvåldtäkter och jag som läsare har undrat vilka dessa unga förövare är och hur 
dessa brott är möjliga. Ofta handlar det också om mycket unga offer i tidiga tonåren. 
Definitionen på gruppvåldtäkt är att det är minst två förövare. Bilden som ges i massmedia är 
att förekomsten av gruppvåldtäkt verkar ha ökat under de senaste åren.  

Parallellt med detta har det även skrivits om gängövergrepp av olika slag, främst rån och 
misshandel. Dessa gäng beskrivs ofta vara unga män eller i vissa fall pojkar med en kriminell 
bakgrund som på ett systematiskt sätt rånar och misshandlar människor i alla åldrar. Även 
enskilda rån och kriminella handlingar förekommer mellan ungdomar. Tankar om att det kan 
finnas en koppling mellan dessa grupper har väckts. 

Denna studie handlar om en del av den vård och behandling som erbjuds dem som begått 
ett sexuellt övergrepp, gruppvåldtäkt. Den innehåller en presentation av olika teoretiska 
perspektiv som kan fungera som förklaringsmodell kring problematiken.  

Som grund för studien ligger ett genuint intresse för ungdomars situation. Ungdomar 
idag lever i ett allt tuffare klimat och deras attityd mot varandra har ändrats. Under min 
yrkesbana har jag allt oftare mött ungdomar som varit med om sexuella övergrepp, antingen 
som förövare eller offer, vilket styrt mitt intresse mot detta område. 

Genom mitt tidigare arbete på Maria Ungdom, en missbruksenhet i Stockholm för 
ungdomar upp till 20 år, har jag kommit i kontakt med ungdomar som både varit utsatta för 
sexuella övergrepp men även begått sexuella övergrepp. Jag har då fått tillfälle att samarbeta 
med andra behandlingsinstanser som vänder sig till dessa ungdomar och har därför en bild av 
vilken hjälp de erbjöds men ville undersöka detta närmare. Min uppfattning är att det erbjöds 
behandling men att den inte riktade sig till just denna målgrupp.   

Med detta som bakgrund väcktes en fråga hos mig om vilka dessa ungdomar är och vad 
som ligger bakom brottet gruppvåldtäkt och om bakgrunden till gruppvåldtäkt skiljer sig från 
övrig övergreppsproblematik. Erbjuds de adekvat hjälp eller behövs det mer forskning och 
metodutveckling inom området för att kunna hjälpa dem på ett bättre sätt?  
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1.1 Syfte och avgränsningar 
 
Syftet med studien är att undersöka vad som är specifikt med gruppen ungdomar som begår 
gruppvåldtäkt samt ge en bild av den behandling som de erbjuds.  
Huvudfrågeställningarna i studien bygger på vilka ungdomar det är som begår gruppvåldtäkt 
och vilken behandling som finns för dem. Studien innehåller en jämförelse mellan ungdomar 
som begått gruppvåldtäkt och ungdomar som begått andra typer av brott vad gäller 
bakgrundsfaktorer och olika typer av insatser som erbjuds. 
 
 
2.  Metod 
 
Det jag ville undersöka i studien var utbudet av behandling för unga förövare av 
gruppvåldtäkt och samtidigt få en bild av förövaren. Valet av metod föll därför på en 
kvalitativ studie med några få intervjuer, men studien är till viss del också kvantitativ då den 
redovisar viss statistik. 

Min avsikt var att hitta behandlare inom området som kunde ge en så bred bild av 
utbudet som möjligt och hade stor erfarenhet av att ha träffat unga förövare. Till en början 
fanns tankar om att intervjua de ungdomar som begått gruppvåldtäkt men med tanke på mitt 
fokus, vilken behandling de erbjuds, valde jag bort detta alternativ. Istället valde jag att 
angripa ämnet via behandlaren då min frågeställning låg på ett mer övergripande plan och jag 
ansåg att det var svårt för enskilda ungdomar att ha det perspektivet. Backman (1998) pekar 
på vikten av att bestämma fokus för studien vilket hänger intimt samman med det syfte man 
har och vilka man vänder sig till. (a.a) 

Denna studie vänder sig kanske främst till yrkesverksamma inom området men också till 
de som har möjlighet att påverka inriktningen på fortsatta insatser inom behandlingsområdet.  
 
 
2.1 Val av litteratur 
 
De teorier som tagits med i studien berör ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv men 
visar också på den kommunikation som finns däremellan. Den psykologiska 
förklaringsmodellen ger möjlighet till förståelse av förövarens bakgrund och drivkrafter på 
individnivå. Den sociologiska modellen ger förklaringar på samhällsnivå för att öka 
förståelsen av den kontext förövaren befinner sig i och påverkas av. Individen påverkas i stor 
utsträckning av den miljö han befinner sig i men det finns även en påverkan åt motsatt håll. 
Detta leder in på den tredje modellen, den utvecklingsekologiska, som ger förklaringar kring 
det samspel som sker mellan individ, grupp och samhälle. 

Det juridiska perspektivet har varit viktigt för förståelsen av den hjälp som erbjuds. Det 
är kopplat till samhällsperspektivet och det sätt vi ser på brottet och förövaren. Ofta är denne 
dömd till behandling och därför är den juridiska processen och de påföljder man döms till av 
största vikt. 

Den litteratursökning som har gjorts innehåller ett urval av litteratur och forskning i 
ämnet. Studiens område har rört gruppvåldtäkt men under litteraturgenomgången har det 
alltmer framkommit att det handlar om liknande mekanismer som vid våldtäkt. Detta har gjort 
att sökningen skett inom ett större område än enbart gruppvåldtäkter och rör därför både 
våldtäkt och gruppvåldtäkt för att ringa in så mycket information som möjligt. Området är 
outforskat och det blev i ett tidigt skede tydligt att kunskapen kring det mer specifika 
fenomenet gruppvåldtäkt var begränsat. Val av material har också handlat om att hitta 
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angränsande områden som på ett tillfredsställande sätt kan förklara även gruppvåldtäkt. Ett 
sådant angränsande område har t ex varit kriminalitet. 

Sökandet har gjorts både bland svensk och internationell forskning. En stor del av det 
material som skrivits handlar om unga förövare med annan typ av sexuell problematik samt 
vuxna förövare, därför har sökning skett även inom dessa områden för att komplettera studien 
med information och förklaringar till fenomenet. 
Litteratursökning har dels gjorts på olika bibliotek men också på databaser och hemsidor på 
Internet. Sökning på hemsidor har gjort det lätt att hitta statistik och annan data. De databaser 
som använts såsom PsycINFO och Medline innehåller en samlad översikt inom ett visst ämne 
och ger en god överblick över tidigare skrivet material. Sökning via Internet ger också en 
bättre överblick över internationellt material vilket kan vara svårt att hitta via vanliga 
bibliotek. 
 
 
2.2 Urval av behandling 
 
Jag började med att undersöka olika behandlingsalternativ för att välja de som hade kunskap 
inom området. Jag kontaktade dessa för att ställa frågor om innehåll och hittade till slut fram 
till de som valts ut till studien. Det var viktigt att få med alternativ som befann sig på olika 
nivåer i vårdkedjan. Jag ville täcka in flera områden genom mina frågor såsom bilden av 
förövarna, behandlingen som erbjuds och tankar inför framtiden och eventuella nya behov. 
Ofta har socialtjänsten en första kontakt med förövarna vilka utreds och slussas vidare till 
annan behandling. Den behandling som erbjuds kan vara frivillig eller ske under tvång. Därför 
har ett alternativ ur båda kategorier valts. Socialtjänsten i Södertälje söktes upp eftersom de 
hade haft många fall av gruppvåldtäkter och därför hade stor erfarenhet av dessa ungdomar. 
Inom frivillig behandling kontaktades Rädda Barnen som ofta omnämns i dessa sammanhang. 
Slutligen kontaktades Bärby ungdomshem, som tar emot unga förövare. Det blev dock inte 
någon intervju gjord på Bärby då den tillfrågade personen ej ansåg sig ha tillräcklig erfarenhet 
av ungdomar som begått gruppvåldtäkt. I studien finns dock presentationen av Bärby kvar då 
det är ett av de få ungdomshem som tar emot unga förövare för behandling. 
 
 
2.2.1 Socialtjänsten. 
 
Den första instans de flesta ungdomar som begår sexualbrott möter är socialtjänsten. Många 
av de som döms för detta brott blir dömda till vård inom socialtjänsten. Rätten kan begära in 
en utredning från socialtjänsten som sedan beaktas vid beslut om påföljd. 
Glingvall-Priftakis (1989) ger en beskrivning av hur socialtjänsten arbetar med ärenden och 
därmed också där det förekommit sexuella övergrepp. 

När socialtjänsten ska göra en utredning ska de utan dröjsmål inleda utredning om det 
som kommit till deras kännedom. Detta är speciellt viktigt om det handlar om övergrepp där 
det finns ett behov av snabba insatser. Vid en utredning får de, om socialnämnden behöver 
ingripa till en ungdoms skydd eller stöd, konsultera sakkunnig expertis och även övriga 
kontakter. Det blir då viktigt att socialtjänsten har möjlighet att samarbeta med andra instanser 
som arbetar inom området sexualbrottslighet. En utredning ska inte göras mer omfattande än 
vad som är motiverat av omständigheterna kring ärendet. Även detta är viktigt att ta hänsyn 
till när det gäller ungdomar. Samtalen sker både med de vuxna men även enskilt med 
ungdomarna. I socialtjänstlagen står att en utredning ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd 
inom fyra månader. Den kan dock förlängas av särskilda skäl. (a.a) 
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Erixon och Rydh (2000) menar att det finns flera hinder för den professionella 
handläggningen inom socialtjänsten vid ärenden som rör sexuella övergrepp. Det är ett 
känsloladdat ämne där det är många aspekter att ta hänsyn till. Ångestnivån hos de 
handläggare som ska utreda ärendet kan vara hög. Det kan ibland handla om ren 
kunskapsbrist hos personalen men även röra sig om känslomässiga blockeringar. Det finns ett 
stort behov av allsidig information för att föra utredningen framåt och det kan handla om att 
man som handläggare måste ställa mycket intima frågor till ungdomen och dess familj.  
Erixon och Rydh nämner också problematik med konflikter i arbetsgruppen vid hantering av 
dessa ärenden. Det kan uppstå parallellprocesser i personalgruppen och det kan därför finnas 
stort behov av konsultation och handledning för att komma vidare. Det ställs stora krav på 
socialtjänsten och den enskilda socialsekreteraren i dessa ärenden. (a.a) 
 
 
2.2.2 Rädda Barnen. 
 
Rädda barnens pojkmottagning har funnits sedan 1990 och tar emot pojkar som blivit utsatta 
för sexuella övergrepp och de som själva begått övergrepp mot andra. Deras verksamhet 
beskrivs av Nyman och Svensson (2002). Författarna beskriver att när mottagningen startade 
var unga förövare ett relativt nytt och i Sverige outforskat område. På mottagningen arbetar 
personalen med behandling och psykoterapi och använder sig av olika teman i den 
terapeutiska kontakten. Behandlingen bygger på att förstå och att sätta stopp för övergreppen. 
Personalen på Rädda Barnen arbetar med längre terapier där syftet är att pojkarna ska få 
möjlighet att uttrycka sina känslor kring vad de varit med om. Det man arbetar med i den 
terapeutiska relationen är det barndomstrauma som obearbetat kan vändas till negativa 
uttryck. (a.a) 

Nyman, Risberg och Svensson (2001) berättar att de på Pojkmottagningen sett att de 
ungdomar som begår gruppvåldtäkt är mer kriminella och mer gängidentifierade än de 
enskilda ungdomar som begår sexuella övergrepp mot mindre barn. Offren för 
gruppvåldtäkter är ofta flickor som är jämnåriga med förövarna. På Pojkmottagningen möter 
personalen ofta ungdomar med invandrarbakgrund och en diskriminerande kvinnosyn. De 
upplever pojkarna som tuffa killar som drar runt i gäng på stan och som lever i de kriminella 
marginalerna. Pojkarna rånar andra ungdomar och lever i kriminella sammanhang. De gör en 
klar åtskillnad mellan flickor från den egna kulturen och andra flickor och de får också ofta 
stöd av sina föräldrar i detta synsätt. Många av pojkarna har inte varit mottagliga för terapi i 
öppenvård. Man har istället kunnat etablera en kontakt om de befunnit sig på en låst 
institution som t ex Bärby. (a.a) 
 
 
2.2.3 Bärby Ungdomshem. 
 
Bärby ungdomshem arbetar med förövare under tvångsvård och står under Statens 
institutionsstyrelses ansvar. I en rapport av Blomqvist (1999) beskrivs verksamheten. Bärbys 
målgrupp är pojkar som begått sexuella övergrepp och är omhändertagna enligt LVU eller 
dömda enligt LSU. På Bärby, som ligger utanför Uppsala, finns avdelningen Garanten som tar 
emot unga sexualbrottslingar. Avdelningen Garanten är unik i Sverige genom sin inriktning. 
Det är en låsbar avdelning som har tio vårdplatser. På Garanten tas enbart de som begått 
sexuella övergrepp emot och avdelningen tar emot ungdomar från hela landet. Personalens 
bild av unga förövare är att de har en trasslig social bakgrund, mer av annan kriminalitet och 
brister i sin sociala färdighet. De har ofta varit kända av socialtjänsten men har inte tidigare 
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varit placerade utifrån sin sexuella problematik. De har ofta varit anmälda för annan 
brottslighet vid tidigare tillfällen.  
Personalen på Garanten har arbetat fram en behandlingsmodell just för de ungdomar som 
begått ett övergrepp och har tillsammans med forskaren Niklas Långström på Karolinska 
institutet tagit fram redskap för detta. De arbetar med olika delar av behandling som kan 
uppdelas i tre områden, terapi, relationsbehandling och miljöterapi. I delen med terapi 
samarbetar personalen med Rädda Barnens Pojkmottagning och Vasa BUP. Den terapi som 
erbjuds är en form av kognitiv terapi som är konfronterande med tanke på de starka försvar 
som ofta är förknippade med sexuella övergrepp. I delen med relationsbehandling är det 
objektrelationsteorin som är bas. I personalgruppen utses kontaktmän som försöker skapa en 
känslomässig bas för ungdomarna genom relationer på avdelningen. Personalen är förebilder 
för ungdomarna och man hjälper dem att stärka sin identitet och självkänsla. I den tredje 
delen, miljöterapi, strävar man efter att skapa en strukturerad vardag för ungdomarna där de är 
aktiva och sysselsatta och har dagliga verksamheter. (a.a) 
 
 
2.3 Urval av experter. 
 
För att få en bild av den behandling som erbjuds valde jag ut tre experter inom området som 
kunde tänkas ha överblick. Det blev efter samråd bara två intervjuer då den tredje personen 
ansåg sig vara för dåligt insatt kring vilken hjälp som erbjuds. De två experter som sedan 
intervjuades har god kunskap om ämnet och en överblick av behandlingsutbudet. 

Efter en del sökande inom socialtjänsten och samtal med olika handläggare valdes 
Tommy Hjernert ut som tidigare varit chef för en utredningssektion på socialtjänsten och som 
hade lång och bred erfarenhet inom området. Valet gjordes utifrån hans roll som tidigare 
socialsekreterare, socialchef och erfarenhet av ämnet. Tommy Hjernert hade både arbetat med 
behandling och utredning och mött ungdomar som begått övergrepp. Han hade erfarenhet i sin 
egenskap av chef som samordnare av insatser och beslutsfattare samt mycket kunskap i ämnet 
efter att ha arbetat med flera fall av gruppvåldtäkter under längre tid.  

Jag sökte sedan efter en person som arbetade inom frivillig behandling. Olof Risberg 
hade uttalat sig i en artikel om unga förövare och hade även blivit omnämnd av andra 
behandlare redan tidigare i efterforskningarna. Olof Risberg,  psykolog och psykoterapeut, 
hade arbetat terapeutiskt med unga förövare under många år och då även de som begått 
gruppvåldtäkt. Han hade en ingående kunskap om förövarna, både ur ett individ- och 
grupperspektiv.  

Julie Richter, behandlingsansvarig psykolog på Bärby, kontaktades men hennes svar var 
att hon hade lite erfarenhet av dessa ungdomar och att hon själv inte haft någon i behandling. 
Hon hänvisade istället till sin handledare Olof Risberg som redan kontaktats. Efter samråd 
med dem båda beslutades att ej genomföra intervjun med Julie Richter. 
 
 
2.4 Intervjuer 
 
Kvale (1997) skriver om forskningsintervjun som metod. Den ger enligt honom kvalitativa 
texter istället för kvantitativa data. (a.a) Till skillnad från den mer objektiva, observerande 
kvantitativa metoden så handlar kvalitativ forskning om en dialog med dem man forskar om. 
Det var därför ett självklart val då avsikten med studien är att undersöka vilken hjälp dessa 
ungdomar erbjuds samt undersöka vad som är specifikt med gruppen ungdomar som begår 
gruppvåldtäkt. Jag ville få fram en personlig beskrivning som kunde ge en förklaring till 
fenomenet. En förklaring som i sin tur kunde leda fram till förståelse och kunskap om 
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problemet. Jag planerade för intervjuerna genom att formulera frågor och föra ett resonemang 
med mig själv och min handledare.  

En frågeguide sammanställdes som innehöll fem områden, bakomliggande orsaker, 
behandling som erbjuds, aspekter på bemötandet, uppföljning av behandling samt tankar om 
utveckling av rådande behandlingsalternativ (se bilaga). Dessa områden valdes ut med tanke 
på den kunskap som skulle eftersökas.  
 
 
2.4.1 Insamling och bearbetning av material. 
 
Intervjuerna bokades in med de två experterna som själva fick välja var de ville bli 
intervjuade. Detta skedde på deras egna enheter där intervjuerna gjordes med bandspelare på 
deras respektive arbetsrum. Som komplement till bandupptagningen gjordes även korta 
anteckningar under tiden för intervjuandet.  
 
Efter det gjordes utskriften av intervjuerna, ett moment som är tålamodsprövande och 
tidskrävande. Det är viktigt att ha tekniska hjälpmedel som fungerar för att kunna återge 
intervjun i ett hörbart skick. Vid utskriften klargörs också vikten av att hålla sig inom ramarna 
för de områden man valt och fokusera på sin frågeställning. Jag insåg att det varit lätt att 
förirra sig bort inom andra intressanta frågeställningar som kanske inte hade direkt koppling 
till mina frågeställningar. 

Inspelningarna på band blev 45 respektive 75 minuter. I utskrivet skick blev det mellan 
sex till åtta sidor per intervju. Intervjuerna skedde i en lugn och tyst miljö men  
p g a tekniska problem, en dålig bandspelare, försvårades utskriften. Jag hade under intervjun 
kompletterat med egna anteckningar som användes vid tolkningen av materialet. Det kan 
finnas vissa svårigheter med att skriva ned talspråk på ett begripligt sätt och det material som 
intervjuerna innehåller har bearbetats för att göras mer tillgängligt för läsaren. För att 
tydliggöra materialet ännu mer gjordes en sammanfattning som utelämnat vissa enstaka svar. 
För att kunna sammanställa materialet användes teman, desamma som använts vid 
intervjuguiden. För att materialet skulle bli mer hanterligt arbetade jag med strukturering och 
kategorisering av intervjuerna och vid sammanställningen jämfördes intervjuerna med 
varandra. Jag sorterade upp svaren efter de teman som fanns för att kunna analysera och 
jämföra materialet. Det utkristalliserades återkommande tankegångar som användes vid 
analysen. 
 
 
2.4.2 Reliabilitet och validitet. 
 
Validitet och reliabilitet är en viktig aspekt vid olika studier. Hur väl har syftet uppnåtts med 
den metod man använt? Begreppet validitet handlar om giltigheten av de resultat man hittat 
och om man har undersökt rätt saker. Är undersökningen trovärdig och går det att dra några 
slutsatser? Kvale (1997) betonar att det är viktigt att forskaren intar ett kritiskt förhållningssätt 
till det som ska undersökas och att det klart och tydligt framgår vilket perspektiv man valt och 
varför. Det handlar inte bara om att man ska välja ett relevant ämne och förhålla sig till detta 
utan också om forskarens förmåga att tolka resultatet. (a.a) 

Denna studie bygger främst på två expertintervjuer och det är i detta sammanhang viktigt 
att få med individer som är representativa för sin grupp. I detta fall skulle det innebära att de 
två experterna ska vara representativa som behandlare och ha en möjlighet att svara på 
studiens frågeställningar. Frågeguiden som skapades inför intervjuerna gav en metodologisk 
ram kring vad som skulle undersökas och vilka data som efterfrågades. Vad gäller validitet av 
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en studie handlar det också om att jag som forskare måste ha möjlighet att tolka den 
information som framkommer och sätta in den i ett teoretiskt sammanhang. Mina tidigare 
erfarenheter och kunskaper som behandlare gjorde det möjligt att formulera frågor och mina 
efterforskningar inför studien bidrog också till ökad kunskap i ämnet.  

Den teoretiska ramen måste innehålla uppgifter som gör det möjligt att tolka svaren från 
de intervjuade och har i denna studie valts med anledning av att de antingen handlar om det 
aktuella området eller angränsar till det. Backman (1998) skriver om litteraturgranskning 
inom den kvalitativa forskningsprocessen där man ska ge en översikt över tidigare insamlad 
kunskap inom området, visa på betydelsen av den specifika problemställningen samt ge olika 
tolkningsalternativ. Han menar att det finns motstridiga uppfattningar om hur objektiv man 
kan vara som forskare eftersom man utgör själva instrumentet. Vissa menar att man ska gå 
neutral in i processen medan andra menar att man kan ha en viss kunskap inom området. 
Detta hänger i sin tur ihop med begreppet reliabilitet. (a.a) 

Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet av mätmetoden som måste innehålla en viss 
systematik i processen. Vid kvalitativ forskning är forskaren en del i systematiken och vid 
kvalitativa intervjuer har han sig själv som instrument. Kvale (1997) skriver om reliabilitet 
som forskningsresultatens konsistens. Han behandlar även reliabiliteten vid de olika stadierna 
som vid intervjun, utskrift och analys. Han skriver även om validitet av forskningsresultat och 
återger validering i sju stadier. Viktigt är t ex tematisering där teorin kopplat till 
forskningsintervjun gör det möjligt att ställa relevanta frågor. En annan viktig aspekt som tas 
upp är undersökningsintervjuer där validiteten handlar om tillförlitligheten hos 
intervjupersonen samt intervjuaren som ska ställa sig kritisk till det som sägs. (a.a) 

Studien måste innehålla en viss generaliserbarhet och vara möjlig att överföra till andra 
områden för att vara tillförlitlig. Det handlar också om att man ska ha använt en korrekt 
mätmetod. Vid en kvalitativ studie är det viktigt att man redogör för tolkningsprocessen, vilka 
frågor man ställt och tillvägagångssätt etc. Är personerna ”färgade” på något sätt och hur 
objektivt är resultatet? Denna studie bygger på de två kvalitativa intervjuer som är gjorda med 
experter inom området som naturligtvis är färgade av sina erfarenheter. Det viktiga i detta 
sammanhang är då hur jag som forskare tolkar de svar jag fått och hur de redovisas. Den 
systematik som finns i studien är att de intervjuade fått samma frågor men naturligtvis har 
svarat helt olika med tanke på sina erfarenheter. 
 
 
2.4.3 Studiens begränsningar. 
 
En av studiens begränsningar har varit att det varit svårt att få fram tidigare forskning och 
litteratur inom det specifika ämnesområdet vilket gjort urvalet snävt. Det har också gjort att 
jag istället fått använda mig av litteratur inom angränsande områden. Det snäva perspektivet 
kan innebära att det blir svårt att ge en objektiv bild av situationen då flera av författarna 
befinner sig inom samma behandlingssfär och känner till varandra.  

En annan begränsning med materialet är kring de intervjuade. Det är ett litet urval och de 
intervjuade befinner sig båda i Stockholm. Detta kan ha en viss inverkan på den bild av 
utbudet de besitter. Mina egna efterforskningar kring utbudet av behandling är också främst 
baserat på Stockholm men p g a egen yrkeserfarenhet känner jag till alternativ även på andra 
orter i landet, dock inte som enbart riktar sig till dem som begått gruppvåldtäkt.  

Något som kan bidra till mindre objektivitet är att de intervjuade haft kontakt med 
varandra under tidigare yrkesutövning och kan vara präglade av samma synsätt och 
utgångspunkter. I vilken utsträckning är oklart men i intervjuerna har de refererat till 
varandra.  
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3. Kunskapsöversikt  
 
Här redovisas en del av vad som tidigare skrivits och forskats kring ämnet samt olika 
teoretiska förståelsemodeller. Detta inkluderar även statistik och juridik som har en tydlig 
koppling till problematiken. Vad gäller forskningsdelen är det ett urval av forskare som 
studerat problematiken bakom sexualbrott och tittat på vilken behandling de får som 
presenteras. De olika teorierna är valda utifrån det perspektiv de innehåller, individ, grupp och 
samhälle och behandlar olika bakgrundsfaktorer som kan hjälpa oss att förstå uppkomsten av 
problematiken samt de ungdomar som begår brottet. Statistiken hjälper oss att få en tydligare 
bild av problematiken men även att ge oss kunskap om vilken hjälp som behövs. Juridiken 
visar hur samhället ser på brottet som begåtts och är ofta avgörande för vilka insatser som ska 
erbjudas. 
 
 
3.1 Grundforskning kring sexualbrottsförövare. 
 
Detta avsnitt redogör för delar av den forskning som finns i ämnet. Det är forskning 
företrädesvis från Sverige men också från England och USA. Det är forskning hämtad inom 
områdena vuxna förövare, unga förövare samt ungdomskriminalitet. Författarna redovisas var 
för sig med respektive område och institution.  
 
 
3.1.1  Långström  
 
I tidigare skrivet material och litteratur ligger fokus ofta på vuxna förövare och handlar då  
om pedofili. Forskning kring unga förövare är ännu i sin linda och den som finns fokuserar 
ofta på enskilda unga förövare som förgriper sig på barn. Detta tas upp i en känd svensk 
vetenskaplig avhandling av Långström (1999). Där går man igenom ett material bestående av 
ungdomar som dömts av domstol att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning med 
anledning av brottet. Studien baseras på 56 ungdomar mellan 15-20 år under åren 1988 till 
1995 och täcker då endast en mindre del av alla ungdomar som dömts för  sexualbrott. 
I avhandlingen tas ej fenomenet gruppvåldtäkt upp som specifik företeelse utan man redovisar 
förekomsten av våldtäkt. Man försöker i avhandlingen ge en bild av förövaren och tänkta 
förklaringar till övergreppen. (a.a) 

Långström (2000) har även gjort en undersökning för Brottsförebyggande rådet, BRÅ. 
Han menar att en betydande del av alla sexualbrott begås av unga människor. Huvuddelen av 
dessa brott kommer aldrig till vuxenvärldens kännedom. Unga förövares sexualbrott drabbar 
ofta yngre närstående barn. De ungdomar som begår brotten, främst mot barn, har en 
begränsad förmåga till socialt samspel och lägre aggressionsnivå än andra 
ungdomsbrottslingar. Detta asociala beteende bidrar också till att de närmar sig barn. Man kan 
också se att annan kriminalitet, inte förknippad till sexualbrott, förekommer betydligt oftare 
hos dessa ungdomar. (a.a) 
 
 
3.1.2  Kjellgren  
 
Kjellgren (1997) har arbetat med metodprojektet GRUF, gruppbehandling unga förövare av 
sexualbrott. Även hon bekräftar bilden av att en betydande del av sexualbrotten begås av 
ungdomar. Där framkommer en bild av förövaren som en person med känslomässiga problem 
och speciellt då ängslan, depression och koncentrationssvårigheter. Det är dock en rad olika 
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bakgrundsfaktorer som leder fram till ett sexuellt avvikande beteende som t ex 
anknytningsproblematik, erfarenhet av våld i familjen och bristande social kompetens. 
Kjellgren menar att en ung förövare bör kunna erbjudas en rad behandlingsalternativ, allt från 
undervisning till sluten institutionsvård. Man har i andra länder försökt följa upp och 
utvärdera behandling men av varierande resultat. Dock visar en sammanställning av 22 studier 
gjorda med unga förövare att i två tredjedelar av dessa studier anges återfallsfrekvensen hos 
förövarna vara under 10 procent, vilket tyder på en framgångsrik behandling. (a.a) 

Kjellgren och Wassberg (2002) har för Socialstyrelsen gjort en kartläggning av 
ungdomar under 18 år som misstänks ha, eller har, begått sexuella övergrepp. 285 av Sveriges 
kommuner medverkade och hälften av dem som då hade haft aktuella fall ingick i en 
enkätundersökning. Antalet misstänkta förövare var 235 under år 2000. De misstänkta 
gärningsmännen var i genomsnitt 14,9 år vid övergreppen. Vid hälften av samtliga övergrepp 
har de misstänkta förövarna begått övergrepp mot relativt jämnåriga offer. I ca hälften av 
fallen, 54%, kände offret och förövaren varandra. Hälften av ungdomarna är inte kända av 
socialtjänsten sedan tidigare. I en tredjedel av fallen uppges mer än en förövare ha deltagit i 
övergreppen. Även i denna undersökning konstateras att den forskning som finns på området 
är begränsad och den som gjorts främst kommer från England och USA. Man har funnit att i 
vissa avseenden liknar fynden från denna kartläggning uppgifter från undersökningar gjorda i 
England. Det gäller då genomsnittlig ålder, offrens kön samt relationen mellan offer och 
förövare. (a.a) 
 
 
3.1.3  Groth 
 
Bland internationell forskning, som nästan uteslutande handlar om vuxna förövare, återfinns 
bl.a. Nicholas Groth, en föregångare inom området från USA. Han har forskat mycket kring 
vuxna mäns våldtäktsmönster och deras motiv. 
Groth (1979) säger att alla sexuella övergrepp är en aggressionshandling, oavsett kön och 
ålder på offret eller angriparen. Det är varken sexuell lust eller sexuellt berövande som är den 
primära motivationen bakom det sexuella övergreppet. Det är inte för att uppnå sexuell 
tillfredställelse som brottet begås utan snarare är det en sexuell angripare som använder någon 
annan för sina egna medel, att uttrycka makt och kontroll. (a.a) 
 
 
3.1.4 Craissati, McClurg och Browne 
 
I England har forskarna Craissati, McClurg och Browne (2002)  tittat på 
anknytningsproblematikens betydelse för unga förövare och jämfört de som begått övergrepp 
på barn och de som begått gruppvåldtäkt.  

Det man kunde se hos båda typerna av förövare var att det ofta i förövarnas 
ursprungsfamiljer fanns en känslolös hård kontroll av barnet och att det fanns en 
anknytningsproblematik mellan barn och moder. Detta gjorde dem senare i livet oförmögna 
att knyta goda relationer med andra vuxna. Detta kunde i vissa fall leda fram till att de sökte 
osunda relationer med barn.  

I avhandlingen jämförs de förövare som förgriper sig på barn och de som våldtar. 
Författarna skriver att den vedertagna uppfattningen om unga förövare är att de har en tidig 
störning i anknytningen och att de därför växer upp oförmögna att upprätthålla relationer med 
vuxna. Detta gör dem öppna för intima relationer på ett dysfunktionellt sätt. Författarna har 
gjort en empirisk undersökning där de tittat på 76 förövare, 57 som förgripit sig på barn och 
19 som våldtagit. De kunde i sin forskning se att det i uppväxten var vanligt förekommande 
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med känslokall kontroll hos föräldern men även att det brast i föräldraskapet och att det då 
associerades med övergrepp i barndomen. Man kunde även se ett mönster av 
överbeskyddande mödrar med separationssvårigheter. Detta kunde vara kopplat till sexuella 
”lekar” med manliga förebilder i omgivningen. (a.a) 
 
 
3.1.5 Sarnecki 
 
Sarnecki ( 2001) skriver om det angränsande ämnet unga kriminella. Han menar att de unga 
förövare som begår gruppvåldtäkt inte nödvändigtvis är samma kategori som enbart begår 
sexualbrott. Hans studie om ungdomsbrottslighet och de nätverk som förekommer ger ett 
nätverksperspektiv på förståelsen kring ungdomsbrottslighet.  

Den beskriver att ungdomsbrottslighet i stor utsträckning är ett gruppfenomen. 
Ungdomar som begått brott har ofta också vänner som gjort detsamma.  
Den mest spridda uppfattningen är att ha kriminella vänner är en av flera riskfaktorer för att 
ungdomen själv ska begå brott. Andra faktorer är avsaknad av starka sociala band, antisocial 
personlighet, skolproblem och avsaknad av impulskontroll.  

Studien omfattar individer under 20 år, misstänkta för ett eller flera brott i Stockholm 
under åren 1991-95 som var anmälda hos polisen, samt deras medbrottslingar, sammanlagt 22 
091 individer. Vid en genomgång av de olika typer av brott de begått visas att sexualbrott har 
en låg procentandel, 0,3%. Denna studie säger därför att just dessa brott är ovanliga bland 
yngre förbrytare.  

Slutsatser som dras av studien är att koppling till olika gäng och kriminella nätverk är 
avgörande då man utvecklar en "”brottskarriär"” som då också inkluderar grövre brott.(a.a) 
 
 
3.1.6 Nilsson 
 
Nilsson (1998) skriver om hur man kan förebygga våld och kriminalitet hos ungdomar. Hon 
skriver att dessa förebyggande åtgärder främst ska rikta sig till de ungas vardagsmiljö. Det är 
viktigt med samarbete mellan olika samhällsinstanser såsom skola, polis och socialtjänst. Det 
finns behov av probleminventering för att kartlägga problem bland ungdomar.  

Nilsson menar att de flesta som begår våldsbrott och annan kriminalitet ofta är kända av 
socialtjänsten sedan tidigare. Hon menar att mycket av de problem som visar sig har 
grundlagts i barndomen och att det inte är vilka ungdomar som helst som begår våldsbrott. 
Istället är det ungdomar som nästan alltid haft en svår barndom. Det är enligt henne viktigt att 
ta med denna kunskap när man tittar på olika lösningar och insatser för att förebygga våld och 
annan brottslighet. Man måste identifiera individerna på ett tidigt stadium för att bryta den 
negativa utvecklingen. Insatserna måste ske på individ- grupp- och samhällsnivå.  

Nilsson trycker på behovet av probleminventering och kartläggning för att sedan kunna 
samverka mellan olika instanser i samverkansgrupper. Hon pekar på det faktum att ungdomar 
och deras familjer ofta bollas runt. Hon menar att ungdomar som begått brott i grupp bör 
utredas tillsammans och att man ska sammankalla dessa föräldrar för att diskutera vad som 
hänt. Som förslag på insatser nämner hon behovet av mötesplatser på hemmaplan såsom 
skolan. Personalen i samverkansgrupperna ska ha regelbunden utbildning. Andra förslag är 
föräldragrupper och utbildning för dessa. Slutligen sammanfattar Nilsson att genom 
samverkan, noggrant kartläggande och riktade insatser är det möjligt att nå bättre resultat med 
redan existerande resurser. (a.a) 
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3.1.7 Giardino och Giardino 
 
Giardino och Giardino (2002) har tittat på vikten av förebyggande arbete med betoning på 
samarbete mellan olika instanser. Deras underlag är familjer i USA. Man har tittat på 
samhälleliga förändringar och nämner då ökat socialt tryck, ökad isolering, arbete utanför 
hemmet och ensamstående föräldrar som viktiga faktorer. Författarna pekar på behovet av 
regelbundenhet i insatser och ett brett spektra av dessa. De menar att man genom att stärka 
familjer och samhällsinvånare inte bara förhindrar att unga far illa, utan även höjer 
levnadsstandarden bland dem. Man beskriver förebyggande åtgärder på tre nivåer, primär, 
sekundär och tertiär. De primära insatserna handlar om åtgärder riktade till alla människor i 
samhället och använder sig av metoder som kan nå en stor grupp av människor. Det kan t.ex. 
handla om undervisning, TV och olika program för arbetsplatser. Det kan handla om att 
arbetsgivaren får ökad förståelse för familjer och en ökad flexibilitet för att stödja föräldrar 
med behov. En annan åtgärd som nämns på primär nivå är föräldrautbildning för nyblivna 
föräldrar. Det finns även program som är riktade till barn och ungdomar.  
De sekundära åtgärderna är riktade till speciella riskgrupper på ett tidigt stadium där exempel 
på riskfaktorer är social isolering hos förälder, missbruk hos förälder, våld i familjen och 
boende i våldsdrabbat område. För dessa grupper finns speciella program som är riktade 
direkt till riskgruppen. Där nämner författarna insatser som resurscentrum, föräldrautbildning, 
hembesök och olika behandlingsåtgärder till familjerna. 
Slutligen finns de tertiära åtgärderna som är till för att förhindra att det händer igen. Man 
redovisar siffror från USA där det är nära en miljon barn är utsatta för övergrepp varje år.  
Sammanfattningsvis menar författarna att insatser måste finnas på flera nivåer och komma i 
ett brett spektra. De slutsatser man drar är att det är ett stort behov av samarbete mellan de 
som arbetar professionellt. Det är också av stor vikt att man hittar rätt vård till rätt person och 
att det finns utrymme för många aktörer inom området. Det finns ingen enskild lösning på 
problemet. (a.a) 
 
 
3.2 Statistik 
 
För att få en bild av förekomsten av våldtäkter och då i synnerhet gruppvåldtäkter kommer nu 
en redogörelse för en liten del av den statistik som finns om detta. Den nationella statistik som 
finns inom området kommer företrädesvis från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. De har egen 
brottsstatistik som utgörs av datamaterial baserat på svensk kriminalstatistik över anmälda 
brott och misstänkta personer i Sverige. Statistiken är viktig för att se hur förekommande 
brottet är och vilken konsekvens brottet givit för individen. Statistiken gäller dock endast 
ungdomar från 15 år och äldre. 

BRÅ gör även specialundersökningar inom vissa områden, däribland gruppvåldtäkt. I 
detta avsnitt redogörs för en sådan undersökning samt siffror från BRÅ:s databas. Det ingår 
också en kort redogörelse från den amerikanska motsvarigheten till BRÅ, Bureau of Justice 
Statistics som en jämförelse. 
 
 
3.2.1 BRÅ - Ahlberg 
 
Ahlberg (2000) redovisar data i en specialundersökning om gruppvåldtäkter, baserad på 
statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Den undersökningen omfattar åren 1991-1999. 
Undersökningen visar att i materialet är dessa ärenden 30-60 per år i statistiken. Man  drar 
slutsatsen att antalet fall som kan betecknas som gruppvåldtäkt inte är stort utan istället är en 
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sällsynt form av brott. Man menar dock att mörkertalet som vid annan brottslighet kan vara 
stort och att siffrorna på så sätt är en underskattning. Mörkertalet är dock ofta lägre ju grövre 
brott som begåtts då anmälningsbenägenheten är större ju grövre brott som begåtts. Med 
hänsyn till detta tror man att mörkertalet kring gruppvåldtäkter är lågt i förhållande till andra 
typer av våldsbrott. Siffror visar att det vid gruppvåldtäkter är vanligast med två gärningsmän,  
78 procent av fallen utgörs av dessa. 

Antalet gruppvåldtäkter har enligt undersökningen minskat under 1990-talet. Man menar 
att denna minskning främst beror på att fall där två gärningsmän ingår minskat. Våldtäkter 
med fler förövare ligger kvar på en konstant nivå. Man har i undersökningen delat upp 
våldtäkter inomhus och utomhus, där de inomhus står för ca 80 procent. Den minskande 
trenden är tydligast vad gäller utomhusvåldtäkter. Vad gäller offren visar materialet att fallen 
med minderåriga offer inte minskat utan ligger kvar på 4-5 anmälda fall per år. Fall med offer 
över 15 år har dock minskat successivt. Vidare har man sett att offren vid våldtäkt oftast inte 
är minderåriga. Under 1990-talet registrerades 43 fall med minderåriga offer vilket motsvarar 
11 procent av samtliga anmälda fall med två eller fler misstänkta personer. 

I undersökningen har man tittat på unga förövares förekomst gällande detta brott och 
kommit fram till att gruppvåldtäkter ej kan karakteriseras som ett ungdomsbrott, trots att 
siffran är högre än vid enskild våldtäkt. Dock har man tittat på gruppvåldtäkter med tre eller 
fler gärningsmän och sett att de är mer ungdomsrelaterade. I dessa fall var 40 procent av de 
misstänkta ungdomar. Antalet ungdomar som registrerats som misstänkta för gruppvåldtäkter 
har varit oförändrat under 1990-talet. Bortsett från några år har 25-30 ungdomar anmälts per 
år för denna typ av brott.  
Undersökningen har sett att de som misstänks för gruppvåldtäkter i stor utsträckning är 
kriminellt belastade. Två tredjedelar av de misstänkta hade begått brott innan den aktuella 
våldtäkten. De misstänkta gärningsmännen hade också begått brott förhållandevis många 
gånger redan tidigare. (a.a) 
 
 
3.2.2 BRÅ 
 
BRÅ (2002) har också gjort statistik över hur många som dömts för olika brott och vilka 
påföljder det blivit.  

Den första tabellen visar på förekomsten av brottet våldtäkt. Man har tittat på olika 
variabler och när det gäller olika typer av brott har man sett att av samtliga anmälda brott år 
2002, som var 1 234 784, gällde 9 786 sexualbrott. Av dessa gällde 2 184 våldtäkt och grov 
våldtäkt. Statistiken redovisar inte gruppvåldtäkt specifikt.  
 
Tabell 1. Anmälda brott. 
 
Anmälda brott totalt och per 100 000 av folkmängden, efter brottstyp år 2002  
Typ av brott Antal anmälda 

brott 
Antal brott per  
100 000 inv 
 

 

Samtliga brott 1 234 784 13 663  
Brott mot brottsbalken 1 078 872 11 938  
Sexualbrott 9 786 108  
Därav våldtäkt, grov våldtäkt 2 184 24  
 
Källa: www.bra.se, 2003-09-29. 
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Den andra tabellen visar ålder på de som begått brotten och fördelningen mellan sexualbrott 
och andra brott. När det handlade om lagförda personer efter brottstyp, ålder och kön var det 
23 411 personer mellan 15 och 20 år som var lagförda. Av alla brott gällde 113 våldtäkt. Av 
dessa 113 var 18 våldtäkter utförda av ungdomar mellan 15-20 år vilket utgör 16%.  
 
Tabell 2. Personer lagförda för brott, huvudbrott. 
 
Personer lagförda för brott efter huvudbrott, ålder och kön år 2002 
Huvudpåföljd Antal lagförda 

totalt 
Därav 15-20 
år antal 

15-20 år 
procent 

Samtliga brott 114 475 23 411 20 
Sexualbrott 658 74 11 
Därav våldtäkt 113 18 16 
 
Källa: www.bra.se, 2003-06-10. 
 
Den tredje tabellen handlar om ålder och påföljder och visar att av 114 475 lagförda brott där 
man tittade på samtliga domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser gällde 23 411 av 
dessa ungdomar mellan 15-20 år. Av dessa blev 740 dömda till fängelse, 114 till sluten 
ungdomsvård, 22 till rättspsykiatrisk vård, 1 254 till skyddstillsyn, därav med fängelse 88, 
villkorlig dom 1 418, överlämnande till socialtjänsten 2 673 samt böter 4 051. Denna statistik 
gäller alltså inte enbart sexualbrott och även dem mellan 18 och 20 år. 
 
Tabell 3. Personer lagförda för brott, huvudpåföljd. 
 
Personer lagförda för brott efter huvudpåföljd m.m., ålder och kön år 2002 
Huvudpåföljd Antal lagförda 

brott totalt 
Därav 15-20 
år antal 

15-20 år 
procent 

Samtliga domar, 
strafföreläggande och 
åtalsunderlåtelser 

114 475 23 411 20 

Domar 56 772 10 607 19 
Fängelse 13 765 740 5 
Sluten ungdomsvård 114 114 100 
Rättspsykiatrisk vård 380 22 6 
Skyddstillsyn 6 659 1 254 19 
Därav med fängelse 248 88 35 
Villkorlig dom 9 888 1 418 14 
Överl. till socialtjänst 2 673 2 673 100 
Böter 21 402 4 051 19 
Strafföreläggande 40 112 9 093 23 
Åtalsunderlåtelse 17 591 3 711 21 
 
Källa: www.bra.se, 2003-09-29. 
 
 
 
 
 
 

 19

http://www.bra.se/
http://www.bra.se/


3.2.3 Bureau of Justice Statistics 
 
Statistik från USA, Bureau of Justice Statistics (2002), visar på en minskning av våldsbrottet 
våldtäkt. Bureau of Justice Statistics är en instans som arbetar för den amerikanska staten, 
motsvarande svenska Justitiedepartementet. De redovisar siffror från National Crime 
Victimization Survey, NCVS. Denna undersökning utgör data om brott, anmälda och icke 
anmälda till polisen gällande personer som är 12 år eller äldre.  

De siffror som redovisas för år 2002 visar att av 1000 personer var procentsatsen för 
våldtäkt 0,4 %. Av de drygt 5 300 000 anmälda brotten gällde knappt 248 000 våldtäkt och 
sexuellt utnyttjande. Samtidigt som det blivit en minskning har benägenheten att anmäla dessa 
brott ökat och då speciellt våldtäkter och våldtäkter på kvinnor. Angående de som drabbades 
av våldsbrott och våldtäkt visade siffrorna att de i ålderskategorin 16-19 var lite 
överrepresenterade. 
 
 
3.3   Teori – förklaringsmodeller 
 
Som teoretisk bakgrund har valts tre områden för förklaringsmodeller och ett juridiskt 
perspektiv. De psykologiska modellerna som kan ge en förklaring till bakomliggande 
psykologiska motiv innan och vid ett övergrepp, sociologiska förklaringsmodeller som kan 
vara till hjälp att förstå de processer som påverkar både individ och grupp ur ett samhälleligt 
perspektiv samt en utvecklingsekologisk modell som innehåller både psykologiska och 
sociologiska aspekter som förklarar de miljöer och sammanhang individen befinner sig i. 
Materialet kring de psykologiska förklaringsmodellerna baseras på teori om både unga och 
vuxna förövare av sexualbrott och beskriver hur man kan behandla dessa på olika sätt. De 
sociologiska modellerna pekar på sociala kontexter som utgör arenan för unga förövare. Det 
handlar främst om hur samhället och vuxenvärlden ser på ungdomarna och de brott som 
begåtts. Den utvecklingsekologiska modellen sammanför det psykologiska och det sociala 
perspektivet och behandlar flera nivåer från individ till samhälle. Man tittar även på risk och 
skyddsfaktorer vad gäller förståelse för och möjligheter till hjälp för b l a unga förövare. Det 
sista avsnittet i teoridelen handlar om juridik som är individens och samhällets ram för hur vi 
vill att samhället ska fungera och sätta gränser för vissa beteenden.  
 
 
3.3.1 Psykologiska förklaringsmodeller 
 
För att öka kunskapen om de bakomliggande faktorer vid gruppvåldtäkt redovisas nu flera 
psykologiska förklaringsmodeller. Teorierna innehåller beskrivningar om både unga förövare 
och vuxna förövare. Flera av teorierna har fokus på enskilda förövare som begår övergrepp på 
mindre barn.  
 
 
3.3.1.1  Kwarnmark och Tidefors-Andersson  
  
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) har skrivit om vuxna som begår sexualbrott mot 
barn och som ofta varit utsatta för sexuella övergrepp i den egna barndomen. Författarna  vill 
ge en bild av förövarnas psykologiska bakgrund och ställer sig frågan vad dessa människor 
vill säga med sina gärningar. Grundsynen författarna har är att förövarna är människor som 
orsakar andra människor lidande utifrån ett eget stort lidande. Förövarna har ofta levt i 
familjer med starka sexuella konflikter som tidigt skapat rädsla och vanmakt hos barnet.  
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Författarna behandlar begreppet sexuell perversion och ger exempel på detta. 
Utvecklingen av den tidiga perversionen består av följande moment: 
 

• En grundläggande preoidipal kärnkonflikt uppstår. 
• Barnet passerar inte genom separationsindividuationsfasen på ett bra sätt. 
• En primär kvinnlig identifikation blir bestående hos pojken. 
• Därmed uppstår en bristande könsidentitet. 
• Specifika trauman inträffar, som leder till inriktning av den senare perversionen. 
• Under den oidipala fasen uppstår en mycket stark kastrationsångest som lagras på den 

preoidipala konflikten.(a.a s.20) 
 

Perversionen kommer att vara ett sätt att lösa identifikationen med mamma och blir ett sätt att 
reglera avståndet till henne. 

Kwarnmark och Tidefors-Andersson beskriver förövarens psykologisk bakgrund. En 
vanlig familjebild enligt författarna är att våldtäktsmannen vuxit upp i en familj med starkt 
auktoritära förhållanden med vissa våldsamma inslag och där mamman varit passiv och 
undfallande. Som barn har han ofta levt under ständigt hot om skilsmässa och tagit på sig 
skulden för detta. Han har varit förälderns tröstare istället för tvärtom. Han har tidigt börjat 
bråka, dricka och stjäla utan att möta någon reaktion från vuxna. Han har överhuvudtaget känt 
sig oönskad. 

Vidare ges ett kliniskt porträtt och en beskrivning av vad som kan utmärka 
våldtäktsmannens personlighet: 
 

• Han har svårt att skilja ut sig själv från andra, dvs. han uppfattar det som att hans egna 
behov sammanfaller med andra. 

• Han har låg självkänsla. 
• Han är misstänksam och misstror lätt andra människors avsikter. 
• Han anpassar sig överdrivet i vissa fall. 
• Han lider av djupa otillräcklighetskänslor vilka han ständigt kamouflerar och/eller 

söker kompensera för. 
• Han förnekar närhetsbehov. 
• Han förnekar oro och olust. 
• Han har starka tendenser att bagatellisera problem, att sopa under mattan. 
• Han idylliserar sin uppväxt. 
• Han har ofta stark ångest.  
• Han lever med en mer eller mindre ständigt närvarande katastrofkänsla. 
• Han skyller problem och misslyckanden på omgivningen. 
• Han är ofta aggressiv vilken han sexualiserar och agerar ut i våldtäkt. (a.a s.66) 
 

Det beskrivs att den röda tråden i dynamiken bakom det sexuella våldet blir tydlig i det 
kliniska porträttet, maktlösheten, att inte vara herre över sig själv. 

De skriver om gruppvåldtäkt att den kan förklaras utifrån samma dynamik som en 
enskild våldtäkt. Skillnaden är att det i gruppvåldtäkten även finns inslag av gruppdynamik 
och att en enskild individ i gruppen oftast är initiativtagare. Hos denne person finns personliga 
motiv som kan härledas till den egna uppväxten och den individuella dynamiken som 
beskrivits ovan. 

Att den enskilde individen i en gruppvåldtäkt får med sig gruppmedlemmarna kan bero 
på att det råder lojalitetsnormer mellan dem. Man bryter inte mot vad ledaren bestämmer. 
Dessa normer kan vara mer eller mindre uttalade. Det finns även sociala behov i dynamiken. 
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Man visar upp styrka, virilitet och manlig auktoritet för varandra och använder offret som 
redskap. I gruppvåldtäkten är offret ett objekt som är utsatt för gruppens förakt. Det faktum att 
det är fler förövare ökar föraktet för offret och hon ska straffas med sexualitet. 
Författarna ger en beskrivning av att våldet ofta eskalerar under själva våldtäkten vartefter fler 
män ger sig på kvinnan. Att vara fler om våldtäkten ger också förövarna en känsla av att vara 
mindre ansvariga. 

Författarna beskriver olika förklaringsmodeller kring orsaker och åtgärder. Modellerna 
finns inom olika discipliner och har olika angreppssätt för att behandla förövare.  

Inom medicinen ses symtomets uppkomst som medfött och symtomet uttrycker en 
överproduktion av könshormon. Inom medicinen användes ofta just medicinering för att 
lindra symtomet. Inom psykologin finns olika inriktningar vad gäller sättet att se på 
problematiken.  

Företrädare för kognitiv psykologi menar att det är felaktiga tankar som är 
symtomets uppkomst och att symtomet uttrycker de felaktiga tankarna. Den behandling som 
erbjuds är kognitiv terapi.  

De som arbetar med beteendemodifierande psykologi menar att det är felaktiga 
handlingar som är uppkomsten och symtomet uttrycker felaktigt beteende. Behandlingen som 
erbjuds är beteendeterapi.  

Den psykodynamiska psykologin menar att uppkomsten grundar sig i felutveckling på 
grund av tidiga trauman och symtomet uttrycker maktlöshet. Behandlingen som erbjuds är 
psykodynamisk terapi.  

Inom sociologin ser man symtomets uppkomst ur ett makt-köns-perspektiv där symtomet 
uttrycker manlig makt. Angreppssättet blir samhälleliga förändringar.  

Författarna hänvisar till studier från framförallt Canada där man anser sig kunna visa att 
kognitiv beteendeterapi är framgångsrik. Senare forskning visar att man inte enbart kan 
använda sig av denna metod utan måste ta hänsyn till den process som måste uppstå mellan 
terapeut och klient för att förändring ska ske. Förövaren har ofta allvarliga störningar i sin 
relationsförmåga och den terapeutiska relationen blir en träningsrelation för dem. (a.a) 
 
 
3.3.1.2 Bergman 
 
Bergman (2002) skriver om psykoterapi med unga våldsverkare. Hon har tidigare arbetat som 
psykolog inom kriminalvården men arbetar nu privat som psykoterapeut. Hon träffar i sitt 
arbete ungdomar som är placerade på institution pga. olika anledningar däribland övergrepp 
av olika slag. Hon ger en enkel uppspaltning av bakomliggande orsaker till varför ungdomar 
söker sig till gäng och varför de begår övergrepp mot andra ungdomar: 
 
Ensam =      Gänget = 
Utlämnad, svag   Vi är starka tillsammans 
Att inte vara sedd   Vi gör oss synliga, vi syns överallt 
Att inte vara önskad  Vi bryr oss inte, vi bestämmer själva 
Att vara värdelös   Vi hittar spelplaner där vi vågar, kan behärska allt 
Att vara hatad    Vi älskar oss själva 
Att bli förnedrad   Vi är stolta, vi respekterar varandra 
Att bli slagen    Vi slår först 
= Att vara offer   = Vi har blivit förövare (a.a s.161) 
 
Som förklaring till övergreppen och att ingå i en grupp ger hon beskrivningen att den unge 
funnit en lösning på känslor av ensamhet/utsatthet genom att ta till sig gängets sätt att förneka 
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och göra sig av med inre skrämmande introjekt. Det går enligt henne att förstå denna skenbara 
trygghet där det onda kan förläggas hos andra utanför gruppen. 

I gänget blir man ansvarsfri och man slipper själv bli offer. Man blir istället förövare och 
den bräckliga självkänslan vidmakthålls av att hela tiden identifiera sig med den starke/onde 
vilket tar sig uttryck i olika former av övergrepp på andra. 
Vidare får vi en beskrivning av hennes arbetssätt i terapin. Hon har en jaguppbyggande 
modell där tonvikten ligger på att lyckas knyta an till ungdomen. Hon skapar en miljö som 
banar väg för en förtrolighet utan att bli hotande. Hon litar också på den unges förmåga och 
ansvarstagande. Den unge måste bli sedd genom terapin och måste få känna att den är hans 
egen och att han står i fokus. (a.a) 
 
 
3.3.1.3 Nyman, Risberg och Svensson 
 
Nyman, Risberg och Svensson (2001) ger en psykologisk beskrivning av förövaren. Denna 
handlar dock främst om de pojkar som begått enskilda övergrepp mot yngre barn. Författarna 
beskriver att dessa ungdomar kan skilja sig från de som begår gruppvåldtäkt. De ger en 
beskrivning av mindre barns onormala sexuella beteenden och vad som kan orsaka detta. (a.a) 

Man redovisar några exempel på orsaker till problematiska sexuella beteenden som kan 
vara: 
 

• Barnet är förvirrat pga. influenser från teve, video, spel, tidningar, filmer, Internet. 
• Barnet har för mycket kontakt med vuxen och/eller tonåringars sexualitet. 
• Barnet lever i en sexualiserad hemmiljö. Det kan vara att föräldrarna grälar på temat 

sex, svartsjukegräl som handlar om otrohet, sexualiserat språk, sexskämt, sexuella 
kommentarer om övriga familjemedlemmars kroppar, porrbilder och porrvideos som 
visas i närvaro av barn. 

• Barnet används för att tillfredsställa känslomässiga behov hos en förälder i 
kombination med att relationen blir sexualiserad. Barnet blir något av en 
substitutpartner: badar och sover regelmässigt med föräldern långt upp i ålder, blir 
indraget i förälderns personliga problem och i hans eller hennes egna problematiska 
sexuella attityder, beteenden och känslor. En på detta sätt sexualiserad relation kan 
inte betraktas som sexuella övergrepp, men förvirrar barnet känslomässigt, fysiskt och 
sexuellt. 

• Barnet bor med föräldrar som agerar sexuellt i samband med alkohol och 
drogkonsumtion oavsett om barnet är närvarande eller inte. 

• Barnet bor i en miljö där sex vanligtvis är sammankopplat med aggression, exempelvis 
bråk omkring sex, grovt sexuellt språk eller påtvingat sex.  

• Barnet har blivit psykiskt eller fysiskt utnyttjat eller försummat. 
• Barnet har varit vittne till familjevåld. 
• Barnet har tvingats titta på vuxnas sexuella aktiviteter. 
• Barnet har blivit fotograferat eller filmat i pornografiskt syfte. 
• Barnet har blivit sexuellt utnyttjat i en direkt fysiskt sexuell kontakt. 
• Barnet är neurologiskt eller hormonellt annorlunda än andra barn. (a.a s.64) 
 

Nyman, Risberg och Svensson beskriver att barnen ger uttryck för ovanstående på olika sätt 
och det kan t ex handla om att de sexualiserar lekar, återkommande ställer frågor om kön och 
sex, leker sexuella lekar med betydligt äldre eller yngre barn. 
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Vidare tar man upp det hårdnande klimatet i samhället med ständig sex- och 
pornografikonsumtion. Detta kan menar man förvirra barn och unga. Nästan hälften av alla 
tolvåriga pojkar i Sverige har tittat på porrfilm. 75% av tolvåringarna tittar på teve eller video 
5-7 dagar i veckan. På teve upptas en stor del av utbudet av de så kallade såporna. Internet är 
en jättelik porrdistributör och är lättillgängligt för yngre människor. (a.a) 

Författarna ger också en jämförande bild av återfallsrisken hos unga respektive vuxna 
förövare. Man skriver om EU-konferensen i Madrid 2000 där rättspsykologen Richard 
Beckett redogjorde för läget.  
 
Exempel på detta är: 
 

• Brist på empati för offret ökar risken för återfall hos den vuxne förövaren. Om 
empatibrist för offret är en riskfaktor för förövare vet man inte. Tonårstiden är normalt 
en egocentrerad tid. Tonåringar är i allmänhet självupptagna, och empatin med andra 
kan tillfälligtvis vara ur funktion utan att det behöver betraktas som onormalt. 

• Kognitiva vanföreställningar är en riskfaktor för vuxna förövare, om det är en 
riskfaktor för återfall när det gäller unga förövare är okänt. Ett exempel på kognitiva 
vanföreställningar kan vara att förövaren misstolkar offret och anser att offret själv 
ville och tog initiativ till sex när hon/han i verkligheten blev våldtagen. Om detta även 
gäller unga vet man inte.  

• Känslomässig ensamhet är en högriskfaktor när det gäller återfallsrisken för vuxna 
förövare, om det är likadant för unga förövare vet man inte. 

• Lågt självförtroende hos vuxna förövare är en riskfaktor för återfall När det gäller 
unga förövare vet man inte om det har någon betydelse för återfallsrisken. 

• Sexuell preferens för barn är en riskfaktor för återfall när det gäller vuxna förövare. 
Om detta gäller även unga förövare vet man inte. 

• Att tidigare ha återfallit i sexualbrott är en riskfaktor för fortsatta övergrepp när det 
gäller vuxna. Om detta gäller unga förövare vet man inte 

• Avvikande sexuella intressen hos de vuxna förövarna ökar risken för nya övergrepp. 
Unga förövares sexuella intressen vet man inte mycket om, inte heller hur de påverkar 
återfallsrisken. 

• Att avbryta pågående terapeutisk behandling, låg social kompetens och tidigare 
kriminalitet är riskfaktorer för återfall i sexualbrott som enligt Becket gäller för såväl 
vuxna som unga förövare. (a.a s.76) 

 
Nyman, Risberg och Svensson berättar att det i Sverige pågår försök att utveckla riktlinjer för 
att bedöma återfallsrisken hos unga sexualbrottslingar. Ett instrument för att göra detta är 
SVR-20 (Sexual Violence Risk). SVR-20 är ett utvärderingsformulär med 20 frågor som leder 
fram till en bedömning av risken. Det innehåller en skala där man även kan följa utvecklingen 
över tid som är menat som ett hjälpmedel i den totala bilden av förövare. En av de 
institutioner som använder sig att detta är Bärby ungdomshem i Stockholm. (a.a) 
 
 
3.3.1.4 Hedlund 
 
Hedlund (1989) skriver om fenomenet gruppvåldtäkt att dynamiken bakom gruppvåldtäkter 
ofta förefaller se ut på annat sätt än när det är frågan om en gärningsman och ett offer. En 
våldtäkt som utförs av ett ungdomsgäng har, även om den är planerad gemensamt, i regel en 
upphovsman. Det är den personen som börjar, som våldtar först, som de andra i gänget sedan 
följer och tar order av. Inte sällan har det också funnits alkohol eller andra droger med i bilden 
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vilket man tar till som ursäkt. Hedlund har i sina kontakter med ungdomar fått berättat för sig 
om hur en gruppvåldtäkt kan gå till. Förövarna har beskrivit hur en av dem börjat och de 
andra väntat på sin tur och förhållit sig passiva eller fått hjälpa till att hålla fast offret. 
Hedlund kom i kontakt med ett gäng som hade förgripit sig sexuellt där det centrerades kring 
en stark ledare. Detta rörde sig om ett gäng killar som utåt sett inte hade några synbara sociala 
problem och med en värdegemenskap kring en fritidssysselsättning. Endast ledaren hade haft 
med polisen att göra tidigare och endast vid ett tillfälle. I yttre bemärkelse hade alla stödjande 
föräldrar och levde under gynnsamma sociala villkor. Hedlund berättar att ingen i gänget 
nekade till gruppvåldtäkten men ingen tog något personligt ansvar. Detta menar hon tycks 
vara utmärkande för sexuella övergrepp i grupp och spegla gruppens inbördes 
beroendeförhållande. Många medverkar i våldtäkter för att behålla sin plats i gänget och för 
att bevisa sin manlighet inför de andra. Och frågan hon ställer sig är om inte ledaren i gänget 
använder sig av offret som ett medel för att styra och kontrollera sina kamrater.  
 
 
3.3.1.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man som psykologiska bakgrundsfaktorer urskilja några teman som 
återkommer hos de olika författarna. De ger en bild av förövaren som ett barn som ej kunnat 
separera ut sig från sin moder under separationsindividuationsfasen i tidig ålder. Det här ger i 
sin tur en bristande könsidentitet och skapar oro och ångest hos individen. Trauman under 
uppväxten stärker dessa brister och leder sedan fram till den perversion som finns hos 
individen. Man har sett att familjebilden hos förövarna ofta varit starkt auktoritär kontra 
gränslös. Det har varit bristande gränssättning från föräldrarnas sida och barnet har blivit 
använt för föräldrarnas egna behov. I familjen kan det ha varit mycket sexualiserande och 
vissa barn har även blivit utsatta sexuellt i hemmet. Tillsammans skapar denna bakgrund en 
stark ångest hos förövaren som tar sig uttryck i olika övergrepp på andra, däribland 
gruppvåldtäkt. Gruppvåldtäkt menar man består ofta av en grupp där en av individerna har 
denna bakgrund och är drivande. De övriga i gruppen behöver inte ha samma problematik. 
Individen känner känslor av värdelöshet och förnedring som den tar ut på ett offer och får 
med sig övriga i gruppen på övergreppet.  
 
 
3.3.2. Sociologiska förklaringsmodeller 
 
För att förstå problematiken kring gruppvåldtäkt är det viktigt att ta med de sociala 
bakgrundsfaktorer som kan finnas och hur individerna i gruppen också styrs av varandra och 
samhällets syn på dem. Detta avsnitt redovisar några av de förklaringsmodeller som återfinns 
inom det sociala området. 
 
 
3.3.2.1 Österberg - Durkheim 
 
Det finns olika teorier vad gäller samhällsperspektivet. En känd tänkare inom sociologin var 
Émile Durkheim som tas upp av Österberg (1996). Han beskriver hur ett socialt perspektiv 
kan hjälpa oss att förstå sociala fenomen i samhället. Specifikt har han tittat på straffets 
verkan för att avhålla människor från att begå brott. 

Durkheim har skrivit om brottets och straffets sociologi och beskriver då vad ett brott är 
och vad som kännetecknar just detta. Tankegången är att brott och straff hör samman. Brottet 
är en handling som framkallar en reaktion ifrån samhället gentemot brottslingen. Han menar 
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också att ett samhälle utan brott är otänkbart och att det till och med kan fylla en funktion i det 
avseendet att brottet bevarar samhället. Brottet blir en påminnelse om rådande normer och att 
de går att förändra. Detta skulle alltså gynna samhällets utveckling och bryta nya banor för 
individerna i samhället. Straffet menar han är till mest nytta för samhället i stort och det är 
bara i liten utsträckning som straffet förändrar de skyldiga eller avskräcker dem från att begå 
brottsliga handlingar.  

Vidare beskrivs även moralens funktion i samhället. Moralen som reglerar individens 
handlingar, fixerar dem och gör dem till standard. Moralen har ett auktoritärt drag. Vi lyder 
därför att moralens auktoritet säger att vi ska göra det. Inte för att vi har något specifikt skäl. 
Moralen måste också angå andra individer. Durkheim menar att moralens två huvudelement 
är en disciplinerad anda och anknytning till en social grupp. Det finns en klar koppling mellan 
moral och samhällstillhörighet. (a.a) 
 
 
3.3.2.2 Hedlund, Lundmark och Lundmark 
 
Hedlund, Lundmark och Lundmark (1979) tar upp problemet ur ett könsperspektiv och 
samhällets syn och inverkan på förekomsten av våldtäkt. Författarna återger och beskriver hur 
vi lever med myter om kvinnan och kvinnans frigörelse. Man menar att både individer och 
grupper har föreställningar om hur verkligheten ser ut, vad som är sant och vad som är falskt. 
När dessa tankar bildar ett mönster uppstår en ideologi. I varje samhälle finns idéer och tankar 
som är dominerande. Vilka idéer som dominerar hänger samman med samhällets ekonomiska 
och sociala struktur.  

Myterna hänger samman med ideologierna. De bidrar till hur vi ser på världen. Det 
påverkar vårt sätt att handla, vår samhällsuppbyggnad samt relationerna människor emellan. 
Man tar i boken upp frågan om hur pass frigjorda kvinnorna egentligen är och att det kan vara 
en illusion. Kvinnornas plats och uppgifter i samhället har definierats av män. Grundläggande 
för skillnaderna är den arbetsfördelning vi har haft och har i samhället. Kvinnorna svarar för 
de reproduktiva uppgifterna, i hemmet och utanför, och männen för de produktiva. Det finns 
en manlig och en kvinnlig sfär.  

Vidare tar författarna upp myten om våldtäkt vilken är nära knuten till de uppfattningar 
som finns om manligt och kvinnligt. Man påpekar att det är uppseendeväckande lite som har 
skrivits om våldtäkt i facklitteratur. Man pekar på att det faktum att kvinnor blir våldtagna 
sammanhänger med att kvinnor ofta fostras till passivitet, till att uppleva sig själva som svaga, 
tanklösa samt till att förhålla sig känslomässigt och ekonomiskt beroende av män. Kvinnor får 
lära sig att se på sig själva som könsobjekt och att vara framförallt sexuella varelser. Denna 
myt odlas även i media och unga människor matas med bilder av hur de ska vara och se ut, 
ofta med anspelningar på det sexuella.  

Författarna menar att våldtäkt är ett samhällsproblem. Det är en fientlig handling som 
handlar mindre om sexualitet än om maktutövning. Våldtäkt menar man är ett extremt utslag 
av det förtryck kvinnor i alla åldrar utsätts för och kvinnors underordnade ställning i vårt 
samhälle. Maktstrukturen i samhället skapar både offer och förövare. (a.a) 
 
 
3.3.2.3 Jeffmar 
 
Jeffmar (1987) skriver om attitydförändringar hos människor. Detta är ett litet område inom 
forskningen där man varit oenig om hur pass stor relevans man ske ge begreppet. Man 
definierar ordet attityd som en samlad reaktion med tre huvudaspekter, en kognitiv, en 
emotionell och en beteendeaspekt. Jeffmar beskriver att vi burit med oss många av våra 
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attityder sedan barndomen och att de därför är varaktiga och ständigt utsatta för 
förändringsförsök. För att förstå attitydförändringar i samhället måste man titta närmare på 
hur de bildas genom social inlärning i barndomen. Det ges ett exempel på hur, för barn 
neutrala ord, av vuxna kan ges en annan innebörd. Man förknippar till slut ett, från början 
neutralt ord, med ett negativt laddat begrepp. Detta kallas inom behavioristisk 
inlärningspsykologi för betingning. Han menar att denna process också ger spridning till 
närliggande kognitiva strukturer och där kan förstärkas genom att vuxna på ett aktivt sätt 
belönar olika attityder. Detta kan naturligtvis också ske även om attityden inte uppmuntras.  
Starkt kopplat till begreppet attityder är också fördomar i olika former. (a.a) 
 
 
3.3.2.4 Eliasson 
 
Eliasson (1997) tar upp frågan om attityder i samhället. Hon skriver att samhället accepterar 
och tillhandahåller företeelser som har direkt påverkan på mäns sätt att se på kvinnor. Ett 
sådant exempel är förekomsten av våldspornografi. Den bygger på myter om kvinnor, våld 
och sexualitet och är lättillgänglig. I samhället finns myter och vanföreställningar om 
orsakerna till mäns våld mot kvinnor och detta kan man se närmare vid t ex rättegångar där 
offrets beteende granskas och ges ansvaret. Eliasson skiver att offrets klädsel och uppträdande 
kunde tolkas av andra etc. Hon menar också att det blivit kvinnans ansvar att få männen att 
förstå vad en kvinna vill och inte vill. Ett uttalat nej är inte tillräckligt.  
 

En omfattande mängd empirisk forskning i Nordamerika (också av manliga forskare) 
visar att upprepad exponering för pornografi, som innehåller våld och/eller 
känslokallhet, har en direkt påverkan på mäns inställning till våld mot kvinnor och 
våldtäkt. (a.a s.46) 

 
 
3.3.2.5 Wennstam 
 
Wennstam(2002), tar upp samhällets syn på våldtäkt. Wennstam är kriminalreporter och har 
undersökt flera av de uppmärksammade gruppvåldtäkter som varit de senare åren. De två 
största i Södertälje 1998 och Rissne 2000. Hon tar upp frågan om att det sexuella våldet alltid 
funnits men att det nu har blivit grövre. Hon ställer frågan om det skett en förändring i 
ungdomars attityd och inställning till våldtäkt och om det även skett förändringar i de vuxnas 
synsätt, i media och i domstolar. Wennstam ger flera beskrivningar av de våldtäktsfall hon 
följt under de senaste åren och ger en målande beskrivning av hur samhället ser både på 
förövarna och offren. Hon återkommer till hur samhället ser på offret som ”hora” och 
medskyldig till det som inträffar. Hur en våldtäkt kan föregås av rykten om flickan som 
”lösaktig” och som sedan bekräftas av våldtäkten. Offret får även av det vuxna samhället veta 
att hon är medskyldig på grund av agerande och utseende. Domstolen frågar hur flickan var 
klädd och hur hon betedde sig. Hon får gång på gång höra att skulden är hennes.  
Wennstam menar att samhället kört fast i sin syn på unga kvinnor och vad de får respektive 
inte får lov att göra. De är fast i risken av att drabbas av ett dåligt rykte hos killarna och i 
slutänden bli våldtagna. Detta perspektiv menar hon baseras också på att vi ser alla av manligt 
kön som potentiella våldtäktsmän som ”inte kan bärga sig”. Vuxensamhället präglar våra 
ungdomars synsätt både genom egna fördomar men även i realiteten genom lagstiftning. Vi 
vuxna använder juridiska uttryck såsom grov våldtäkt, våldtäkt och sexuellt utnyttjande vilket 
gör det svårt för ungdomar att veta exakt var gränserna går. För dem är det viktigt med ord 
och gränserna är mer skarpa, svart eller vitt. Hur man brottsrubricerar kan påverka deras 
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synsätt mycket. Hur skiljer ungdomar på ordet våldtäkt och sexuellt utnyttjande? Wennstam 
vill att vi ska se våldtäktsbrott för vad de är. Oavsett vem som är förövare och offer. Hon vill 
att vi i framtiden ska rikta in oss mer på de som våldtar. Hon poängterar också i sin bok att 
många av de senaste årens fall gällt väldigt unga förövare och offer och att det ofta handlar 
om högstadieelever, inte ens 15 år gamla. Det är i deras skolmiljö som rykten florerar och där 
de vuxna och rättssystemet förväntar sig att ungdomarna ska förstå skillnaden mellan de olika 
juridiska termerna. (a.a) 
 
 
3.3.2.6 Jeffner 
 
Jeffner (1998) beskriver ett liknande scenario. Hon har intervjuat 16 killar och tjejer i 
femtonårsåldern om synen på våldtäkt och om huruvida det kan finnas ”förmildrande 
omständigheter”. 
Ungdomarna i Jeffners avhandling är väl medvetna om spelet mellan könen och de ofta 
orättvisa bilder som ges av unga tjejer. Deras resonemang utgår från ett manligt perspektiv i 
en manligt styrd värld. Även denna bok handlar om ungdomars attityder och hur de på olika 
sätt formas av samhället och vuxenvärlden. Boken sammanfattar väl ungdomars syn på 
våldtäkt, på offer och förövare. Alkoholen ses som en förmildrande omständighet, både för 
offret och förövaren. Även tjejers sätt att närma sig killar, ”hon ville något”, som ses som ett 
utmanande beteende där tjejen ”ber om det”. 
Jeffner menar att det enbart är i våldtäktsmål som bedömningen av offret spelar in. Detta till 
skillnad från andra brott som t ex rån och misshandel. Våldtäkt kan vara så mycket annat, 
både i folks medvetande och i rättssalen. Jeffner tar även hon upp det uppmärksammade 
Rissne-fallet, där många reagerade över tingsrättens dom. Där rubricerades gärningen, där nio 
unga förövare begick en grov våldtäkt mot en ensam tjej, som ”grovt sexuellt utnyttjande”. 
Orsaken till detta var flickans berusning. (a.a) 
 
 
3.3.2.7 Sammanfattning 
 
I de sociologiska modellernas förklaring till fenomenet gruppvåldtäkt kan man se att 
samhället har normer och regler som ytterst styrs av lagstiftning för att påverka individens 
agerande. Lagstiftningen har stor betydelse för hur både vuxna och ungdomar ser på 
övergreppet. Normerna i samhället styrs av ideologier som i sin tur påverkas av ekonomiska 
och sociala strukturer. För ungdomar får den sociala situationen betydelse såsom föräldrars 
ekonomi, var du bor och vilka andra ungdomar du umgås med.  

Samhällets könsperspektiv visar att kvinnor ofta fostras till passivitet och till sexuella 
varelser som inte ser till sina egna behov i första hand. Ur ett samhällsperspektiv blir 
våldtäkten det mest extrema beviset på ett kvinnligt förtryck. Detta förtryck förstärks av 
pornografin som anses vara en stor bov i dramat. Unga förövare påverkas av samhällets 
signaler där könsrollerna är förvridna och där media till viss del bidrar till att bibehålla 
strukturer. Social inlärning påverkar vårt sätt att se på olika fenomen. Attityder och normer 
grundläggs redan i barndomen.  
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3.3.3  Utvecklingsekologisk förklaringsmodell 
 
Den utvecklingsekologiska modellen sammanför det individuella och det sociala perspektivet. 
Det beskriver samspelet mellan de olika nivåerna och hur de interagerar. Modellen kan hjälpa 
oss att förstå ungdomars situation och vad som kan leda fram till kriminalitet och andra 
riskbeteenden. Man har tittat på skydds- och riskfaktorer som påverkar utveckling hos barn 
och ungdomar. 
 
 
3.3.3.1 Lagerberg och Sundelin - Bronfenbrenner 
 
Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver den utvecklingsekologiska modellen som innehåller 
både psykologiska och sociologiska aspekter på barn och ungdomars situation. Den ger en 
förklaring för sociologiska och psykologiska fenomen som rör barn och ungdomar. 
Författarna vill framhäva att ungdomars och familjers situation alltid är omgärdad av en social 
kontext. Det handlar också om det samspel som sker mellan barnet och omvärlden under 
uppväxten och försöker beskriva de miljöer som de lever i. Det här samspelet sker under hela 
livet, både i närmiljö men också i ett större perspektiv. Den modell  som beskrivs bygger på 
fyra strukturer där barnet ingår, mikro-, meso-, exo- och makrosystem och upphovsmannen 
till modellen är Bronfenbrenner.  

Mikrosystemet består av individen själv och de nära relationer som den har såsom 
föräldrar, skola etc. De miljöer där barnet befinner sig utgör bakgrunden för de relationer som 
finns. Mesosystemet innehåller relationer mellan viktiga miljöer där barnet ingår i en specifik 
situation. De mesosystem där barnet ingår är t ex familj, skola och kamratgrupp. 
Exosystemet innefattar strukturer av olika slag som t ex närsamhället, institutioner etc. 
Skillnaden mellan Meso och Exo är att barnet inte agerar i det senare. Exo påverkar snarare de 
system där individen ingår. Exempel på detta kan vara myndigheter, hälso- och sjukvård etc.  
Makrosystemet är den övergripande nivån och innehåller lagstiftning, ideologier, kulturer etc. 
Den utvecklingsekologiska modellen försöker beskriva sociala och samhälleliga strukturer 
men också ge en förståelse för hur barnet samverkar med sin omgivning och dess olika nivåer. 
Bronfenbrenner tänker sig att dessa system är rörliga och utvecklas under tid. Man ska förstå 
individen genom att se den i olika sammanhang som också förändras och rubbas. Denna 
modell förutsätter förståelse för det ekologiska systemet och som forskare måste man ha 
kunskap om dessa. Man tar inte bara hänsyn till de enskilda individerna utan måste se alla 
inblandade som samspelar.  

Modellen är ett hjälpmedel för att försöka förstå orsak och verkan vid olika slag av 
problematik under barnets uppväxt. Man tittar på problems uppkomst,  orsaker och risker men 
även på förebyggande- och skyddsfaktorer. Man tittar på samband mellan olika risker samt de 
olika systemens bidragande faktorer. Den vetenskapliga metod som används inom 
utvecklingsekologin är det ekologiska experimentet. Man tittar på vad som händer om system 
rubbas och ändras och först då kan man förstå hur de fungerar. Forskningen kring modellen 
baserar sig mest på kvantitativa data till skillnad från det psykodynamiska området som ofta 
använder sig av kvalitativa forskningsmetoder. Man redogör för olika termer för den 
kvantitativa forskningen såsom orsak och verkan, reabilitet osv. Man tittar på olika samband 
och analyserar dessa. Genom forskningens resultat kan man förutspå risker och även se 
förebyggande aspekter.  

Det ges en förklaring till riskbegreppet som innehåller prediktion, förutsägelser på 
gruppnivå, och prognos, risker på individnivå. På gruppnivå kan det handla om att t ex en 
skolklass kan få svårigheter som påverkar gruppen. På individnivå kan det handla om barns 
utveckling i hemmet osv. Inom området prognos delar man upp olika riskområden där man 
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börjar med risker som kan hänföras till barnet. Sedan går man vidare med risker gällande 
föräldrar och avslutar med risker inom familjen.  

Författarna har tittat på risker som kan hänföras till barnet och beskrivit riskfaktorer och 
prognos. Man har delat upp dessa i olika kategorier som t ex ålder, fysisk hälsa och beteende. 
Inom området beteende har man beskrivit tre grundläggande typer, en välanpassad, en 
internaliserande (kontrollerad och hämmad) och en externaliserande (utagerande och 
impulsiv). Hos dessa förekommer uppförandestörning som är en viktig faktor för 
riskbeteende. (a.a) 
Författarna redovisar olika tabeller för åskådliggöra de olika riskfaktorerna och det 
utkristalliserar sig några specifika nämnare: 
 

• Kön: den mest stabila av alla observationer är att problemet främst drabbar pojkar. 
• Tidigt beteende: hyperaktivitet, besvärligt temperament, frånvaro av stark anknytning 

till vuxna vårdgivare, låg intelligens, dålig koordination och motorik, 
utvecklingsförseningar och skolmisslyckanden. 

• Familjekarakteristika: kriminalitet och alkoholism hos föräldrar, i synnerhet modern, 
missämja mellan föräldrarna, nyckfull och hård disciplin, stor familj. 

• Biologiska korrelat, t ex neurologiska avvikelser och klumpighet. 
• Tid och plats: i kulturer där man lägger vikt vid religiösa värden och håller familjen 

högt, sällan använder berusningsmedel och håller reda på vad barnen gör är 
uppförandeproblem mer sällsynta. 

 
Vidare redovisar de för riskfaktorer för kriminalitet och vad som kan ligga bakom detta. 
 

• Impulsivitet i beteende samt i någon lägre grad kognitiv impulsivitet  
• Låg intelligens. Det kausala sambandet verkar så att låg intelligens leder till 

frustration, misslyckande och förödmjukelse i skolan. Dessa erfarenheter driver 
ungdomarna till kriminalitet.  

• Personlighetsfaktorer som lätthet till negativa känslor (rädsla, ängslan, vrede), låg 
hämning och avsaknad av skuldkänsla. 

• Bristande tillsyn från familjens sida, dålig kommunikation mellan pojke och föräldrar. 
• Socialbidrag som försörjningskälla, låg socialgrupp, arbetslöshet hos fadern, låg 

utbildning hos modern, familjeuppbrott, socioekonomiskt missgynnat bostadsområde.  
 

Lagerberg och Sundelin fortsätter sedan att återge resultat från olika undersökningar från 
forskning inom området där man hittat liknande faktorer varav flera går att hänföra till den 
utvecklingsekologiska modellen. När man sammanfattar risker som kan hänföras till barnet 
menar man att pojkar och flickor visar upp olika riskmönster. Pojkar har ett mer utåtriktat 
agerande medan flickor ofta är mer inåtvända. Uppförandestörning beräknas enligt författarna 
förekomma hos tre till tio procent av alla barn och dessa barn kännetecknas i stor grad av 
aggressivitet, olydnad, skolsvårigheter och antisocialitet. Man menar att ur denna grupp 
rekryteras många av dem som senare blir kriminella, dock inte sagt att alla som är kriminella 
haft uppförandestörning som barn. 

Inom området, risker som kan hänföras till föräldrar, har man tittat på missbruk, psykisk 
sjukdom, mental retardation, kriminalitet och arbetslöshet. Man sammanfattar att de flesta 
studier visar att barn till missbrukare uppvisar större problem än andra. Man har hittat 
problematik hos dessa barn som t ex ADHD, depression, ångest och uppförandestörningar. På 
längre sikt löper pojkarna större risk att utveckla t ex kriminalitet. Även kriminalitet hos 
föräldrarna ökar risken för uppförandeproblematik hos barnet som senare kan utveckla 
vuxenkriminalitet. Det kan handla om brister i uppfostran och till viss del ärftliga betingelser. 
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Risker som kan hänföras till familjen är social status, samlevnadsformer som t ex 
ensamföräldraskap, föräldrabarnrelationen och livshändelser. När det gäller social status har 
man tittat på olika variabler som yrke, utbildning och inkomst. Där finns det entydig 
forskning som visar att barn till gynnade familjer får bättre förutsättningar att klara sig, vilket 
de också gör vad gäller skolanpassning och psykisk hälsa. Välmående familjer kan även 
påverka andra familjer som är mindre gynnade i ett bostadsområde, De har en ”smittande 
effekt”. Man menar att barn i sämre ställda familjer ofta möts av en hårdare attityd och att de 
också kan vara mer isolerade. Detta menar man i sin tur kan påverka nervsystemet som ökar 
benägenheten att dricka alkohol och röka tobak.  

Vad gäller ensamföräldrar visar en undersökning att 45 000 svenska barn är med om att 
deras föräldrar skiljer sig varje år. De flesta lever sedan med sin mamma. Barn hanterar 
skilsmässa på olika sätt men pojkar reagerar ofta med svårare symtom. Barn till ensamstående 
föräldrar är överrepresenterade i problempopulationer, barn som far illa och har psykosociala 
problem.  

När man tittat på uppfostringsmetoder och koppling till kriminalitet har man kunnat se att 
det som är värst för barnet är brutalitet och nyckfullhet. Regelbunden aga kan göra att man får 
sämre psykisk hälsa, börjar missbruka och även utvecklar kriminalitet.  
Gemensamt för alla riskfaktorer är att när graden av dessa ökar hos en individ ökar också 
risken för en ogynnsam utveckling. 

Författarna vill dock påpeka att flera av riskfaktorerna kan innebära ett personligt lidande 
för individen men inte nödvändigtvis behöver betyda att man senare får problem. Det kan 
innebära det men det finns ingen självklarhet i detta faktum. Man bör vara vaksam på 
riskfaktorerna och barnet men det behöver inte gå illa för individen. För att göra en 
riskbedömning ska man titta på helhetssituationen och de olika faktorer som spelar in. Man tar 
upp detta i ett kapitel om prediktion och statistiska metoder där man redogör för statistik på 
området och de slutsatser man kan dra. Man har svårt att se att det finns olika ”typer” som 
man i ett tidigt skede kan förutsäga. Man framhåller att det krävs ytterligare forskning inom 
området för att man ska kunna dra mer säkra slutsatser. 

Avslutningsvis ger man exempel på åtgärder som skulle kunna hjälpa dessa barn och 
ungdomar. Utbredda psykosociala problem måste ges mer resurser både inom forskning och 
praktik. Hjälpen måste ges inom flera områden samtidigt såsom familj, skola och kamrater. 
De bör ges på mikro- meso- och exonivå. Det är viktigt att insatserna utvärderas för att se 
vilken effekt de har. (a.a) 
 
 
3.3.3.2 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man om den utvecklingsekologiska modellen se att individen är 
omgiven av en social kontext som man försöker förklara genom denna modell. Den bygger på 
fyra nivåer, mikro-, meso-, exo- och makronivå. Man vill genom modellen förstå orsak och 
verkan vid olika typer av problematik. Man försöker se samband mellan olika risker och har 
tittat på just olika typer av risker som individen utsätts för. Riskerna återfinns på tre nivåer, 
individ-, familj- och samhällsnivå. På individnivå har man sett att beteendestörning hos barnet 
ofta leder till utagerande hos barnet. Detta kan i sin tur leda till kriminalitet senare i livet. Vad 
gäller familjebilden så har man sett att barn till missbrukande föräldrar löper större risk att 
utveckla asocialt beteende. Även barn i familjer med låg social status och barn med 
ensamstående föräldrar löper större risk. På samhällsnivå har man sett att om en familj bor i 
ett socialt utsatt område löper barnet större risk att få problem. 
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3.3.4 Juridiskt perspektiv 
 
För att förstå brottet våldtäkt, specifikt gruppvåldtäkt är det viktigt att ha med det juridiska 
perspektivet och hur samhället genom lagstiftningen ser på detta. Aktuell lagstiftning 
återfinns i svensk författningssamling, SFS. 

I ett historiskt perspektiv är våldtäkt ett allvarligt brott som långt tillbaka straffades med 
döden. De första lagarna kom på 1200-talet. Syftet på den tiden var att komma åt de så kallade 
brudroven vilket innebar att en man kunde röva bort en kvinna och förgripa sig på henne, för 
att efter det att hon blivit av med sin oskuld, gifta sig med henne. Lagarna som gällde våldtäkt 
kom alltså till för mannens skull, för att skydda hans egendom. På 1600-talet var alla sexuella 
handlingar som inte ägde rum inom äktenskapet kriminella och både offer och gärningsman 
kunde åtalas. 1779 avskaffades dödsstraffet för våldtäkt. I vår egen tid var det först 1965 som 
Sverige fick en lag som kriminaliserade påtvingade samlag inom äktenskapet och som på så 
sätt hade ett mer uttalat kvinnoperspektiv.  
 
 
3.3.4.1 Glingvall-Priftakis 
 
När det gäller juridik har Glingvall-Priftakis (1989) skrivit om den lagstiftning som berör 
detta och som återfinns i brottsbalkens sjätte kapitel. Detta kapitel reglerar lagstiftningen 
kring sexualbrott. Detta gäller alla som är straffmyndiga vilket i Sverige är de som är fyllda 
15 år. Under detta kapitel återfinner vi tretton paragrafer där en av dessa reglerar brottet 
våldtäkt, den tolfte paragrafen.  

I sjätte kapitlet skrivs; För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt 
sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, grovt sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av 
underårig, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, koppleri och grovt koppleri döms till 
ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Detsamma gäller i fråga om förberedelse och 
stämpling till våldtäkt, grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grovt 
koppleri samt underlåtenhet att avslöja sådant brott. (a.a) 
 
 
3.3.4.2 Ahrne, Franzén och Roman 
 
Ahrne, Franzén och Roman (2003) beskriver att det skett en ökad statlig inblandning i 
relationer mellan människor, speciellt när det gäller våldsbrott och sexualbrott. Författarna 
menar att det faktum att uppgifterna om dessa brott ökat beror på en ökad benägenhet hos 
allmänheten att anmäla brotten till polisen. Utvecklingen vad gäller sexualbrott följer en 
annan utveckling än andra brott. Detta hänger ihop med i vilken utsträckning brottsoffren 
vänder sig till polisen. Det är också beroende på hur samhället och lagstiftningen ser på olika 
typer av sexuella handlingar och om de räknas som brottsliga eller ej. Där har författarna tittat 
på utvecklingen sedan sjuttiotalet vad gäller anmälda sexualbrott som 1975 var 3 000 per år, 
en siffra som stigit till 8 700 år 2000. (a.a) 
 
 
3.3.4.3 Kwarnmark och Tidefors-Andersson  
  
Även Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) pekar på faktumet att uppgifterna om dessa 
brott ökat men menar att det finns ett stort mörkertal. Det är speciellt svårt att skatta 
mörkertalen för sexualbrott och de nämner tre faktorer som är avgörande för hur högt 
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mörkertalet är, brottets grovhet, relation mellan offer och förövare samt brottets synlighet. 
Grova brott anmäls i större utsträckning. 

Författarna har också skrivit om hur man tittat närmare på lagstiftningen och i ett förslag 
skrivit in följande text om utvidgning av begreppet våldtäkt. Där har man föreslagit: Den som 
tvingar annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge genom våld eller genom 
hot som innebär eller för den hotade framstår som tvingande fara, döms för våldtäkt till 
fängelse, lägst två år och högst sex år. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller 
annat sådant tillstånd. 

Under år 2001 lades ett nytt lagförslag fram kring sexualbrotten. Där föreslogs en 
skärpning av våldtäktsbegreppet så att det såkallade råntvånget inte längre krävdes för att 
våldtäktsrubriceringen ska kunna användas. Det var ett par uppmärksammade fall av 
gruppvåldtäkt på unga flickor som föregick detta förslag till lagändring och där det fördes en 
debatt om vad en våldtäkt verkligen är. (a.a) 
 
 
3.3.4.4 BRÅ 
 
BRÅ (2002), skriver att rättskedjan ser likadan ut för vuxna som unga förövare dock men med 
särskilda bestämmelser för dem som är under 18 år.  Handläggningen gällande 
ungdomsärende regleras i lagen om unga lagöverträdare, LUL (1964:167).  I LUL finns 
särskilda bestämmelser för handläggningen av dessa ärende. De ska handläggas skyndsamt 
och den unge har rätt till att en socialsekreterare är närvarande vid förhör etc. Både 
socialtjänst och vårdnadshavare ska kallas till förhör med ungdomen. Om någon under 18 år 
är skäligen misstänkt för brott där påföljden kan bli fängelse ska socialnämnden informeras. 
Lagen innehåller en paragraf om åtalsunderlåtelse som gäller ungdomar under 18 år. Vid 
åtalsunderlåtelse blir ungdomen istället föremål för annan åtgärd som vård inom 
socialtjänsten, vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1980:621) 
samt annan åtgärd som innebär att ungdomen får hjälp och stöd. Vid åtalsunderlåtelse tar man 
också hänsyn till ungdomens egen motivation. 

Grundtanken med lagen som infördes redan 1965 var att straff skulle ersättas med andra 
alternativ som var bättre lämpade för ungdomen. Man ville få bort ungdomen från själva 
domstolsprocessen som man ansåg var skadlig. Man ville istället ge möjlighet till 
åtalsunderlåtelse och öppna upp för andra vårdalternativ. Dock har grövre brott som t ex brott 
mot person oftast lett fram till domstolsprövning och då innefattar detta även grövre 
sexualbrott.  

1 januari 1999 trädde en ny lag i kraft, lagen om sluten ungdomsvård, LSU (1998:603). 
Straffmyndighetsåldern i Sverige är 15 år, vilket innebär att ungdomar under 15 år inte kan 
dömas för ett brott. Det är också sällsynt att ungdomar mellan 15 – 17 år döms till straff som 
innebär fängelse. De som begår brott som tidigare skulle inneburit fängelse döms nu istället 
till sluten ungdomsvård.  
 
 
3.3.4.5 Socialstyrelsen 
 

Socialstyrelsen (2002) skriver i sin information om denna lag att det finns ett nytt 
alternativ för de som begått grövre brott. Den nya lagen om påföljd innebär att ungdomar 
mellan 15 och 17 år kan dömas till intagning för vård och behandling på något av Statens 
institutionsstyrelses, SIS, särskilda ungdomshem istället för fängelse. Sluten ungdomsvård är 
ett tidsbestämt straff där strafftiden utgår ifrån hur grovt brottet är. Som lägst kan man dömas 
till fjorton dagar och högst fyra år, utan möjlighet till villkorlig frigivning.  
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Det är den unges behov som ska vara i centrum. SIS ansvarar för de speciella 
ungdomshemmen och ser till att behandlingsinnehållet utvecklas. Det är socialtjänsten som 
har det övergripande ansvaret för ungdomen och som ska samarbeta tillsammans med SIS, 
som sedan ansvarar för att domen verkställs. Om möjligt försöker man hitta ett ungdomshem 
som har en speciella inriktning som kan vara bra för just denna ungdom. En sådan inriktning 
kan t ex vara sexualbrottslingar.  

I de fall där socialtjänsten är involverad styrs lagstiftningen också av Socialtjänstlagen 
(1980:620) och LVU. Den som är under 20 år bereds vård enligt LVU om man ej kan 
genomföra behandlingsinsatserna utan tvång. Detta gäller då om ungdomen utsätter sin hälsa 
eller utveckling genom t ex brottslig verksamhet. 
 
 
3.3.4.6 Sammanfattning 
 
Som sammanfattning kan man vad gäller det juridiska perspektivet se att i ett historiskt 
perspektiv var våldtäkten ett egendomsbrott. Mannens egendom skulle skyddas, för mannens 
skull. Brottet sågs enbart ur ett manligt perspektiv. Lagstiftningen har stor betydelse för hur vi 
ser på brotten. Det förs just nu en diskussion kring lagstiftningen vad gäller sexualbrott i stort 
och våldtäkt i synnerhet. Detta gäller både unga och vuxna förövare. Från regeringens sida har 
man utsett en sexualbrottskommitté som granskar lagarna och de olika påföljderna. Om lagen 
skärps ökar anmälningsbenägenheten. Grova brott genererar i huvudsak ökad 
anmälningsbenägenhet. Man arbetar för en skärpt lagstiftning som ska öka förståelsen för den 
som blir utsatt för brottet. Även den som begår brott ska få möjlighet till bra behandling och 
man har då lagstiftning direkt riktad till unga brottslingar, LUL och LSU. Dessa lagar ska 
underlätta vid hanteringen av dessa ärenden och minska lidandet för den unge och hålla dem 
borta från kriminalvården.  
 
 
4.  Redovisning av intervjuer 
 
Detta avsnitt innehåller den frågeguide som upprättades inför intervjuerna och här redovisas 
de svar som gavs i en sammanfattning från de gjorda intervjuerna. Svaren är uppdelade i en 
översikt av de fem områden som återfinns i frågeguiden, orsaker, behandling, bemötande, 
uppföljning och utveckling.  
 
 
4.1 Frågeguide 
 
Frågorna om orsaker handlar om hur experterna förklarade vad som låg bakom problemet 
gruppvåldtäkt och hur de såg på detta. Frågorna kring behandling försöker ge en bild av den 
hjälp som erbjuds, både den som experterna själva erbjuder men också annan behandling som 
de känner till. Vad gäller bemötande söktes svar på hur behandlarna själva upplevde mötet 
med förövarna men också hur de upplevde omgivningens syn på dessa ungdomar. Efter 
mycket litteraturgenomgång framkom en bild av svårigheten att stå ut med det brott som 
förövarna begått men också att hantera omvärldens syn på dem. När det handlar om 
uppföljning söktes svar på hur den behandling som erbjuds följs upp och framförallt hur man 
följer upp ungdomarna. Bakom detta låg en tanke om att utvärdering ökar chansen att 
utveckla god behandling och ta fram nya metoder. Slutligen frågades om hur experterna såg 
på framtida utveckling vad gäller behandlingsinsatser. Frågeområdena redovisas var för sig 
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där de båda intervjuades svar återfinns under samma områdesrubrik. Intervjuerna återges i en 
redigerad form som är mer tillgänglig för läsaren. 
 
 
4.1.1 Orsaker. 
 
När det gäller frågan om bakomliggande orsaker så anser Tommy Hjernert att 
grundfunktionen, den sexuella driften, är normal i sig men att den tar sig fel uttryck. Han 
tycker sig ha sett att problemet ligger på flera olika nivåer. Att förövarna kan begå detta brott 
har enligt honom mycket med situationen och samhällsattityder att göra. Dock anser han att 
det oftast finns en individ i gruppen som är mer drivande, av olika orsaker. Attityder bildas på 
samhällsnivå men den faktiska våldtäkten sker på grupp och individnivå. Fenomenet 
gruppvåldtäkt handlar om maktutövning, att visa makt och att förnedra. Maktutövningen sker 
då främst inom förövargruppen för att visa varandra. Den som är drivande i gruppen, oftast 
den med mest problematik, vill visa sin makt inför de andra. Det är också enligt Tommy 
Hjernerts erfarenhet vanligast att offer och förövare känner varandra innan våldtäkten, de har 
någon form av relation till varandra. De flesta  av förövarna är även kända av socialtjänsten 
sedan tidigare. Huvuddelen av förövarna har sociala bekymmer och de kan ha varit inblandad 
i annan kriminalitet. Dock vill han markera att han arbetat i ett socialt belastat område, vilket 
måste tas med i beaktande. Han anser att mycket tyder på att vid uppkomst av kriminalitet så 
ökar risken för detta enbart genom att bo ett socialt belastat område. Detta kan även gälla 
sexualbrotten.  

Tommy Hjernert tycker sig se en stark koppling mellan annan kriminalitet och 
sexualbrottet. I Södertälje hade man tittat på ungdomsbrottsligheten gällande alla ungdomar 
under 20 år, till skillnad från BRÅ som bara registrerar de över 15 år. När man tittade på 
undersökningen kunde man se att 25% av tonårsbrottsligheten skedde innan 15 års ålder, 
vilket även gällde sexualbrotten. I en tredjedel av de fall man hade av gruppvåldtäkter i 
Södertälje var förövarna under 15 år. Han tror även att om BRÅ förde statistik över alla brott 
skulle detta visa sig även i deras siffror. De enda som har tillgång till dessa uppgifter idag är 
socialtjänsten, som inte går ut och marknadsför dessa saker.  

En annan aspekt man såg var att dessa ungdomar hade en överkonsumtion av pornografi. 
Tommy Hjernert tycker sig se att det finns ett klart samband mellan detta och att testa gränser. 
På samma sätt som ungdomar testar gränser vad gäller annat, trender e t c, testar man gränser 
inom sexualiteten. Hans erfarenhet är att de ungdomar som begår gruppvåldtäkt inte skiljer 
sig så mycket från de unga förövare som begår övergrepp på små barn. Han tycker sig istället 
se att det varit yttre omständigheter som varit mer styrande, t ex grupprocessen. Det kan även 
handla om händelsekedjan, situationen och offret för att avgöra vad som ska ske i en viss 
situation. Det handlar om mer generella bekymmer där hjälp till gränssättning är av stor vikt. 
 
Olof Risbergs erfarenhet av de förövare han träffat är att det inte finns något fall där ”det bara 
hänt”. Hans erfarenhet är att det istället är ett resultat av en omfattande kriminell karriär. Det 
är ungdomar som har vant sig vid att gänget är en kriminell arena för olika typer av brott. Man 
identifierar sig med gruppen. De kan vara inspirerade av pornografi och man har utvecklat ett 
förakt för det schablonmässiga där gruppen lider av någon form av omnipotens. Det handlar 
om makt men även spänning och lust där det finns en sexuell dimension av de här brotten. 
Det finns inslag av förnedring av tjejen men det handlar framförallt om en hänsynslös energi 
och själviskhet. Han menar att sexualbrott är oerhört egoistiska.  

Olof Risberg anser att de ungdomar som begår gruppvåldtäkt skiljer sig från ungdomar 
som förgriper sig på små barn i den mening att de inte är lika ensamma och udda. Han tycker 
sig se en skillnad i självförtroende mellan dessa grupper där de som begått gruppvåldtäkt har 
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ett större mått av detta. Det kan vara ungdomar som varit mobbade eller utsatta på annat sätt. 
Det är trasiga ungdomar med dåliga erfarenheter av relationer, dåligt sex, invaderade av 
pornografi. Han menar dock att det inte finns någon tydlig koppling mellan att begå 
sexualbrott och själv ha varit utsatt för detta. Mindre än hälften  av de förövare Rädda 
Barnens arbetat med har själva varit utsatta för övergrepp. 
 
 
4.1.2 Behandling. 
 
Under området behandling beskriver Tommy Hjernert att det först är de senaste åren man 
börjat diskutera fenomenet. Det har då mest handlat om gruppen och omvärldens syn på dem. 
Han menar att det är få som arbetar med problemet och att det är ett outforskat område. 
Svårigheterna man stötte på i Södertälje var att det inte fanns litteratur att tillgå och att det var 
få instanser att vända sig till för att få hjälp och behandling. Det fanns svårigheter både på 
utredningsnivå men även när man skulle hitta behandlingsalternativ. Tommy Hjernert berättar 
att de nästan uteslutande använde sig av Rädda Barnen i Stockholm för konsultation och 
behandling, men man arbetade även på hemmaplan på grupp- och samhällsnivå. Man försökte 
hitta redskap för att utreda ungdomarna, man upprättade en manual just inriktad på dem som 
begått sexualbrott. Man lånade idéer från sjukvården där man har ett mer kliniskt sätt att ställa 
frågor. Just för att brotten är svåra att hantera och närma sig behövdes instrument för att 
kunna förhålla sig på ett bra sätt. Manualen var till stor hjälp för att sortera och hantera frågor 
kring vilken behandling som behövdes. En annan aspekt av utredningen var svårigheterna att 
hantera problemet under själva utredningstiden. Ofta var offren utsatta för hot och 
påtryckningar vilket gjorde att de placerades någon annanstans. Tommy Hjernert säger att 
detta naturligtvis kan skicka fel signaler till förövarna och offren då man kan se det som att 
tjejen blir ”straffad”.  

De som begått övergreppen fick hjälp till adekvat behandling, i den mån det fanns att 
tillgå. Det var svårt att hitta behandlingshem och framförallt till förövarna. Det fanns mot 
slutet av 90-talet endast behandlingshem som specifikt vände sig till offren. Det handlade 
mest om var det fanns plats i det akuta läget. Om det handlade om tvångsvård användes ofta 
Bärby ungdomshem. Efter en tid flyttades ungdomarna till olika behandlingshem som inte 
hade en speciell inriktning på sexualbrott. Vid den tiden fanns inte annat att tillgå för just 
förövarna.  

Socialtjänsten arbetade själva med flera av ungdomarna, mestadels ”svansen”, som de 
benämner dem. De som inte stått i främsta ledet utan kanske haft en mer perifer roll. Där gick 
man in och arbetade med familjen men även i skolan. Man arbetade med personalen i skolan 
och försökte bygga upp en motkraft till andra, dåliga förebilder. Man försöket ta upp 
diskussioner kring etik och moral, värderingar. Han beskriver det som ”ett reningsbad” för 
kommunen. 
 
Olof Risberg beskriver den behandling Rädda Barnen erbjuder dessa ungdomar. Den skiljer 
sig till viss del från den behandling som erbjuds unga förövare som begått brott mot små barn. 
Behandlingen består av en kraftfull psykoterapi som fokuserar på deras förövarbeteende, en 
konfrontativ terapi. Han ger exempel på en del misstag som gjordes inledningsvis. Ett var att 
man från början tänkte att man skulle jobba med dessa ungdomar i grupp. Det gick dock inte 
alls. Tanken var att man skulle angripa dem och problemet tillsammans. Detta resulterade 
istället i att de kollektivt förnekade vad de hade gjort och förminskade handlingen. Istället 
visade det sig att det fungerade bra med enskild terapi, långvariga bindande kontakter. Där 
använder sig Olof Risberg av domen, offrets berättelse och just offerperspektivet. Det är 
viktigt att det inte är frivilligt, förövaren ska inte kunna välja. Han ser inga svårigheter med att 
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bedriva behandling under tvång, tvärtom ser han fördelar med det. Tvånget gör att de 
fullföljer terapin, knyter an och får insikt om sig själva. Detta ökar deras självrespekt men 
även respekten för andra. Ett viktigt inslag i terapin är att visa på konsekvenserna av deras 
handlande. Vid vissa tillfällen bjuds en jurist in för att klargöra konsekvenserna. Framförallt 
är konsekvensbeskrivningen viktig för återfallspreventionen.  

Rädda Barnen samarbetar inte med andra behandlingsinstanser inom samma område vad 
gäller utbyte av erfarenheter. Däremot samarbetar de med familjen, socialtjänsten och de 
behandlingshem där förövaren kan befinna sig. Man har samarbetsträffar där det främsta 
syftet är att ungdomen ska förstå att alla är överens. Det får inte finnas sammanhang där 
förövaren kan förneka det han gjort och få medhåll av någon vuxen.  

Han ser också svårigheter med behandlingen där man kanske lyckas med att få dem att 
avstå framtida sexualbrott men kanske inte kan ändra deras kriminella beteende. De kontakter 
Olof Risberg har varierar i längd och han pekar på att det är viktigt att det får ta den tid som 
behövs. Det kan ta tio samtal men det kan även röra sig om flerårig terapi, beroende på 
förövaren. Han anser att tidsbegränsade straff är av ondo när det handlar om unga förövare,  
t e x LSU, lagen om särskild ungdomsvård. Förövaren får då möjlighet att tänka att om han 
bara klarar av den tiden så är det klart sedan, kanske t o m känner sig förlåten för att man 
genomgått det domstolen beslutat. Om man istället låter behandlingen ta den tid som krävs 
hamnar det mer på individens ansvar. Syftet med all behandling menar Olof Risberg är inte att 
få förlåtelse, för det får man aldrig, utan försoning med det man gjort. Om man förväntar sig 
förlåtelse har man inte förstått vad man gjort en annan människa. 

Olof Risberg håller med Tommy Hjernert om att det inte finns tillräcklig behandling för 
denna grupp i Sverige. Det som finns är Bärby ungdomshem, avdelningen Garanten. RFSU i 
Stockholm arbetar med förövare i viss utsträckning. Det finns även en klinik i Skåne, Off-
clinic. I Linköping arbetar BUP-Elefanten med förövare. Utöver det finns enstaka projekt runt 
om i landet. 
 
 
4.1.3 Bemötande. 
 
Tommy Hjernert beskriver att det var svårigheter att hantera både personalens syn på 
ungdomarna men också omvärldens syn på brottet. Man hade ett mycket professionellt 
förhållande till massmedia där man styrde media genom regelbunden information istället för 
att stänga till. Man visste att det fanns ett enormt mediaintresse som man måste hantera och 
det bästa var då att ge den information man tyckte var relevant. Det fördes en diskussion i 
media som också påverkade förövaren och dennes familj. Det blev diskussioner om vad som 
var rätt och fel, hade offret fått skylla sig själv etc. Där kunde socialtjänsten se en förändring i 
klimatet gentemot förövarna. Den första uppmärksammade våldtäkten ledde till diskussioner 
om hur stor del offret hade haft i det hela, hade hon varit full, hade hon utmanande kläder osv. 
Man kunde märka en tendens till försvar av förövarna och bland ungdomarna där de som 
begått brottet ingick i kriminella sammanhang med drogrelaterad brottslighet och också hög 
status ”på gatan”. Vid den sista av de våldtäkter som begicks hade attityden förändrats och där 
blev förövarna nästan förföljda av de boende i Södertälje.  

Olof Risberg ger ett perspektiv på individnivå där han beskriver att det kan vara svårt att 
möta någon som begått gruppvåldtäkt. Som behandlare påverkas man av massmedias syn på 
dem och det kan vara lätt att ”ta parti”. Samtidigt är det viktigt att som behandlare se att om 
man kan hjälpa förövarna så arbetar man förebyggande. Någon måste arbeta med förövarna. 
De har rätt till stöd och hjälp och det är unga människor som befinner sig i kris. De har dock, 
enligt Olof Risberg, inte rätt till förlåtelse eller tystnad. Vuxenvärlden ska inte erbjuda tystnad 
som då blir ett svek. Ungdomarna påverkas också av massmedias bild och ett exempel är att 
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när de är i gruppen vänder de massmedias bild till något häftigt, något att skryta med. När de 
sedan sitter i enskilda samtal är de förkrossade och ångrar sig. Det kan handla om en ungdom 
som haft sin sexuella debut uthängd på förstasidan i tidningen. Man kanske drar skam över 
hela släkten osv. Man kan också möta ett förakt från förövaren och kanske i vissa fall även 
från hans föräldrar som tycker att sonen är en ”man”. 

Han ser att en svårighet i bemötandet är förnekandet hos vissa förövare. Det kan vara 
mycket svårt att bryta igenom och ibland lyckas man inte. Det finns ärenden där man måste ge 
upp där man inte kan bryta igenom försvaren. Detta gäller dock främst de som begått 
sexualbrott mot mindre barn, inte de som begått gruppvåldtäkt. Där har svårigheten främst 
handlat om de misstag man gjort i samband med upplägg kring behandling och att man redan 
i domstolen tänkt fel angående följder.  
 
 
4.1.4 Uppföljning. 
 
Om uppföljning av behandlingen berättade Tommy Hjernert att de alltid följde upp sina 
ärenden efter ett år. Huvuddelen av ungdomarna hade då inte återfallit i brott. Han tror att 
återfallsbenägenheten i dessa brott är låg. Främst för att det blir allvarliga konsekvenser och 
”ett jäkla liv”. Förövarna och deras familjer drabbades av det inträffade vilket har en 
återhållande effekt. Han är av övertygelsen att de flesta av de han jobbade med var ”normala” 
barn och att de gör val hela tiden. Den effekt brottet orsakade runtomkring dem hade mer 
effekt på dem än själva behandlingen som sådan. Hans bedömning är att av 22 killar kanske 
två av dem låg i riskzon för att återfalla i sexualbrott igen.  

Olof Risberg uppger att det inte gått så bra med uppföljningen när det gäller förövare av 
gruppvåldtäkt. Detta till skillnad från andra unga förövare som han har mycket lång 
uppföljning på. Han har även en lång avslutningsperiod på terapin vilket gör att hela 
kontakten kan bli flera år sammanlagt. Så den uppföljning som finns är att terapeuten har 
kontakt med förövaren efter avslutad behandling för att höra hur det går för dem. 
Uppföljningen baseras alltså på att terapeuten själv håller kontakt och på så sätt får veta vad 
som händer och detta gäller då främst unga förövare som begått sexualbrott mot små barn.  

Statistiskt har Rädda Barnen ingen samkörning med andra register som t e x 
kriminalregistret. Det anser han att man borde ha eftersom man annars inte vet vad som 
händer ungdomarna senare i livet. Det faktum att man inte får samköra register gör att man ej 
kan följa de som begått brott.  

Olof Risberg uppger att det som sägs om prognosen för dem som begått grov 
våldskriminalitet är att den är usel. När det istället gäller unga förövare av sexualbrott, 
ensamma pojkar som förgripit sig grovt, är istället prognosen god. Skillnaden är alltså 
kriminaliteten. Han har även arbetat med ungdomar som har väldigt udda perversioner och 
när man arbetat bort en så uppstår en annan.  

Rädda Barnen har försökt att använda olika typer av utvärderingsformulär. De har använt 
ett riskbedömningsinstrument som heter SVR 20. De har även använt något som heter 
ERASER. I arbetet med dessa har man även haft kontakt med andra länder som t e x England 
och utbytt erfarenheter. Det finns dock nackdelar med utvärderingsinstrument. Han ger som 
exempel ”- Om man gått i terapi under flera år hos en terapeut och sedan får frågan om man 
tänder på barn, då svarar man inte ja…”. Det blir mycket viktigt vilka frågor som instrumentet 
innehåller för att få rätt svar.  
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4.1.5 Utveckling. 
 
Angående utveckling inom området ser Tommy Hjernert att man kan lära sig oerhört mycket 
inom ämnet. De tog in mycket expertishjälp vid de aktuella fallen i Södertälje och 
samarbetade med olika instanser. B l a hade man kontakt med en forskare, Niklas Långström, 
angående riskanalys. Han tror på ett tvärvetenskapligt samarbete där man delar med sig av 
sina kunskaper. Det är av ondo att som idag rikta in sig på sin specialitet och hålla kvar 
kunskapen där. Han tror även att man bör arbeta på flera nivåer samtidigt för att komma åt 
problematiken. Det är viktigt att inte bara se individen som ett problem utan även arbeta på 
samhällsnivå med lagstiftning etc.  

Han tror att det på lång sikt har större effekt att arbeta förebyggande, med en pågående 
diskussion där man ifrågasätter sina egna och andras värderingar, än enskilda samtal med 
individer som begått brottet. Han anser också att man borde arbeta lösningsfokuserat med 
unga förövare då han inte tror att man kan behandla barn med insiktsterapi. Det är istället en 
process där man mognar som person och måste hantera sina fel och brister.  
Tommy Hjernert  tror inte att sexualbrott är något inlärt beteende för den här gruppen av 
ungdomar, det är inte befäst. De är istället påverkbara och man bör sätta in behandling som 
angriper problemet från flera håll. Han tror inte att man klarar det som enskild 
socialsekreterare eller behandlare. Påverkansfrekvensen är av stor betydelse. Sammantaget 
måste insatserna samordnas.  

Olof Risberg ser att man kan utveckla något slags juridisk strategi när det gäller 
kriminella ungdomar. En som inte är identisk med den som gäller för vuxna. En form av 
ungdomsdomstolar. En domstol som förstår ungdomars situation och som känner till adekvata 
insatser. Det ska till skillnad från nu inte handla om att komma undan så mycket som möjligt 
vilket är farligt.  

När det gäller själva behandlingen så hoppas han att ungdomspsykiatrin ska visa större 
intresse också för dem som begår brott. Samhället måste jobba med både offer och förövare. 
Han tror även att samarbetet måste bli bättre. Han anser att psykiatrin är felaktigt uppbyggd 
och att det vore bättre om allt tillhörde socialtjänsten. Det skulle då bli mer kraftfulla 
utredningsinsatser som sedan ledde fram till kraftfulla behandlingsinsatser. Man kunde då 
även ha ett mer övergripande perspektiv även ur ett socioekonomiskt perspektiv. En av 
orsakerna till att dessa brott begås kan just vara förövarens avsaknad av föräldrakontakt vilket 
i sin tur kan bero på att föräldrarna har hamnat i en svår social situation. 
Det är ett orättvist samhälle och det är sällan detta kommer fram i samband med att brottet 
begåtts. Det blir ingen tid till reflektion, bara sensation.  

Olof Risberg anser att det i detta sammanhang är viktigt att samhället tar sitt ansvar. De 
ska följa upp det som sker och en systematisk uppföljning är av högsta vikt. Framförallt är det 
viktigt för dem som arbetar med förövarna, behandlarna måste få reda på om det de gör 
fungerar.  

Det finns idag en tendens att söka efter kortsiktiga lösningar, ofta kognitivt inriktade. 
Långvarig terapi är för kostsamt men det finns samtidigt forskning som säger att detta är den 
överlägset mest framgångsrika behandlingen. Han menar att det finns en tendens att man 
tycker att det han gör tar för lång tid och är för kostsamt. Men han anser att den oftast ger 
resultat och att man trots allt måste försöka.  
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4.2 Analys av intervjuer  
 
Analysen av intervjuerna är gjorda med hjälp av den teori som redogjorts för i studien. För att 
resonemanget ska bli enklare att följa är analysen av intervjumaterialet är uppdelad i de  
områden som också redogjorts för i teoridelen, psykologisk, sociologisk och 
utvecklingsekologisk förklaringsmodell samt det juridiska perspektivet. 
 
 
4.2.1  Psykologisk bakgrund 
 
När det gäller psykologiska bakomliggande orsaker till problematiken har både Olof Risberg 
och Tommy Hjernert svarat att den förklaring till sexualbrott som finns är att det ofta handlar 
om en enskild individs personliga lidande som tar sig uttryck i detta brott. De tror dock att 
problemet finns både på individ och gruppnivå. Ungdomarna är var för sig trasiga individer 
som hämtar kraft i gruppen. De intervjuade ger en beskrivning av de ungdomar de träffat där 
bilden är en ung osäker människa som tar hjälp av gruppen för att hitta en identitet och även 
hävda sig själv. Dessa resonemang får också stöd i den litteratur som finns inom området där 
förövaren oftast beskrivs som en ensam och utsatt person som uttrycker maktlöshet. 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) beskriver just förövaren som en person med en 
trasig uppväxt där inslag av ensamhetskänslor, ångest och övergivenhet är dominerande.  
Han har låg självkänsla och förnekar detta genom att agera ut i olika beteenden. Han undviker 
att hamna i offerposition genom att ge sig på någon annan. Ofta har personen blivit utnyttjad 
av vuxna för egna behov och varit delaktig i vuxnas värld på ett osunt sätt. (a.a) 

Båda de intervjuade refererar ofta till pornografin som näring åt deras destruktivitet och 
ser också den naturliga driften som en kraft i sammanhanget. Den blir dock snedvriden av den 
bild ungdomarna ges av pornografin. Nyman och Svensson (2002) som beskriver 
Pojkmottagningens arbete pekar på förekomsten av en överdriven konsumtion av pornografi 
hos förövarna. Deras erfarenheter av unga förövare är att de levt i en sexualiserad hemmiljö. 
Ungdomen har inte blivit sedd som egen individ och föräldrarna har kanske haft svårt att sätta 
adekvata gränser för barnet. (a.a) 

Flera forskare och författare återkommer till en familjebild där förövaren levt i en familj 
med starka auktoritära drag men få känslomässiga uttryck. De har en störning i anknytningen 
som visar sig senare i livet. Litteraturen beskriver en person med tankar om otillräcklighet och 
dålig självkänsla vilket de intervjuade stödjer. En återkommande bild av förövaren är en 
person som känner vanmakt och inte har kontroll över sig själv.  

Enligt Olof Risberg har man inte i sin kontakt med ungdomarna kunnat se någon tydlig 
koppling mellan att begå övergrepp och att själv ha varit utsatt tidigare i livet.  
Olof Risberg menar att de ungdomar som begår gruppvåldtäkt inte är lika störda som de 
ungdomar som begår sexualbrott mot barn. Den litteratur som finns i ämnet handlar dock 
främst om den senare kategorin varför det är svårt att göra en bedömning av detta utifrån 
tidigare forskning. Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) menar att den enskilda 
våldtäkten kan förklaras utifrån samma dynamik som gruppvåldtäkten. Det är fortfarande en 
enskild individ som oftast är initiativtagare till övergreppet. (a.a) 

Både Olof Risberg och Tommy Hjernert menar att det i gruppvåldtäkten finns samma 
inslag som vid andra sexuella övergrepp men att det även kan förklaras med gruppdynamik. 
Gruppmedlemmarna hämtar kraft från varandra och blir starka, men var för sig är de mer 
sårbara. I gänget slipper man ta ansvar och man slipper också själv bli ett offer. Man kan 
istället identifiera sig med den som är stark och överlägsen och slipper på så sätt undan 
känslorna av otillräcklighet. Oftast är det en enskild individ som är drivande i gruppen med 
speciell psykosocial problematik. Den personen hämtar näring från de övriga medlemmarna 
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och gruppen fyller på så sätt en social funktion där man får visa sin styrka och manlighet 
gentemot de andra.  

Det är enligt de intervjuade inte heller ovanligt att man under själva övergreppet hetsar 
varandra att gå vidare, att situationen i sig innehåller processer som är svåra att styra. Inte 
ovanligt är också att det finns droger med i bilden. Rollen i gruppen kan också ge en social 
status. Olof Risberg beskrev hur han även hade suttit med föräldrar som uppmuntrade 
beteendet och kallade det för manlighet. 
Gruppmedlemmarna tar ej något personligt ansvar utan lägger ifrån sig ansvaret i gruppen. De 
kan tillsammans bygga upp försvar mot det som hänt och på så sätt ”slippa undan” ångest och 
insikt om det de gjort.  

Hedlund (1989) beskriver också att gruppdynamiken har stor betydelse. Hon menar att 
det ofta är en individ som startar övergreppet och får med sig de andra som följer och tar 
order av ledaren. Hon menar att ledaren  i gänget använder sig av offret för att styra och 
kontrollera sina kamrater. (a.a) 
 
 
4.2.2 Social bakgrund  
 
Tommy Hjernert återkommer under intervjun ofta till vilken påverkan samhällets syn på dessa 
brott har. Han får stöd i sociologin som ser mer till samhälleliga strukturer och köns- och 
maktstrukturer. Österberg (1996) skrev om Durkheim som menade att det som är gemensamt 
för alla brott är att de utgörs av handlingar som samhället tar avstånd ifrån. Man upprätthåller 
en viss moral i samhället genom att visa vad som är acceptabelt och vad som inte är det. 
Straffet är ett utslag av vilken dignitet vi lägger vid brottet och ska stå i paritet till detta. Några 
av de viktigaste grupptillhörigheter man har enligt Durkheim är familjen, landet och 
mänskligheten och trycker på vikten av att känna samhörighet till samhället. (a.a) 
Båda de intervjuade anser att de vuxnas förhållningssätt är mycket viktigt och att det måste 
ske en ständig markering från de vuxna om att man inte accepterar vissa beteenden. Olof 
Risberg anser att det är viktigt med en tydlig koppling mellan brottet och dess konsekvenser. 
Både att förövaren måste få insikt men också att de vuxna måste markera ett tydligt nej. 
Kopplat till detta är moralens funktion i samhället. Det reglerar individers handlingar och 
håller dem inom vissa ramar. Moralen ska vara disciplinerande och skapa anknytning till en 
socialgrupp. Det finns en tydlig koppling mellan moral och samhällstillhörighet. Detta att 
jämföra med kriminella gäng där det ofta finns en egen moral som står utanför det övriga 
samhällets. Det finns alltså en klar koppling mellan att stå utanför samhällets lagar och 
normer och de brott som begås. 

Wennstam (2002) pekar på ett könsperspektiv på våldtäkter. Våldtäkten speglar en 
snedvriden bild av kvinnans plats i samhället och hur vi ser på kvinnan. Ofta förmedlas en 
passiv roll som gynnar möjligheten till olika övergrepp. Ofta finns anspelningar på sexualitet i 
samhället som ibland gränsar till porr. (a.a) 

De båda intervjuade återkommer ofta till pornografins betydelse för sexualbrott. De 
ungdomar de mött har en överkonsumtion av pornografi. Den bilden får också stå oemotsagd 
då många av dessa ungdomar har dålig kontakt med vuxenvärlden. De menar att det krävs 
större inflytande från vuxenvärlden. De menar att pornografin har stor betydelse för hur män 
ser på kvinnor och vilka normer som gäller i samhället.  

Hedlund (1979) tar också upp det faktum att myten om könen odlas i media och att unga 
människor matas med dessa bilder. Det är ofta anspelningar på det sexuella. 
Könstillhörigheten visar på en maktposition, detta visar sig redan när man är mycket ung.(a.a) 
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Både Olof Risberg och Tommy Hjernert ser en klar koppling mellan våldtäkter och annat 
kriminellt beteende. Båda ser övergreppen som en del i en kriminell karriär och att det råder 
normer inom gruppen som man rättar sig efter.  

Även senare forskning, Sarnecki (2001), menar att det kriminella inslaget är väsentligt 
bland dessa ungdomar och egentligen har större betydelse för brottets förekomst än den 
enskilde individens psykologiska störning. (a.a) 
 
 
4.2.3 Utvecklingsekologisk bakgrund 
 
Både Tommy Hjernert och Olof Risberg pekar på olika samband mellan de olika nivåer 
ungdomarna befinner sig i. De ungdomar som begår gruppvåldtäkt har som nämnts tidigare en 
dålig självbild som ibland kan härledas till uppväxten i familjen. Enligt Tommy Hjernert som 
arbetat i ett socialt utsatt område är närmiljön av avgörande betydelse där skola och andra 
vuxna kan få en viktig betydelse. Han menar att det faktum att du bor i ett socialt utsatt 
område ökar risken för att du ska hamna i kriminalitet. Tommy Hjernert beskriver detta vid 
intervjun då hans bild är att majoriteten av de ungdomar han hade kontakt med hade haft 
kontakt med socialtjänsten i någon form och då ofta för olika brott. Det här menar han kan 
också ha att göra med att vissa ungdomar lever i kriminellt belastade områden och ofta 
kommer i kontakt med olika former av kriminalitet.  

Många är kända av socialtjänsten sedan tidigare och flera har redan tidigare blivit 
anmälda för andra brott. Enligt Tommy Hjernert hade en studie man gjort visat att hela 25% 
av tonårsbrottsligheten begåtts innan ungdomen fyllt 15. Detta gällde även sexualbrott. Han 
pekade även på en viktig faktor att den nationella statistik som finns t ex. genom BRÅ baseras 
på ungdomar som redan fyllt 15 varför man kan misstänka att det finns ett mörkertal.  

Lagerberg och Sundelin (2000) pekar på samband mellan olika riskfaktorer såsom 
uppväxtförhållanden, missbruk eller kriminalitet hos föräldrar för utvecklandet av ett 
antisocialt beteende såsom kriminalitet. Exempel på andra riskfaktorer är kön, om du är pojke 
löper du större risker och om du har någon neurologisk skada t ex ADHD. Man ser att ju fler 
riskfaktorer som samverkar ju högre är risken att man utvecklar t ex kriminalitet. (a.a) 
 
 
4.2.4 Juridiskt perspektiv  
 
De intervjuade anser båda att den befintliga lagstiftningen är otillräcklig. Olof Risberg anser 
att det borde finnas speciella ungdomsdomstolar som tar mer hänsyn till ungdomarnas 
situation. Det ska finnas en juridisk strategi. Denna tanke får stöd i forskning och litteratur 
som ofta pekar på en brist i domstolsförfarandet. Man har försökt att skapa bättre lagstiftning 
genom t ex LUL, där man tryckt på behovet av att hantera ärenden skyndsamt och att det blir 
mer inriktning på vård.  

Olof Risberg nämner också LSU där påföljden är tidsbestämd. Detta är enligt honom inte 
bra utan tidsaspekten ska mer handla om när förövaren tagit till sig vården och inte längre 
utgör en risk för någon. Han tar hjälp av juridiken i sin behandling. Dels ska förövaren inte 
kunna välja om han vill ha vård utan det är en del av domen, detta gör att han fullföljer 
terapin. Han tar även hjälp av en jurist ibland för att beskriva det rättsliga förfarandet och de 
konsekvenser som blir. Han menar att framförallt är det konsekvensbeskrivningen som är 
viktig. 
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Tommy Hjernert anser att det är viktigt att samarbetet mellan de olika instanserna, domstolar, 
socialtjänst och behandlingsalternativ bör bli bättre. De anser båda att lagstiftningen har stor 
betydelse för hur ungdomar ser på dessa saker och att det inte finns tillräcklig koppling mellan 
påföljd och behandling. Av stor vikt är även vad vuxenvärlden förmedlar. 
 
 
4.2.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis ger de intervjuade bilden av att det finns orsakssamband på flera nivåer 
vad gäller bakomliggande orsaker till att en förövare begår gruppvåldtäkt. Orsakerna återfinns 
både på individ, grupp och samhällsnivå. De olika nivåerna samspelar också med varandra 
och där det sociala sammanhanget är viktigt. Flera av de ungdomar de träffat har redan tidigt i 
livet haft kontakt med eller varit kända av socialtjänsten. Flera av dem har redan en kriminell 
bakgrund. De pekar båda på de vuxnas ansvar som förebilder och personer som ska sätta 
gränser. Båda de intervjuade ger bilden av att vården för unga förövare är otillräcklig. Det 
finns brister både vad gäller det faktiska utbudet av behandlingsinstitutioner men också vad 
gäller innehåll. De intervjuade svarar båda att behandlingsutbudet för dessa ungdomar är för 
litet och att det behövs fler som arbetar inom detta område. Det är några få inom Sverige som 
vänder sig just till denna grupp vilket båda påpekar. Det krävs fler aktörer inom området men 
även ett större samarbete dem emellan vilket båda återkommer till vid flera tillfällen. 
 
 
5. Diskussion 
 
Syftet med studien har varit att öka kunskapen kring dessa ungdomar och ge en bild av den 
behandling som erbjuds. Bristen på tidigare forskning i ämnet har gjort det svårt att angripa, 
men genom att ha med litteratur inom angränsande områden och hitta nya angreppssätt har 
arbetet underlättats. Under senare delen av arbetet med studien kom en ny bok av Wennstam 
(2004) ut som har en liknande ansats som denna studie. I boken hittar man liknande 
resonemang som jag själv fört och flera av hennes referenser återfinns i denna studie. Det 
finns dock avgörande skillnader då Wennstam har ett annat fokus, speglingen av förövaren 
genom samhällets ögon.  
 
 
5.1 Bakgrundsfaktorer 
 
Vad det gäller psykologiska bakgrundsfaktorer har det för mig blivit tydligt att gruppen 
ungdomar som begår gruppvåldtäkt skiljer sig från gruppen ungdomar som begår övergrepp 
på små barn. De förstnämnda är inte lika störda som den andra gruppen och de styrs istället 
mer av sociala faktorer. Det finns naturligtvis bakomliggande psykologiska aspekter även i 
denna grupp då man i teorin menar att det ofta är en individ vid gruppvåldtäkten som är mer 
drivande och där har egna psykologiska motiv. Den bild som framträder av förövaren är en 
ung människa med låg självkänsla och dålig självbild. Han har ofta dåliga relationer till vuxna 
och litar inte riktigt på vuxenvärlden. Lagerberg och Sundelin (2000) tar upp det faktum att 
det är inte ovanligt med föräldrar som separerar idag och där barn till ensamstående föräldrar 
kan ha en svårare situation. Det är inte heller ovanligt med föräldrar som mår dåligt psykiskt 
och kanske har en svår social problematik. Det påverkar naturligtvis hur ungdomarna 
utvecklas och i förlängningen också de brott som begås. 

Förövaren kan ha varit utsatt för någon form av psykologiskt trauma i barndomen och 
förnekar senare i livet sin ångest och litenhet genom att ge sig på andra. Den här ångesten tar 
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sig aggressiva uttryck på olika sätt t ex våld mot andra och kan då även inbegripa sexuella 
övergrepp, gruppvåldtäkt. Han kan själv ha varit utsatt för någon typ av sexuellt övergrepp 
tidigare i livet men där finns ingen självklar koppling. Tvärtom har man inte kunnat se någon 
tydlig koppling mellan övergrepp i barndomen och förövare av gruppvåldtäkt.  

Ett annat område som berörts i studien handlar om sociologiska bakgrundsfaktorer. Min 
kunskap om vilken komplex värld ungdomar lever i har ökat och jag har insett vilken stor 
betydelse miljön har för vilka konsekvenser de drabbas av. En slutsats jag dragit under arbetet 
med studien är att problematiken kring gruppvåldtäkter gränsar till en annan, kriminalitet, där 
det finns flera gemensamma nämnare. De sexuella övergreppen är ofta en del av annan 
förekommande kriminalitet och ungdomarna är vana att begå brott i grupp. Dessa ungdomar 
har ofta flera anmälningar sedan tidigare och är kända av polis och socialtjänst.  

De befinner sig kanske i utkanten av samhället och testar gränser där normerna hela tiden 
förskjuts. Under mina efterforskningar har det framkommit att de ofta har en objektifierande 
syn på tjejer som också har en låg status i den kriminella världen. De har en förvriden syn på 
kvinnor och matas med sex genom media. Samhället de lever i har många gånger en 
snedvriden syn på sexualitet och man blir i tidig ålder förknippad med sitt kön och  
t o m små barn sexualiseras. Ungdomen påverkas även av vuxenvärldens synsätt på kvinnor 
och brott där man förmedlar en bild av kvinnan som utsatt och sexualiserat objekt. 
Samhällsperspektivet är viktigt i sammanhanget då det påverkar ungdomarna och deras 
vardag i stor utsträckning.  

Viktigt för förståelsen av unga förövare och den behandling som erbjuds är att titta på 
den lagstiftning som finns. Det är ett av de sätt som vuxenvärlden och samhället visar vilka 
normer och regler man vill ha i samhället. Den lagstiftningen som finns är inte tillräckligt 
vägvisande och är dessutom ofta till förövarens ”fördel” vilket också förstärks av den 
kvinnosyn som förmedlas i samhället. Wennstam (2002) tar upp problemet med att det ofta är 
offret som ska bevisa sin oskyldighet. Förövaren däremot är oskyldig tills motsatsen har 
bevisats, vilket är mycket svårt då det ofta står ord mot ord. Offret blir ofta granskat mycket 
noga både vad hon har på sig och vilka sexuella kontakter hon har haft tidigare. (a.a) 
Detta måste enligt min mening öka på det förakt och den  förnekelse som redan finns hos 
förövaren. Liksom Olof Risberg påpekade tror även jag att det behövs domstolar som vänder 
sig mer specifikt till ungdomar och som har kunskap om bakomliggande orsaker och den 
hjälp dessa ungdomar behöver. 

En av de frågor jag ställde mig själv inför arbetet med uppsatsen var hur denna handling 
var möjlig och vad det fanns för bakomliggande orsaker. Det har alltmer framkommit en bild 
av förövaren som en individ med låg självkänsla och dålig anknytning till vuxenvärlden. 
Vuxenvärlden har i viss mån tappat kontrollen över denna grupp ungdomar. Övergreppet blir 
möjligt då en grupp individer styrs mer av egna behov och egna normer och inte heller känner 
en tydliga koppling till samhället och dess moraliska regler. Det handlar ofta om 
maktutövande i förhållande till andra och genom gruppen blir man bekräftad och får känna en 
känsla av inbillad kontroll. Dessa ungdomar söker trygghet i kompisgänget och hittar en 
alternativ identitet i den kriminella världen. Den kriminella identiteten är stark och utgör en 
stor del av självbilden.  
 
 
5.2 Behandling 
 
Frågeställningarna handlade också om vilken hjälp som erbjuds dessa ungdomar. Under mina 
efterforskningar och de intervjuer som gjorts framträder en något dyster bild. Den behandling 
som oftast erbjuds är inte direkt riktad till denna målgrupp. I brist på resurser tas ibland också 
dåliga beslut om vilken behandling som skall erbjudas. Enligt de experter som intervjuats är 
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samarbetet mellan olika instanser dåligt och det är ofta så att ungdomarna faller mellan olika 
stolar. De ger också bilden av att utbudet av behandling för dessa ungdomar är litet och att det 
saknas alternativ. Det är få behandlingsinstanser som vänder sig just till dessa ungdomar och 
enligt de intervjuade finns det för lite forskning inom området. Det har inte förts någon 
offentlig diskussion kring ämnet som skulle kunna föra forskning och behandling framåt.  
Vad som ändå finns är oftast behandlingsalternativ som vänder sig till gruppen förövare som 
förgriper sig på små barn och som skiljer sig från dem som begår gruppvåldtäkt. Den har 
dessutom fram tills nyligen mest haft fokus på offren. Det är först på senare år man börjat 
förstå vikten av att arbeta med förövarna för att bryta sexuella mönster och på så sätt undvika 
återfall. Enligt den litteratur och forskning som återfinns i denna studie visas att man ofta 
arbetar med förövarbeteendet och dess bakomliggande orsaker. I senare forskning har man 
istället pekat på den starka kopplingen till kriminalitet och att det handlar om grupprocesser 
samt olika  sociala aspekter.  
 
 
5.3 Framtiden 
 
Vad gäller framtida strategier och insatser inom området är experterna i studien eniga om att 
det måste till ett utökat samarbete mellan de olika nivåerna för att komma åt problematiken.  
De har också en gemensam bild vad gäller bakomliggande orsaker, kopplingen till 
kriminalitet. Man menar att ett viktigt inslag i behandlingsarbetet är konfrontation med det 
man gjort och förståelse för de konsekvenser som följer. Ren undervisning inom olika 
områden ses också som ett viktigt inslag. De framhåller vikten av att arbeta på samhällsnivå  
för att påverka attityder och normer. De anser att man borde arbeta mer förebyggande med 
dessa ungdomar och på fler nivåer. En viktig åtgärd är tidiga insatser, förebyggande åtgärder 
inom t ex skola. Genomgående i litteraturen pratar man om vikten av att arbeta förebyggande. 
Giardino och Giardino (2002) pekar på att man måste sätta in insatser på flera nivåer som 
samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. (a.a) Det är också viktigt att komma in tidigt i 
barnets uppväxt för att motverka en negativ utveckling som asocialt beteende.  

Mycket tyder på att det måste till attitydförändringar och att vi vuxna måste bli bättre på 
att nå dessa ungdomar med våra värderingar. Vi har inte förstått vidden av hur all den 
sexualisering som finns genom främst media påverkar våra ungdomar. Vi har inte heller 
förstått hur stark koppling mellan sexualitet och våld som finns bland de unga idag, både som 
enskilda men även gemensamma faktorer. Det blir därför viktigt att vi också ”censurerar” det 
som sänds ut genom media och vad vi också förmedlar som vuxna.  

Sammanfattningsvis pekar studien på att gruppen ungdomar som begår gruppvåldtäkt har 
en annan problematik än unga förövare av sexualbrott mot små barn. Det handlar både om 
psykologiska och sociala bakgrundsfaktorer men betoning på det senare. Det ser ut som att det 
finns en tydlig koppling till annan kriminalitet där gruppvåldtäkt blir ett uttryck för makt och 
manipulation. De ungdomar som beskrivits av de intervjuade är ofta kända sedan tidigare för 
olika typer av brott och man måste därför ta med detta i den bedömning som görs av 
eventuella insatser.  

Enligt studien är behandlingsutbudet för dessa ungdomar kraftigt begränsat och det finns 
endast några få alternativ som riktar sig specifikt till dem. Detta har blivit tydligt både med 
tanke på de intervjuades svar men också då mina efterforskningar visat på en brist i antal 
behandlingsalternativ. Det krävs därför ett ökat utbud och att ökat samarbete mellan de 
aktörer som omger ungdomarna. Samarbete och flerdimensionellt är nyckelord som 
återkommit flera gånger under arbetet med studien.  
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Det behövs mer forskning inom området för att kunna metodutveckla och förbättra 
behandlingen. Flera gånger har jag återkommit till att det saknas forskning och litteratur inom 
ämnet vilket gjort mig övertygad om att detta är mycket angeläget.  

Vad gäller själva behandlingen vore det önskvärt med en bättre uppföljning av de insatser 
som faktiskt ges och hur de fungerat. Det skulle ge oss information om att det vi erbjuder 
fungerar eller att det behöver förändras. Slutligen kan jag bara konstatera att detta är en viktig 
fråga och att det handlar om unga människor i stort behov av rätt vård och behandling. 
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