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Abstract 
 
Studiens syfte har varit att öka kunskapen och förståelsen för sexuella övergrepp mot kvinnor, 
så som den beskrivs i ett urval av forskningslitteraturen. Frågan som har varit i fokus är: Hur 
diskuteras våldtäkt och sexuella övergrepp i forskningslitteraturen, ur ett teoretiskt och 
behandlingsmässigt avseende? Studien har utförts i form av en kunskapsöversikt och bygger 
på ett urval av svenskspråkig samt internationell forskningslitteratur. Huvudinriktningen har 
varit att med feministisk och psykodynamisk teori som analysverktyg, diskutera sexuella 
övergrepp utifrån betydelsen av förövarens identitet och bakgrund, aktuella normer, 
föreställningar och värderingar i samhället kring förväntningar på förövare och offer. Vidare 
har sexuella övergrepp granskats ur en juridisk aspekt. Slutligen undersöks olika 
behandlingsmetoder för förövaren, där litteraturen uppvisar en mångfald kring olika 
behandlingsmetoder. En gemensam nämnare för dem alla är att behandlingen bör utformas 
individuellt för varje dömd gärningsman. Förövaren skall efter behandlingen kunna förstå, 
identifiera, känna samt kunna kontrollera sitt sätt att uttrycka aggression och vanmakt. 
Forskningslitteraturen belyser utifrån psykodynamisk teori att förövarbeteendet har 
uppkommit genom tidiga störningar under personlighetsutvecklingen, orsakade av bland 
annat fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp i barndomen, förövaren känner 
sig maktlös och han kompenserar sig för det genom att agera ut och ta makten. Feministisk 
teori menar följaktligen att fysiskt våld och sexuella övergrepp är ett uttryckssätt för den 
manliga könsrollens strukturella makt och styrka.  Resultaten visar på en komplex 
problembild där det finns ett samband mellan förövarens personlighet, identitet, omgivningen, 
förväntningar, påverkan och förebilder. Utöver detta inverkar även individuell och strukturell 
makt vid sexuella övergrepp. 
 
Sökord: våldtäkt ur kvinnoperspektiv, förövare och offer, våldtäkt, våldtäkt ur förövarens 
perspektiv, rape, sexuella övergrepp, utsatta kvinnor, våld. 
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1 Inledning 
Det har skett stora förändringar gällande jämlikheten mellan könen under de senaste 50 åren. 
Sverige har utvecklats från ett samhälle där åtskillnad mellan könen var ett uttryck för social 
ordning till ett samhälle där integrering av män och kvinnor inom en rad områden är ett ideal. 
Tidigare motiverades mannens överordning av en förståelse av att mannens kapacitet och 
egenskaper var överlägsna kvinnans. Idag uppfattas en mans krav på att få dominera enbart i 
egenskap av att han är en man som något felaktigt. I ett sådant samhälle skall det vidare inte 
heller finnas utrymme för män att bruka legitimt våld mot kvinnor (Hydén, 1995). 
 
Senhösten 2005 har dominerats av en långtgående debatt om sexualbrott och våldtäktsmål i 
svensk media. Den aktuella debatten påminner om att föråldrade attityder om kvinnor och 
män dessvärre inte helt försvunnit från rättsväsendet, kulturen eller samhället i stort. Kvinnans 
självbestämmande över sin kropp och sexualitet är en rättighet som ständigt måste skyddas. 
Genom utbildning, information och samtal finns det möjlighet att påverka attityder, normer 
och värderingar. Ibland räcker inte det, utan i vissa fall handlar det om att anpassa eller 
modernisera lagstiftningen (Jeffner, 1998). 
 
Det är fruktansvärt att återkommande läsa om våldtäkt efter våldtäkt. Alla dessa utsatta offer 
som av olika anledningar inte har anmält övergreppet får leva med tanken på det inträffade, 
livet ut. Ansvaret läggs på kvinnan, att bevisa att hon verkligen motsatt sig samlaget. Det 
finns nästan aldrig något vittne eller skador. Till en början är kvinnorna med om en 
fruktansvärd händelse; en våldtäkt. Sedan ska de synas i sömmarna under hela utredningen, 
för att bevisa att de talar sanning. Kvinnor känner skam över sig själva. Eller också är de 
rädda för gärningsmannen, oroliga för eventuell hämnd ifall de anmäler. För många blir 
våldtäkt en katastrof för livet (Boëthius, 1981). 
 
Våldtäkt innebär att en människa genom hot eller våld, eller när kvinnan inte har haft 
möjlighet att försvara sig (se stycket om centrala ord) eller när kvinnan inte sagt nej 
tillräckligt tydligt (se tema 3) alternativt, tvingar en annan människa till sexuellt umgänge och 
då oftast samlag (Boëthius, 1981). 
 
De flesta kvinnorna som blir våldtagna hör aldrig av sig till rättsväsendet (Wennstam, 2002). 
De fall som förekommer av i media; grova fall av överfallsvåldtäkter eller gruppvåldtäkter 
med starka inslag av droger och alkohol, är anmälda just för att de var så oerhört grova. 
Alltför många av dessa förövare får under omständigheterna låga straff eller kanske rent av 
inget straff alls. Lagen har en övervägande betydelse vid sexuella övergrepp. Idag utgår man 
från en bevisvärdering vilket innebär att man bedömer sambandet mellan ett mänskligt 
beteende genom bevis och spår. Enligt Bergenheim (2005) krävs för att få gärningsmannen 
fälld, vid bevisvärdering att rätten i det enskilda fallet kommer fram till slutsatsen att 
åklagarens gärningsbeskrivning utgör den enda tänkbara förklaringen till fakta i målet. Enligt 
svensk lag gäller för att en person skall kunna fällas för våldtäkt så krävs det ett uppsåt, det 
måste vara klarlagt att gärningsmannen visste att handlingen var brottslig. 
 
Enligt Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) väcker våldtäkt starka känslor åt både 
förövarens och offrets håll. Faktumet att så många är utsatta för övergrepp likaså det djupt 
tragiska i att bli oskyldigt anklagad för ett så skamligt brott. En komplicerande faktor är också 
att många förövare väljer att förneka eftersom de inte vill eller orkar erkänna de skamliga 
gärningar som dessa brott innebär. Det ställs stora krav på förhörsteknik och värderingar av 
kvinnans samt gärningsmannens utsagor. Dessa brott hör sannolikt till de brottstyper som har 
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ett högt mörkertal. Kwarnmark och Tidefors-Andersson menar huruvida förövaren är sjuk 
eller frisk i lagens mening är föga intressant. Grundsynen med alla olika behandlingsmetoder 
måste vara att det går att förändra ett beteende på något plan. Det ligger i den professionella 
behandlarens skyldighet att sakligt bedöma vilken slags förändring som kan genomföras med 
den enskilde förövaren. 
 
Domstolar i Sverige dömer idag män som våldtar och på samma gång dömer de även kvinnan 
efter hennes berusningsgrad, klädval, alternativt flirtande. En våldtäkt, utförd av en eller flera 
gärningsmän, är på inget vis normalt. Det finns inget typiskt eller ofrånkomligt i att en man 
tvingar en kvinna till sex, aldrig och inte under några omständigheter. Irrelevanta frågor om 
klädernas utseende eller graden av eventuell berusning bör inte föras på tal. Våldtäkt är i 
första hand inte en sexuell handling, utan ett uttryck för makt och förtryck (Wennstam, 2004). 

1.1 Syfte 
För omkring 100 år sedan var det enligt lagen inte förbjudet att en man slog sin hustru. På 
många håll i världen är det fortfarande inte förbjudet för en man att slå, våldta eller trakassera 
flickor och kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är inget nytt problem. Våld och förtryck har 
förekommit som ett sätt att upprätthålla den makt och kontroll som finns hos män. Syftet med 
studien är att öka kunskapen och förståelsen för sexuella övergrepp mot kvinnor. 

1.2 Frågeställning 
Hur diskuteras våldtäkt och sexuella övergrepp mot kvinnor i forskningslitteraturen, i 
teoretiskt och behandlingsmässigt avseende? 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Ett svårbedömt brott 
Våldtäkt är ett våldsbrott där gärningsmannen inte i första hand ger uttryck för en erotisk 
längtan utan istället lever han ut aggression, hat samt besvikelse och försöker på så vis 
kontrollera offret. Det är ett totalangrepp på offret, inte bara fysiskt, utan även, psykiskt och 
socialt. Många gånger innebär övergreppet fysiskt våld, hårdhänthet, misshandel, där 
gärningsmannen utöver sin manskraft använder tillhyggen (Nyman, Risberg & Svensson, 
2000). Att försöka skatta mörkertalet för sexuella övergrepp är särskilt svårt. Tre faktorer 
brukar nämnas som avgörande för hur högt mörkertalet är; brottets grovhet, relationen mellan 
offer och gärningsman samt brottets synlighet. Grova brott anmäls i högre grad än lindrigare 
brott (Bergenheim, 2005). Brott där offer och gärningsman är okända för varandra anmäls i 
högre grad än i fall där gärningsmannen är en närstående. Brott som utspelas på en allmän 
plats anmäls i högre grad än brott som utspelas i det privata (Kwarnmark & Tidefors-
Andersson, 1999). 
 
Det föreligger fortfarande idag en problematik kring huruvida kvinnan har sig själv att skylla 
när hon blivit utsatt för ett övergrepp. Var hon en skötsam kvinna/hade hon många sexuella 
förbindelser/var hon berusad/var hon klädd i minikjol/tog hon med sig honom hem efter 
krogen? På samma gång är orättvisan mellan könen fortfarande påtaglig när det kommer till 
den sexuella friheten. Samtidigt som tjejer hela tiden lever med informationen om att de kan 
komma att betraktas som lösaktig för ett eventuellt snedsteg hon tar så är denna bestraffning 
en otänkbarhet för en kille i samma position (Wennstam, 2002). Våldtäkt är ett brott som i 
själva rättsprocessen är komplicerat för samliga inblandade, oavsett vad som egentligen har 
hänt. 
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Brownmiller (1976) menar att förövarens avsikt med det sexuella övergreppet inte enbart är 
att förgripa sig på offret, utan även att förödmjuka och förnedra. Att sexualiteten används som 
vapen gör våldtäkten till ett ohyggligt, personligt och intimt övergrepp. Brownmiller beskriver 
att våldtäkt är ett komplicerat fenomen, där man ibland tenderar att lägga ansvaret på offret, 
ibland söker förklaringar kring relationerna mellan könen på ett samhälligt, strukturellt plan 
och även ibland, mestadels förr i tiden, gjordes undersökningar kring ifall gärningsmannen led 
av psykisk sjukdom. 

1.3.2 Våldtäkter inom hemmet 
Den allmänna uppfattningen är den att kvinnan blir överfallen av en vilt främmande man. Den 
myten kan hållas vid liv bland annat genom att det är våldtäkter av typen i en mörk allé sent 
om natten som blivit mest uppmärksammade i massmedia. Det finns, av allt att döma, relativt 
få publicerade statistiska undersökningar om tidigare bekantskap mellan gärningsman och 
offer (Nyman et al., 2000). Brownmiller (1976) redogör för att ifall man betraktar 
våldtäktsmannen som en främling, kan männen genom befattningar och råd till kvinnorna om 
att vara försiktiga bevara sin egen rörelsefrihet och sina egna privilegier och samtidigt hålla 
kvinnan ansvarig för ifall hon blir våldtagen. Brownmiller anser att man inte bör leva på 
tanken om att man kan minska eller för den delen få våldtäkter att upphöra genom att kvinnor 
var och för sig är rädda om sig. För det första är det ett stort antal våldtäkter som sker inom 
hemmet, för det andra bör problematiken inte ses som ett kvinnornas problem utan ett 
samhällsproblem. 

1.3.3 Den nya sexualbrottslagen 
Det faktum att våldtäkter och gruppvåldtäkter ofta bedöms olika av olika tingsrätter; några 
gärningsmän har fällts för våldtäkt, medan andra har blivit helt friade, har väckt debatt i 
massmedia. Det har också föranlett uttalanden från justitieministern samt att lagstiftningen 
åter igen, avseende våldtäktsbrotten har setts över (web-dok 1). 
 
Den nya sexualbrottslagen (2005- 04- 01) kan sammanfattas på följande vis: 
 

- Fler gärningar ska bedömas som våldtäkt. 
- Kravet på tvång sätts lägre. 
- Gruppvåldtäkter ska bedömas som grova. 
- När någon har sex med en person som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av 

medvetslöshet, sömn eller drogpåverkan, kommer det att kunna bedömas som 
våldtäkt. 

- En särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn införs. Kravet på tvång slopas 
helt. Preskriptionstiden förlängs för sexualbrott mot minderåriga. 

 
Nedan följer utdrag i citatform ur regeringens proposition om den nya 
sexualbrottslagstiftningen: 
 

I den tidigare lydelsen av 6 kap. brottsbalken användes uttrycket 
könsligt umgänge. Uttrycket sexuellt umgänge, som nu används, har 
samma innebörd. Med begreppet avses samlag och andra 
sexualhandlingar av både heterosexuell och homosexuell natur, som 
typiskt sett avser att uppväcka eller tillfredsställa bådas eller enderas 
sexuella drift. Huruvida handlingen medfört en direkt tillfredsställelse 
av könsdriften är i och för sig inte avgörande. För att en 
sexualhandling skall bedömas som sexuellt umgänge krävs inte heller 
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nödvändigtvis att gärningsmannens och offrets könsdelar har berört 
varandra. I de fall där gärningen förövas av en man mot en kvinna är 
det t.ex. tillräckligt att en man med sitt könsorgan berör en annan del 
av kvinnans kropp än hennes könsorgan. I regel krävs dock att det 
föreligger direkt kroppslig beröring, som dessutom skall vara av en 
viss varaktighet. Det finns dock tillfällen när en handling har bedömts 
som sexuellt umgänge trots att det inte förekommit någon direkt 
kroppslig beröring mellan den enes könsorgan och den andres kropp 
(NJA 1950 s. 263, 1996 s 461). Att onanera åt en annan person är ett 
typexempel på sexuellt umgänge. Sexuellt umgänge kan också 
innefatta att gärningsmannen med munnen eller tungan berör den 
andres könsorgan eller att offret tvingas göra motsvarande 
handlingar med gärningsmannens könsorgan. Utanför det området 
som avses med begreppet sexuellt umgänge faller däremot att 
gärningsmannen fingrar på eller på annat sätt flyktigt berör den 
andres yttre könsorgan. Ett sådant förfarande kan dock vara straffbart 
som sexuellt ofredande. Vid bedömningen av om en beröring av någon 
annans könsorgan med händerna skall anses innefatta sexuellt 
umgänge eller sådant beteende som avses i bestämmelsen som sexuellt 
ofredande skall situationen i dess helhet tillmätas betydelse 
(Justitiedepartementet, proposition 2004/05:45 sid. 30). 

 
I den nya sexualbrottslagen som trädde i kraft i april 2005 skärptes straffen och fler gärningar 
klassades som våldtäkt (Justitiedepartementet, proposition 2004/05:45). Även skyddet för 
barn har stärkts. Det nya brottet våldtäkt mot barn infördes i lagen, utan krav på att våld eller 
hot förekommit vid övergreppet. Detta eftersom det anses vara främmande att tala om uttryck 
som frivillighet och samtycke, vid övergrepp mot barn. Ett barn under 15 år kan enligt svensk 
lag inte samtycka till samlag. Även sexuellt utnyttjande av offer som är kraftigt berusade eller 
på annat sätt hjälplösa klassas med den nya lagen, som våldtäkt, oavsett användning av våld. 
Tidigare kallades de brotten grovt sexuellt utnyttjande. Begreppet sexuellt umgänge byttes i 
lagtexten ut mot sexuell handling. Totalt gjordes omkring 75 ändringar i lagen. 
Justitieminister Thomas Bodström underströk inför lagändringen att den nya lagen innebär att 
sexuellt övergrepp på någon under 15 år ska bedömas som våldtäkt. Enligt regeringen var den 
nya sexualbrottslagstiftningen ett av de mest prioriterade lagstiftningsprojekten. 
 
När det handlar om att förstärka brottsoffers skydd och att ta hänsyn till krav på rättssäkerhet 
har lagstiftningen en central roll. Den nya sexualbrottslagen ställer inte samma krav på våld 
eller hot för att man ska kunna bedöma en gärning som våldtäkt. Våldtäktsbrottet kommer att 
omfatta några av de situationer som tidigare gått under rubriceringen sexuellt utnyttjande. 
Detta gäller till exempel vid situationer där brottsoffret har funktionshinder eller inte kan 
försvara sig på grund av alkohol eller sömn. Utgångspunkten för den nya lagen blir hur 
brottsoffret upplever situationen. Den nya sexualbrottslagen kommer förhoppningsvis att 
bidra till en förändrad syn på sexualbrott. Dock är det viktigt att komma ihåg att när det 
handlar om att förändra attityder där framför allt ökad kunskap det viktigaste redskapet. 
Fördomar om kvinnor och män måste bearbetas på alla sätt, kvinnans rätt till sin kropp och 
sexualitet är fortfarande något att sträva efter. Man kan inte slå sig till ro på gamla meriter 
utan måste fortsätta i vår strävan för ett jämställt samhälle (web-dok 2). 
 
I regeringens nya lagförslag utvidgas våldtäktsbegreppet både genom att kravet på tvång 
minskas och att utnyttjande av en person som ”befinner sig i ett hjälplöst tillstånd”, till 
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exempel är full eller sover, ska räknas som våldtäkt. Övergreppet ska även i fortsättningen 
vara jämförbart med påtvingat samlag. Även om lagstiftaren inte har tänkt sig det, är risken 
stor att domstolarna ser penetration som nödvändigt för döma till det strängaste straffet för 
sexualbrott. Regeringens exempel är att en person inleder ett samlag med en person som 
sover, könsdelarna kommer i beröring med varandra men det sker ingen penetration. Personen 
vaknar och gör klart att han eller hon inte är intresserad och gärningsmannen upphör med sina 
närmanden. Mindre allvarlig våldtäkt används sällan och regeringens intention är att mindre 
grov våldtäkt ska användas lika sällan. Risken är, emellertid, att mindre grov våldtäkt blir ett 
kryphål när våldtäktsbegreppet utvidgas. Det införs vidare nya bestämmelser om sexualbrott 
mot barn, till exempel brottet våldtäkt mot barn under 15 år där kravet på tvång helt tagits 
bort. Men även här finns en osäkerhet; om gärningsmannen inte har skälig anledning att 
misstänka att den andra personen är under 15 år ska rätten inte döma efter bestämmelserna om 
sexualbrott mot barn. Dock finns i propositionen regeringens diskussioner om barnets 
kroppsutveckling (web-dok 2). 

1.4 Centrala begrepp 
Feminism 
Huvuddelen av feminismen verkar ta fasta på följande tre beståndsdelar (Alvesson & 
Sköldberg, 1994): 1) Kön utgör ett centralt ämne för att förstå i stort sett alla sociala 
dimensioner, institutioner och processer. 2) Könsrelationer utgör ett problem då dessa är 
associerade till dominansförhållanden, ojämlikhet, påfrestningar och motsättningar. 3) 
Könsrelationer förstås som socialt skapade. De är följaktligen inte naturgivna eller beständiga 
utan utmärks av sociokulturella och historiska förhållanden och kan fullständig förändras av 
mänskligt handlande. På engelska poängteras att det är gender och inte sex som avses. På 
svenska talar man då och då om genus för att förklara att det är socialt och inte biologiskt kön 
det handlar om (se vidare avsnittet om teoretiskt huvudperspektiv). 
 
Genus 
Genus är en teknologi i sig självt, på grund av att det både är en process och resultat av sin 
egen representation. Den ena sidan av genus kan man säga är den ideologiska grunden för 
svensk jämställdhetspolitik uppbyggd av kvinnorörelsen, feministisk forskning, främst i form 
av offentliga utredningar och staten. Vissa feministiska huvudfrågor och begrepp, exempelvis 
hur arbete och familj ska förenas eller betydelsen av mäns våld mot kvinnor, används på ett 
sätt som inte bara beskriver utan också skapar genus främst genom en normgivande mall. 
Däremot kan jämställdhet som en samling inrättningar, resonemang, texter och 
representationer ses som en överordnad och ledande svensk inrättning. Hemsidor med 
relationsteser, samlingsvolymer, broschyrer, bilder och informationsmaterial är exempel på 
genus som både process och resultat av sin egen representation. Även det ständiga 
ifrågasättandet och reflekterandet av vad genus är, vad rosa kläder och krigsleksaker får för 
betydelse för ett barns genusidentifikation och så vidare blir ett viktigt resonemang i 
genusdebatten (Dahl, 2005). 
 
Könsmaktsordningen 
Mäns våld mot kvinnor är det yttersta tecknet på könsmaktsordningen i samhället i stort och 
därmed också på följderna av de förkroppsligade, materialiserade skillnaderna. En motsägelse 
är därmed inbyggd i jämställdhetspolitiken: kärleksrelationen kan inte vara jämställd så länge 
samhället inte är det, men samhället är heller inte jämställt så länge kvinnor är sexualiserade 
och därmed underställda. Trots betoningen på att förändra innebörden och betydelsen av 
genus tar jämställdhet både begynnelsepunkt i och upprätthåller uppdelningen i två kön. 
Därmed ligger fokus enbart på att den ojämställda heterosexuella parrelationen måste 
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förändras, genom att kvinnor och män lär sig att se på sin könsidentitet på ett annat sätt. 
Kvinnor ska förstärkas och män ska begripa. Män och kvinnor ställs därmed endast i 
gemenskap till varandra. Jämställdhetsarbetet bygger på ideliga upprepningar av betydelsen 
av att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Samtidigt 
upprepas teorier om hur könsmaktsordningen visar sig och hur kvinnors underordning 
uppstått och upprätthålls. Presenterade i utbildningsmaterial, föreläsningar och andra 
representationer som utgör själva grunden i det politiska och praktiska arbetet med 
jämställdhet är dessa i grunden feministiska begrepp inte bara redskap utan också politiska 
mål och social tradition (Dahl, 2005). 
 
Makt 
Intentionell makt är makt som handlande subjekt, vilket bland annat kan vara en person, en 
organisation, eller en nation. Maktens subjekt kan ha mer eller mindre makt, av olika 
omständigheter kan makten variera. Makt har följaktligen enligt det intentionella 
maktbegreppet med kraft och styrka att göra, men även med att maktens subjekt har avsikter 
och mål, en vilja. Någon, oavsett person eller organisation, har makt vilket är maktens 
subjekt, denne handlar med bestämda intressen. Strukturell makt finns i samhället då det 
består av en strukturerad uppsättning förhållanden mellan olika positioner, vilka i sin tur 
bestämmer också de flesta andra förhållanden i samhället. Klasstrukturen eller könsskillnader 
kan exempelvis betraktas som en struktur för en indelning av individer i olika och ojämna 
positioner (Franzén, 1990). 
 
Sexualbrott 
Till sexualbrott räknas våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, 
koppleri och förförelse av ungdom enligt Brottsförebyggande Rådet (Brottsförebyggande 
rådet, 1997).I BRÅ:s rapporter med statistik kring brottsutvecklingen, används fyra 
huvudkategorier av brott som kan urskiljas ur brottsstatistiken: Våldtäkt, Sexuellt tvång. 
Blottning och annat sexuellt ofredande samt Övriga sexualbrott (Kwarnmark & Tidefors-
Andersson, 1999). I studien används växelvis gärningsman och förövare vilket innebär någon 
som enligt lagen om sexualbrott (BrB kap 6) är dömd för just sexualbrott. 
 
Unga sexbrottsförövare 
Med ung förövare av sexuella övergrepp, eller ung sexualbrottsling, menas i denna rapport en 
person som högst är 20 år gammal när han eller hon begår ett övergrepp enligt definitioner i 
Brottsbalkens sjätte kapitel. Enkelt uttryckt innebär ett sådant sexuellt övergrepp ett för offret 
ofrivilligt närmande av sexuell karaktär, med eller utan kroppskontakt (Kwarnmark & 
Tidefors-Andersson, 1999). 
 
Våldtäkt och sexuella övergrepp 
Begreppet våldtäkt definieras utifrån nedanstående lagtext, jag har även valt att komplettera 
nedanstående lagtext med den nya sexualbrottslagen. Studien fokuserar huvudsakligen kring 
sexuella övergrepp mot kvinnor. Som synonym till begreppet våldtäkt kommer begreppet 
sexuella övergrepp användas alltigenom i studien. Den juridiska definitionen av våldtäkt finns 
i brottsbalkens sjätte kapitel. Definitionen lyder på följande vis: 
 

Den som tvingar annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt 
umgänge genom våld eller genom hot som innebär eller för den 
hotade framstår som trängande fara, dömes för våldtäkt till 
fängelselägst två och högst sex år. Lika med våld anses att försätta 
någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd (BrB 6:1). 
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För att dömas för våldtäkt ska mannen alltså ha använt våld eller hotat om att använda våld. 
Om våldet har varit synnerligen hänsynslöst kan mannen dömas för grov våldtäkt. Samma sak 
gäller om kvinnan är ung. Det finns också en mildare grad av våldtäkt. Ifall rätten anser att 
våldet eller omständigheterna i övrigt betraktas som mindre allvarliga är straffet högst fyra år 
(BrB 6:1 st. 2). 
 
Sexuellt tvång 
Sexuellt tvång förklaras (BrB 6:2) som att genom olaga tvång förmå någon till sexuellt 
umgänge. Maxstraff är fängelse i högst två år. Sexuellt utnyttjande rubriceras som att förmå 
någon till sexuellt umgänge genom att utnyttja dennes beroendeställning, alternativt tillstånd 
av hjälplöshet, så som psykisk sjukdom eller berusning. Maxstraffet är två års fängelse. 
 
Sexuellt ofredande 
Enligt BrB (6:3) benämns sexuellt ofredande att dels blotta sig eller genom ord eller handling 
uppträda osedligt mot annan, dels att sexuellt beröra eller förmå barn under femton år att 
medverka i någon handling med sexuell innebörd. Vidare att dels genom opassande påverkan 
förmå någon mellan femton och arton år att medverka i någon form av pornografisk 
framställning. Brottet ger böter eller fängelse i högst två år. 
 
Sexuellt utnyttjande av underårig 
Sexuellt utnyttjande av underårig betraktas som (BrB 6:3) att ha sexuellt umgänge med 
avkomling eller någon som står under ens fostran och är under arton år. Straffet är fängelse i 
högst fyra år. Lika gäller att ha sex med någon under femton år. 

1.4.1 Nya sexualbrottslagen (trädde i kraft 2005-04-01):  
Sexualbrott mot vuxna 
Våldtäktsbrottet utvidgas i och med den nya sexualbrottslagen. En förändring är att den 
juridiska benämningen på våldtäkt har blivit något vidare genom att det inte behöver ha 
funnits med lika mycket tvång som tidigare för att det ska kallas våldtäkt. När man förut sa att 
någon har blivit utnyttjad, är det idag våldtäkt. Följaktligen innebär detta att ifall kvinnan 
sover, är medvetslös, berusad, drogad, sjuk, skadad, psykiskt sjuk eller på annat sätt inte har 
möjlighet att försvara sig och någon har utnyttjat det för att ha sex med personen, då är det 
våldtäkt (BrB, 6 kap). 
 
Sexuellt tvång 
Om någon har blivit utsatt för något som inte är att klassas som våldtäkt, så är det sexuellt 
tvång. Det kan till exempel vara att kvinnan varit berusad och någon har utnyttjat det genom 
att få kvinnan att onanera åt honom. Eller om någon tvingar kvinnan att ha sex, utan hot eller 
misshandel, rubriceras det ändå som sexuellt tvång (BrB, 6 kap). 
 
Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning 
När det gäller utnyttjande av någon i beroendeställning är lagen som den har varit förut. Ifall 
lärare, arbetsgivare, eller någon annan man kan vara i beroendeställning av utnyttjar sin 
position, så är det sexuellt utnyttjande, oavsett ifall det var med vilje eller inte (BrB, 6 kap). 
 
En mer utförlig begreppsförklaring ges även i studiens bilaga. 
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1.5 Disposition 
Studien är indelad i sju kapitel. Det första kapitlet ger en inledning till studien med syfte, 
frågeställning, centrala begrepp och bakgrund. Andra kapitlet innehåller en allmän 
kunskapsbakgrund. I kapitel tre beskriver jag studiens teoretiska huvudperspektiv. Kapitel 
fyra omfattar studiens metod, beskrivning av utvalda teman, central litteratur samt studiens 
begränsningar. Kapitel fem består av fem utvalda teman, där det inledande temat utförligt 
beskriver de utvalda teoretiska perspektiven i litteraturen vilka följaktligen är användbara att 
tillämpa på studiens ämne. Kapitel sex består av en sammanfattande helhetskommentar och 
analys där alla teman kommenteras var för sig. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning i 
form av en ny teoretisk konstruktion, helhetsanalys samt resultat kopplade till tidigare 
forskning och empiri. Det sjunde och avslutande kapitlet utgörs av en sammanfattande 
diskussion av de frågor som är i fokus för studien, tolkning av resultatbilden, metoddiskussion 
samt förslag på fortsatt forskning redogörs. Arbetet avslutas med referenser samt bilaga 
innehållande två intervjuer, intervjuguide samt begreppsförklaringar. 
 

2 Allmän bild av forskningsläget 

2.1 Kvinnlighet och manlighet 
Mary Wollstonecraft (i Nyman et al., 2000) som levde under 1700-talet, hävdade att 
kvinnlighet är något som män påtvingar kvinnorna. Wollstonecraft menade att det är helt 
logisk att kvinnorna är underlägsna männen. Vem som helst, resonerade hon, som sedan 
födelsen är förtryckt utvecklar drag som svaghet, okunnighet, oansvarighet, det vill säga, så 
kallad kvinnlighet. Männen i sin tur drar nytta av detta genom en manligt beskyddande 
hållning. Wollstonecraft menade att dessa attityder är bara en sida av ett nedlåtande och ett 
sätt att begränsa kvinnans rörelsefrihet. Kvinnan är på samma gång förskönad och föraktad. I 
avsaknad av verklig makt, förklarade Wollstonecraft, lär sig kvinnorna att dra nytta av sitt 
utseende, för att i sin tur kunna påverka omgivningen för egna syften. Precis så utmanande 
kunde Wollstonecraft bedöma den manliga dominansen och den kvinnliga undergivenheten. 
Det Wollstonecraft syftade på som ett kvinnligt beteende är egentligen inte något utmärkande 
kvinnligt, utan gäller även andra grupper i en underordnad ställning. På samma gång förhåller 
det sig så att det finns många män som lever i ett underordnat förhållande. Dessa män 
försöker sedan att skaffa sig en identitet, att profilera sig som män genom att dominera någon 
som är ännu mer maktlös, exempelvis kvinnan. 

2.2 Våldtäkt ur ett historiskt perspektiv 
Våldtäkt blev ett brott i de svenska lagarna redan på 1200-talet, då var straffet lika med 
döden. Våldtäkt var dock inte ett sexbrott, utan ett egendomsbrott. Det var inte kvinnan som 
var offret gentemot den som hade våldtagit henne, utan det var mannen som ägde henne, 
hennes far eller hennes make, som blev kränkt vid en våldtäkt. Det en våldtäktsman åtalades 
för var snarare att han fördärvade en släkts tänkbarhet att få sin våldtagna dotter bortgift eller 
för själva stölden av en annan mans kvinna (Wennstam, 2002). 
 
Under det ortodoxa 1600-talet var alla sexuella handlingar som inte ägde rum inom 
äktenskapet kriminella och både offer och gärningsman kunde därför åtalas. En gift kvinna 
som blev våldtagen av en annan man gjorde sig alltså skyldig till otrohet. En ogift kvinna som 
våldtogs kunde följaktligen dömas för lägersmål (Wennstam, 2002). 
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Våldtäkt brottsförklarades under medeltiden. Syftet var då att komma tillrätta med de så 
kallade brudroven som var frekvent förekommande. Brudrov innebar att en man kunde driva 
fram ett äktenskap genom att röva bort och sexuellt förgripa sig mot en kvinna. I och med att 
kvinnan blivit sexuellt utnyttjad forcerades hon att gifta sig med mannen och samtidigt fick 
mannen rätt till hennes egendom. Från början uppfattades alltså våldtäkten som ett 
egendomsbrott och inte som en personlig kränkning av kvinnan som utsattes för övergreppet. 
Lagen skulle förhindra att kallblodiga män fick rätt till någon annans egendom genom att föra 
bort och våldta välbärgade mäns döttrar. 1779 avskaffades dödsstraffet för våldtäkt. Det blev 
tydligare i lagtexterna att det var skillnad mellan det olagliga utomäktenskapliga sexuella 
umgänget och våldtäkter, framförallt bruket av våld som ansågs straffbart, inte att tvinga till 
sig sex mot en kvinnas vilja (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999:60). 
 
I svensk lagstiftning ingår våldtäkt i sedlighetsbrotten. Till sedlighetsbrotten räknas 
handlingar som har förbindelse till sexuallivet. Benämningen sedlighetsbrott infördes 
visserligen inte förrän i 1864 års strafflag men innebörden av begreppet var i stort sett 
densamma i den tidigare lagen från 1734 (Hedlund & Lundmark i Kwarnmark & Tidefors-
Andersson, 1999:60). Denna lag utmärktes av inställningen att sexuellt umgänge endast var 
tillåtet inom äktenskapet. Andra former av sexuellt umgänge var olagliga. Straff lagstadgades 
för den man som tagit en kvinna med våld och emot hennes egenvilja. Straffet ställdes i 
förhållande till skadans omfattning. Våldtäktsoffrets värde avgjordes av hennes värde på 
äktenskapsmarknaden och av hennes fars ekonomiska ställning. Kvinnans uppträdande före 
och efter våldtäkten var också helt avgörande för hur man såg på brottet. Den här lagen gällde 
bara för vad man kallade anständiga kvinnor. Andra kvinnor vars sexuella moral eller 
livsföring som ens kunde ifrågasättas, kunde inte bli våldtagna. Enligt lagen var det inte 
kriminellt att våldta dem. 

2.2.1 Rättpsykiatrins framfart 
I början av 1700-talet växte rättpsykiatrin fram i Europa. I Sverige såg man en förändring av 
synen på behandlingen av sinnesjuka. Frågor som diskuterades var hur man skulle förhålla sig 
till sinnessjuka brottslingar. Redan under medeltiden tog man hänsyn till avsikten bakom 
handlingen när man bedömde ett brott. I de äldsta svenska landskapslagarna skilde man 
mellan viljeverk och vådaverk, det vill säga om handlingen begåtts med vett och vilja eller 
inte. För att en handling skulle bedömas som vådaverk krävdes det att man hade påvisat och 
kungjort sinnesjukdom innan brottet begicks. En organiserad sinnesjukvård växte fram under 
första hälften av 1800-talet. På samma gång ökade tilliten till psykiatrins juridiska 
användbarhet och därmed läkarnas inflytande över rättskipningen. Juridiken uppfattades som 
noggrann vetenskap, där straffet var direkt relaterad till brottet och gällde lika för alla. Den 
kategori som undantogs var människor som inte kunde anses vara fria och förnuftiga; barn, 
sinnesjuka och svagsinta (Bergenheim, 2005). 

2.2.2 Svensk rättpsykiatri 
År 1899 kom den första sinnesundersökningen rörande sexuella övergrepp, den gällande om 
en man som våldtagit sin styvmor. Hans fru beskrev mannen som en arbetsam och snäll man, 
som oväntat förändrades och blev ostadig och oberäknelig, grubblande, inbunden, våldsam 
och hotfull. Flera människor vittnade om hur farlig mannen var, särskilt mot kvinnor. Mannen 
växlade mellan redighet och oredighet inför läkaren. 
 
Mannen bedömdes vara sinnesjuk och straffriförklarades. År 1900 kom det första fallet om 
sexuellt övergrepp mot barn. En ung man hade hänsynslöst hade våldtagit en tolvårig flicka. 
Läkarna skaffade sig information från personer i mannens närhet som beskrev att den unge 
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mannen i perioder druckit mycket alkohol och att han betett sig sinnesförvirrat. Däremot hade 
fångvakt och polis uppfattat honom som helt normal. En undersökning gjordes av läkarna som 
konstaterade att mannen var likgiltig inför både brottet och sin egen situation. Mannen 
straffriförklarades, slutsatsen blev då att den unge mannen led av periodisk sinnesförvirring 
och att hans hälsa var skenbar (Bergenheim, 2005). 
 
I början av 1900-talet arbetade rättpsykiatrin inom tre delområden; för det första med att 
genomföra sinnesundersökningar, för det andra att diskutera straffen ur en psykiatrisk 
synvinkel och för det tredje med att utveckla rättpsykiatrin som vetenskap – med det 
medicinska perspektivet i fokus. För psykiatrin var det svårt att hitta sin plats i denna värld 
och för rättpsykiatrin torde problemen ha varit ännu större. Rättpsykiatrin såg det som sin 
uppgift att undersöka gråzonen mellan sjuk och frisk, tillstånd som inte kunde sägas vara 
sinnesjukdom men som hade betydelse ur rättpsykiatriskt perspektiv. Det mesta vilade på 
enskilda läkares erfarenhet och omdöme eftersom det inte fanns några sanningar eller fasta 
riktlinjer givna på förhand. Detta visade sig i de rättspsykiatriska utlåtandena, eftersom 
normalitetens gränser var flytande (Bergenheim, 2005). 

2.3 Riskabel bedömning 
Under 1930-talet diskuterades huruvida våld mot kvinnor bör ses som en privat eller offentlig 
angelägenhet och fram till 60-talet sågs sexualbrotten snarare som brott mot den allmänna 
anständigheten och inte som brott mot person. Under 60-talet debatterades kring hur mycket 
våld som kan anses normalt i det äktenskapliga samlivet. Antalet anmälda sexbrott 
(Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999) var mycket högt under början av 60-talet för att 
sedan stadigt sjunka fram till början av 70-talet. Det var främst anmälningar om annat sexuellt 
ofredande än blottning som minskade under denna period. Under 1970-talet var sexuella 
övergrepp inte något som man diskuterade, bland annat var unga förövare av sexuella 
övergrepp inte alls uppmärksammade. Kanske berodde det på att den dåvarande tidsandan 
präglades mer av att riva ner sexuella tabun än att bygga upp dem, HIV och aids hade ännu 
inte drabbats oss (Nyman et al., 2000). Först i slutet av 80-talet nådde kurvan samma nivå 
som 1965. Ökningen under 70-talet gällde främst anmälningar av blottning och annat sexuellt 
ofredande medan det från år 1983 är de grövre sexualbrotten som ökar mest. 
 
På 1980 och -90-talet upptäckte forskarna att en övervägande del av de vuxna 
sexualbrottslingarna hade börjat begå sexualbrott redan som ungdomar. Tonårspojkar som 
utsatt någon för sexuella övergrepp blev en ren och skär fara för andra människor. Följden av 
detta blev punktbevakning, tillsyn, tvångsomhändertagande, att inte leka med andra mindre 
barn och kognitiv terapi för att kunna förändra tankeverksamheten hos pojkarna (Nyman et 
al., 2000). Under mitten av 90-talet sjönk anmälningarna på sexuella övergrepp igen, efter att 
starkt ha ökat från mitten av 70-talet, vilket beror på flera faktorer. Tyvärr är sannolikheten 
liten att det faktiskt handlar om ett minskat antal brott. När det gäller anmälningarna om 
våldtäkt innebar den ändrade lagstiftningen 1984 en ökning, främst på grund av att brott som 
tidigare rubricerats som lindrigare brott nu tillhör våldtäktskategorin. Före ändringar i 
lagstiftningen, 1984, kunde våldtäkt bara utföras av man mot kvinna. Sammanfattningsvis kan 
man säga att flertalet reformer genomförts under 1900-talet i syfte att förhindra det 
sexualiserade våldet (Wendt- Höjer, 2002). 
 
Den aktuella kliniska forskningen söker idag svar på vilka förövare som är farliga och 
återfallsbenägna och dem som inte kommer att genomföra ett övergrepp igen. Bland de 
tonåringar som begått sexuella övergrepp finns såväl den tvångsmässiga återfallsförövaren 
som engångsförövaren som inte kommer att återfalla i beteendet (Nyman et al., 2000). 
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3 Teoretiska huvudperspektiv  
Sexualiteten bör inte beskrivas som en oresonabel drift. Foucault (2002) menar att den istället 
bör framställas som en ståndpunkt där maktrelationerna trängs och inte spelar en passiv roll. 
Sexualiteten kan brukas som ett redskap som kan användas på en mängd olika sätt. Makt är 
för Foucault ett begrepp som inte kan separeras vare sig från sitt sammanhang eller från sina 
upprätthållare. Såväl de överordnade som de underordnade är delaktiga i mångfaldigandet av 
maktmönstren, men detta betyder också enligt Foucault att där makt finns där finns alltid ett 
motstånd mot makten. Två olika teoretiska perspektiv används i studien; ett psykodynamiskt 
samt ett feministiskt perspektiv. Anledningen till valet av två perspektiv är att efter en 
överblick av litteraturläget ansåg jag att det finns två huvudsakliga perspektiv i litteraturen. 
För att ha möjlighet att belysa begreppen våldtäkt och sexuella övergrepp samt 
behandlingsmetoder ur både offrets samt gärningsmannens perspektiv har jag valt båda 
nämnda teorier för att få en så komplex bild som möjligt av syftet med studien, nämligen att 
öka kunskapen och förståelsen för övergrepp på kvinnor ur ett feministiskt samt ett 
psykodynamiskt perspektiv. Maktbegreppet, vilket Foucault nämner, passar väl ihop med det 
feministiska perspektivet, där manlig dominans och kvinnlig underordning sexualiseras och 
görs naturligt och där könet blir oförändrat genom hela livet. 

3.1 Feministiska perspektiv  
En teoretisk utgångspunkt i studien är följaktligen ett feministiskt perspektiv. Föreliggande 
studie syftar inte till att ge något detaljerat bidrag till feministisk vetenskapsteori och metod. 
Tanken är att visa på några centrala dimensioner som har relevans för feminismen. Feminism 
(Alvesson & Sköldberg, 1994) kännetecknas av att ett kvinno- eller könsperspektiv anläggs på 
olika sociala fenomen. Liberal feminism strävar efter könsjämställdhet men betvivlar inte i 
anmärkningsvärd utsträckning andra aspekter av samhället än de som har direkt fokus på 
kvinnors möjligheter. Radikal feminism tar distans från det mansdominerande samhället som 
helhet och studerar kritiskt utifrån strävan att medverka till en radikal samhällsförändring, 
vilket som ett avgörande beståndsdel inkluderar helt nya könsrelationer. Denna väldiga 
omfattning av feminismen reducerar möjligheterna att i korthet göra feminismen rättvisa. Min 
ambition är begränsad till att peka på könsdimensionens betydelse och ange synpunkter på hur 
denna kan beaktas även i forskning som i första hand inte fokuserar kring könsförhållanden. 
 
Beauvoir (1995) menar att män fostras till att ta för sig på ett helt annat sätt än kvinnor. I 
vardagen blir våldtäkt ett mer och mer bekant ord och en allt vanligare händelse. Dessa 
våldtäkter och sexuella övergrepp som sker beror inte på dålig uppfostran eller på kulturella 
meningsskillnader. Feminister (Eliasson, 2000) beskriver könsmaktsförhållandet, där de 
betraktar sexuella övergrepp som en strukturell ojämlikhet mellan män och kvinnor i 
samhället. Beauvoir beskriver en samhällsordning där män och kvinnor ges olika möjligheter 
och där kvinnor underordnas män. Denna ordning är också den yttersta orsaken till det 
förtryck av kvinnor som tar form som fysisk våld. Beauvoir skildrar kvinnors underordning 
genom att säga att den kvinnliga kroppen är hennes position. Det är utifrån kroppen som 
kvinnan definierar sig själv och definieras av andra. Följaktligen är detta grunden för att hon 
underordnas mannen. Män har sedan lång tid tillbaka haft fler rättigheter än kvinnor, fler 
maktpositioner i samhället, större ekonomiska tillgångar samt äger allmänt sett en överordnad 
position genom tradition och sed. Kvinnan är det underordnade könet och har varit det sedan 
urminnes tider. Beauvoirs uttryck ”man föds inte till kvinna, man blir det” är ett 
avståndstagande från att det skulle vara naturen som är orsaken till kvinnans underordnade 
ställning. Att kvinnan ges andra möjligheter än män har enligt Beauvoir kulturella orsaker. 
Beauvoir menar att detta har att göra med den omänskliga behandlingen av kvinnan i 
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samhället. Könet är det enda som egentligen skiljer mannen och kvinnan åt från början; 
fördomar, ojämlikhet, förtryck, orättvisor och så vidare kommer sedan med omgivningen, 
kulturen och samhället i övrigt. 
 
Jeffner (1998) beskriver att i Sverige talas det idag huvudsakligen om genusforskning, 
kvinnoforskning och till viss del feministisk forskning. I studien kommer jag att använda 
beteckningen feministisk forskning, vilket är synonymt med de båda andra beteckningarna. 
Inom den internationella forskningen har beteckningarna ”women studies”, ”gender studies” 
och ”feminist studies” sedan länge varit utbytbara med varandra. Tendensen både i Sverige 
och internationellt går dock mot att separera dem från varandra. 
 
Feministisk forskning är, enligt Jeffner (1998), ett akademiskt kompetensområde som syftar 
till att bidra till ändring av nuvarande könsrelationer. Det innebär att den feministiska 
forskningen försöker förstå vad det betyder att vara kvinna och vad det betyder att vara man. 
Den feministiska forskningen definieras inte via sitt forskningsobjekt utan snarare genom sitt 
tolkningsperspektiv som kan preciseras som att kön och makt är, och har varit, förknippade 
med varandra kulturellt, historiskt och samhällsmässigt. Sambandet mellan kön och makt är 
komplext och föränderligt dock ändå enligt Jeffner ändå möjligt att påvisa. Följaktligen har 
det varit och är fortfarande, en huvuduppgift att utveckla erfarenhetsmässig kunskap om kön 
och makt, samt metodiska redskap för en sådan analys. Det blir alltså den feministiska 
forskningens uppgift att försöka synliggöra och tydliggöra de styrkeförhållanden som är 
inneboende i den kulturella konstruktionen av kön samt även söka förändra dem. 
 
Eliasson (personlig kommunikation, 15 mars, 2005) menar att man ur ett könsmaktsperspektiv 
inte är tvungen att inta ett visst förhållningssätt utan att det blir en naturlig inställning då 
samtliga individer lever i detta uppenbara könsförtryck. Ur ett feministiskt perspektiv (Dahl, 
2005) väcks genusteorierna, relationerna mellan kvinnor och män, att vi lever i en värld där 
män förväntas vara överordnade samt att kvinnor skall anpassa sig till detta. Följande innebär 
att kvinnor deltar i sin egen underordning. Eliasson menar vidare att det även finns ett 
individuellt ansvar, det är inte alla män som utför sexuella övergrepp. Feminister menar att 
praktiskt taget all forskning har varit mansdominerad, vilket kännetecknas av när det gäller 
vilka frågor som ställts och för den delen, vilka som aldrig ställts samt hur dessa har 
besvarats. Vidare påpekar feminister på vilket sätt forskning har bedrivits, hur kriterier för 
vetenskaplighet avspeglar mäns ofta sexistiska värderingar och idéer. Kvinnor som 
indelningsgrupp, deras önskemål, kunskaper och perspektiv har förbigåtts. Traditionell 
forskning, menar feminister, omfattar mer eller mindre dolda uttryck för sexism med fokus på 
språkbruk och resultat. På så sätt legitimerar och reproducerar den traditionella forskningen 
ojämna könsrelationer i samhället. Feminismen anses kunna ge och har delvis givit bidrag till 
samhällsvetenskapen i form av kritik och omvärdering av existerande teorier, vilka ofta 
inrymmer en skev och blind syn på feminismen. Ett annat bidrag feministisk forskning 
bidragit med är att peka på forskningsområden som har försummats, exempelvis sexuella 
trakasserier på arbetsplatser, eller visa på hur mindre synliga omständigheter medverkar till att 
skapa diverse sociala strukturer (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

3.2 Psykodynamiska perspektiv 
Jag kommer även att undersöka begreppet våldtäkt ur förövarens perspektiv med tanke på 
dennes bakgrund, identitet, omgivningsfaktorer samt förutsättningar. Att övergreppet är en 
fientlig handling och att sexuella övergrepp är ett uttryck för aggression snarare än sexuell 
lust, är själva kärnan i ur den psykodynamiska förklaringsmodellen. Psykodynamikern, Groth 
(1981), påpekar att man bör söka svaren i förövarens problemfyllda barndom för att kunna 
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förstå begreppet våldtäkt. Groth gör dock en åtskillnad mellan sexualitet och aggressivitet. 
Han menar att våldtäkt är ett sexuellt beteende som i första hand tjänar som ickesexuella 
syften. Groth utgår alltså från en psykodynamisk teori som tankemässigt styrs av att specifika 
förövarbeteenden uppkommer utifrån tidiga störningar under personlighetsutvecklingen vilka 
kan vara orsakade av fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp under 
barndomen. Våldtäkt är enligt Groth inte endast en brottshandling, utan han lägger stor vikt 
vid att förstå våldtäkt som ett symptom på psykisk störning. Groth menar att i de studier som 
har gjorts om förövarens psykologiska bakgrund och i synnerhet i det kliniska arbetet med 
dömda våldtäktsmän, bekräftas om och om igen bilden av en problemfylld barndom. 
 
Även Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) väljer att se utgångspunkterna inom 
förövarpsykologi i den psykodynamiska teorin. Den psykodynamiska teorin handlar i grunden 
om hur personlighetsutvecklingen utvecklas för individen i samspel med omgivningen. 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson menar att orsakerna till förövarens handlingar finns i 
dennes bakgrund, i synnerhet i händelser av traumatisk karaktär under barndomen. De 
framhåller även att man även måste inräkna eventuella sjukdomar, alternativt biologiska och 
genetiska faktorer. Inte heller bortser författarna från samspelet med samhället i övrigt. En 
individ som exempelvis drabbas av en hjärnskada kan bli personlighetsförändrad och kan som 
konsekvens få ett förändrat beteende. Vidare kan vissa hormonrubbningar ge förändrat 
sexuellt beteende. Långström (1999) framhåller i sin avhandling att ungefär hälften av alla 
unga sexualbrottslingar blivit antingen fysiskt misshandlade, försummade av sina föräldrar 
eller bevittnat våld i den egna familjen. Nyman et al. (2000) menar att de som begår sexuella 
övergrepp många gånger själva har blivit utsatta för övergrepp. Kwarnmark och Tidefors-
Andersson framhåller att när det gäller psykologiska förklaringar till sexuella övergrepp visar 
den kliniska erfarenheten, såväl internationellt som i Sverige, att det hos förövare, som 
identifierats och blivit föremål för terapi, finns vissa gemensamma mönster som åsyftar till 
vad de själva genomlevt. Dessa mönster är en del i förklaringen till de handlingar de sedan 
utsätter andra människor för. 

3.2.1 Feministisk psykoanalys 
I studien kommer det utifrån nämnda teman analyseras och diskuteras kring sexuella 
övergrepp och våldtäkt mot kvinnor. Fokus ligger kring hur begreppen diskuteras i 
forskningslitteraturen, både ur ett teoretiskt samt ett behandlingsmässigt avseende. 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) anser att även om den psykodynamiska 
teoribildningen är utgångspunkt för nämnda författares forskning, så menar de ändå att 
området kring sexuella förövare kräver en teoretisk mångfald. Jag är tveksam till att fullt ut 
söka orsaker till sexuella övergrepp inom den psykodynamiska teorin där det bland annat 
påpekas att sexuella övergrepp begås av män som har haft tidiga störningar under 
personlighetsutvecklingen. Synsättet är enligt min uppfattning något snävt vinklat. Vidare 
anledning till att inte stanna vid den feministiska teorin är att en del feministiska texter kan ge 
intryck av en något ensidig bild av könsrelationer, där män framställs som förtryckare och 
kvinnor huvudsakligen som offer. Risken är att idén om mansförtryck som dominerande 
beståndsdel i könsrelationer leder till en väl ensidig syn (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
Med detta i beaktande utgick jag från ett feministiskt samt ett psykodynamiskt perspektiv med 
en hermeneutisk tolkningsprocess i framskridandet med denna studie. Därefter har min 
nyfunna kunskap inom ämnet skapat en ny teoretisk konstruktion av de tidigare nämnda 
teorierna, nämligen en relationsmaktsanalys på psykodynamisk och könsmaktsteoretisk 
grund. Denna framtagna teori är ett perspektiv som följaktligen härstammar ur feministisk 
psykoanalys, där de olika presenterade teorierna i detta arbete har integrerats. Inom den 
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feministiska psykoanalysen finner man förtrycket av kvinnor i perspektivet av kvinnans 
mentalitet. I denna form av feminism, vilket härstammar ur den Freudianska teorin, fungerar 
sexualiteten som kärnan. Freud, vilken av många är betraktad som en omedgörlig fiende till 
all feminism, bland annat på grund av hans teorier om penisavund. Dock så finns det ett stort 
antal feminister som i motsatsförhållande till detta identifierar Freuds tankesätt som en 
alternativ teori. De menar inte desto mindre att de gör det nödvändigt att bryta med den 
biologiska determinismen som så rutinmässigt tillskriver till den Freudianska teorin. Följande 
möjliggör även en kraftfull provokation till det Freudianska begreppet att mäns känsla för 
rättvisa och moral är mycket högre utvecklat än kvinnors. Med nämnda avbrott samt 
provokation konstaterad, har ett stort antal feminister ansett det nödvändigt att behålla och 
eftersträva det Freudianska synsättet (Crotty, 1998). 
 

4 Metod 

4.1 Forskningsdesign 
Studien har en teoretisk design som grundar sig på Backmans (1998) beskrivning av hur 
teoretiska analyser och kunskapsöversikter kan utformas. En kunskapsöversikt ska utgöra en 
översikt av kunskapsläget, inte litteraturläget. I en kunskapsöversikt finner man även en tydlig 
sammanfattande och integrerande avsikt, en strategi i analytisk bemärkelse. Att sammanfatta 
och integrera tidigare studier är i sig en forskningsprocess. Backman menar att man bör 
eftersträva en viss organisation och struktur i studiens framskridande med beaktande av 
problemformulering, urval, insamling av data, analys, tolkning av data samt rapportering, allt 
detta motsvarar den traditionella forskningsprocessen. 
 
Backman (1998, s. 68) visar vidare hur en teoretisk analys kan utföras i olika steg: 
 

- Formulering av uppsatsens syfte, problemformulering och frågeställningar 
- Sökning av litteratur i olika databaser och på olika bibliotek 
- Urval av de verk man vill fokusera kring 
- Illustrativa intervjuer 
- Beslut om vad som ska analyseras 
- Tolkning av de olika verken utifrån frågeställningarna 
- Rapportering och skrivsätt 

 
Backman beskriver även hur man praktiskt utformar rapporten, med introduktion, problem, 
metod, resultat och diskussion. Han menar att kunskapsöversikter är särskilt lämpliga i 
utbildningssammanhang. Där kan granskningen ha en dubbel funktion, både som en 
redogörelse för en samlad kunskapsmassa och som ett kunskaps- och läromedel. 
 
När det gäller urvalet av material skriver Backman att litteraturen bör granskas enligt 
följande: 
 

- Vilka förutsättningar och antaganden gör författaren? 
- Är de realistiska och trovärdiga? 
- Vilket stöd visas för påståendena? 
- Är utsagorna överensstämmande eller motsäger de varandra? 
- Vilka konsekvenser leder en uppgift till och vilka har förbisetts? 
- Vilka uppgifter är viktiga och vilka är mindre viktiga? 
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Aspekt Kategori  

Syfte Integration  
  Generalisera 
  Lösa motsättningar 
  Hyfsa terminologi 
  Fatta beslut 
 Kritik  
 Centrala områden  
 Praktik  
   
Inriktning Teorier  
 Metoder  
 Resultat  
 Tillämpningar  
   
Omfattning Heltäckande  
 Selektiv  
 Representativ  
 Kritisk  
   
Perspektiv Neutralt  
 Ställningstagande  
 

Ett sätt att indela översikter beskrivs i Tabell 1, nedan: 
 
Tabell 1. Klassifikationsschema för forskningsöversikter (Backman, 1998, s. 75). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studien syftar till att öka kunskapen och förståelsen för övergrepp mot kvinnor ur ett kvinno- 
och förövarpsykologiskt så som den beskrivs i ett urval av aktuell forskningslitteratur. 
Inriktningen i denna studie kan sägas innehålla både teorier och metoder enligt Backmans 
beskrivning. Studien omfattar en selektiv omfattning av litteratur. I huvudsak har den senaste 
forskningen från 1995 och framåt valts, dock har ett par skrifter tillkommit på grund av dess 
status som klassiker inom området. Förhoppningen är att den utvalda litteraturen ska ge en 
god översikt om var forskningen står idag. Perspektiven i studien utgörs inledningsvis av ett 
ställningstagande utifrån psykodynamiskt samt feministiskt perspektiv. Studien är en 
kunskapsöversikt vilket innebär att undersöka hur långt forskningen kring sexuella övergrepp 
har kommit i dag, samt att försöka se vilka centrala teman kring ämnesområdet, som kan vara 
relevanta. 

4.2 Vetenskapsfilosofisk position 
Tolkningen av studien sker genom en hermeneutisk tolkningsprocess, beskriven i Kvale 
(1997) där principen i tolkningen är en ständig växling mellan delar och helhet. Utifrån en 
uppfattning om texten som helhet, har de utvalda temana tolkats och sedan åter relaterats till 
helheten. Informationen från samtliga teman har alltså lagts samman i syfte att få en djupare 
förståelse av texten. 
 
Tolkningen (Kvale, 1997) av meningen med texten i denna studie karaktäriseras av en 
hermeneutisk cirkel. Förståelsen av texten sker sedan genom en process där de enskilda 
delarnas mening bestäms av textens totala mening. Den närmare bestämningen av de enskilda 
delarnas mening kan så småningom förändra den ursprungliga förekomna meningen hos 
helheten, som på nytt kan komma att förändra meningen hos de enskilda delarna och så 
vidare. En sådan hermeneutisk texttolkning är i regel en oändlig process, som upphör först när 
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man har kommit fram till en sannolik mening, en giltig likartad mening, fri från inre 
motsägelser. 
 
En annan princip inom den hermeneutiska vetenskapsfilosofin som Kvale påpekar går ut på 
att det inte finns någon förutsättningslös tolkning. Det innebär att texttolkarens bakgrund 
förvisso kommer att påverka och prägla forskningsrapportens resultat. För att ändå kunna 
skapa de bästa förutsättningarna för en god forskning gäller det enligt Kvale (1997) att bli 
medveten om sina egna förutsättningar och beakta dessa. Av nämnda skäl kommer 
förförståelsen samt mina förutsättningar att skriva den, följaktligen att påverka uppsatsen som 
helhet och därmed slutresultatet, vilket läsaren av denna studie kan ha i åtanke. De personer 
som i sin tur ligger bakom de olika teorierna som använts i denna studie, har även de en egen 
förförståelse. Detta resonemang kan länkas samman med ytterligare en hermeneutisk princip 
som Kvale beskriver; att varje ny tolkning av en text tillför något nytt till den totala 
kunskapsmassan, i och med att varje individ som gör en tolkning har sina individuella 
utgångslägen (Kvale, 1997). 

4.3 Förförståelse 
Under den hermeneutiska forskningsfilosofin är det av stor innebörd att man som undersökare 
beskriver den förförståelse man har av det fenomen som man har för avsikt att granska innan 
man påbörjar sin studie (Kvale, 1997). 
 
Antalet anmälda våldtäkter och våldtäktsförsök ökar kraftigt, det var nästan 3500 anmäla fall i 
Sverige under 2005 (Debatt, 17 jan. 2006). Endast en av tio anmälningar leder till en fällande 
dom. Enbart i Stockholm gjordes nästan 1000 anmälningar på våldtäkter och våldtäktsförsök 
under år 2005. En viss del av ökningen kan förklaras med den nya sexualbrottslagen och att 
fler kvinnor anmäler övergrepp. Polisen tror dock inte att det är den faktiska sanningen, utan 
att det sexuella våldet mot kvinnor har ökat. Det korrekta antalet är svårbedömt; å ena sidan 
finns det troligen ett betydande mörkertal som aldrig anmäls, däremot kan polisen också 
avskriva ett betydande antal uppenbarligen felaktiga anklagelser. I motsats till vad många tror 
är det inte överfallsvåldtäkterna som är vanligast. De flesta våldtäkter antas av vissa experter 
begås av anhörig eller bekanta till våldtäktsoffret, vilket talar för ett betydande mörkertal. 
Studier som Brottsförebyggande Rådet (1997) har gjort visar att i de allra flesta våldtäktsfall 
så är offret och våldtäktsmannen bekanta innan själva överfallet sker. 
 
Rädsla för våld präglar i stor utsträckning kvinnors liv. Kvinnor ägnar mycket energi åt att 
finna strategier för att känna sig trygga. Det kan handla om att undvika olika platser och 
aktiviteter, att se till att alltid ha sällskap eller om att beväpna sig med nycklar eller dylikt 
innan man går ut. Kvinnors rädsla är inte obefogad. Dagligen rapporteras nya fall av 
kvinnomisshandel och våldtäkter. Våld mot kvinnor är utan tvivel ett stort problem. Mäns 
våld och kvinnors rädsla är ett grundläggande demokratiskt problem, så länge kvinnor inte 
kan garanteras kroppslig integritet, kan man heller inte kalla samhället jämlikt (Wendt-Höjer, 
2002). 

4.4 Urval av material och datainsamling 
Backman (1998) skriver att det i allt vetenskapligt arbete ingår att vara påläst. När man 
formulerat sina frågeställningar, är det ett givet moment att ta reda på vad som tidigare 
skrivits inom det berörda området. Denna kunskap hjälper mig att förstå betydelsen av 
frågorna, vilken metod som använts och vilka resultat som framkommit (Backman, 1998). 
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Studien bygger på ett urval ur forskningslitteraturen. Huvudinriktningen har varit att 
undersöka sexuella övergrepp mot kvinnor ur ett feministiskt samt ur ett psykodynamiskt 
perspektiv. 

4.4.1 Praktiskt tillvägagångssätt  
Studien bygger bland annat på en sammanställning av referenser erhållna genom sökning i 
databasen LIBRIS, Psychinfo, Medline, Stockholms Universitets bibliotekskatalog samt i den 
svenska referens databasen ArtikelSök. För att orientera mig inom området, påbörjades 
sökningar i söktjänsten www.google.se, Genom söktjänsterna fick jag tag i litteratur i form av 
forskningsrapporter, utredningar samt skrivna verk. För att avgränsa området valdes följande 
sökord; våldtäkt ur kvinnoperspektiv (gav 10 000 träffar), våldtäkt (432 träffar), våldtäkt ur 
förövarens perspektiv (2789 träffar), rape (148 träffar), sexuella övergrepp (513 träffar), och 
utsatta kvinnor + våld (10 000 träffar). Bland dem har jag valt ut de böcker som bedömts med 
högst auktoritet överensstämma mot uppsatsens frågeställningar. Jag har huvudsakligen 
baserat studien på forskning som är högst tio år gammal, dock har ett par skrifter tillkommit 
på grund av dess status som klassiker inom området. Vidare har den utvalda litteraturens 
referensförteckningar undersökts och på det sättet har andra böcker av intresse hittats. 
 
För att erhålla djupare kunskap och förståelse om våldtäkt har jag läst ett stort antal av den 
refererade litteraturen, från pärm till pärm vilket i sin tur väckt reaktioner och öppnat för 
vidare funderingar. Boken har vidgat min kunskap kring begreppet våldtäkt ur både kvinnans 
och förövarens perspektiv. Ett par av de relevanta hemsidor som jag under studiens 
framskridande besökt är: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) www.bra.se, Södersjukhuset (SÖS) 
www.sodersjukhuset.nu, Sveriges Television (SVT) www.svt.se, Stockholms Universitet 
(SUB) www.sub.se, Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU) www.rfsu.se, Stockholms 
Universitetsbibliotek (SUB) www.sub.se, Advokatsambundet, (Sveriges Advokatsamfund), 
www.advokatsamfundet.se samt Sveriges Radio (SR) www.sr.se. 
 
Jag har sökt litteratur på de stora biblioteken i Stockholm, Karolinska Institutet samt även på 
Akademibokhandeln för att finna litteratur inom ämnet för studien. Endast litteratur som 
författats av i huvudsak vetenskapligt akademiskt kunniga personer med akademiska examina 
har beaktats. Forskarna har valts ut med yttersta noggrannhet i syfte att deras verk skall kunna 
sammanfatta litteraturläget inom området. Materialet grundar sig på ett urval av 
forskningslitteratur vilket jag anser specifikt beskriver det aktuella forskningsläget kring 
sexuella övergrepp mot kvinnor. 

4.4.2 Två expertintervjuer 
Jag har valt att använda mig av två illustrativa intervjuer, vilket ofta används vid kvalitativt 
inriktade kunskapsöversikter. Denna metod ger möjlighet att följa upp intressanta reaktioner 
och synpunkter med hjälp av följdfrågor. Denna kvalitativa studie karaktäriseras av att jag 
försöker förstå hur människor upplever sig själva och sin omgivning (Kvale, 1997). Valet av 
intervjupersoner kom sig av att jag efter genomgång av litteraturen beaktade att Mona 
Eliasson samt Elisabeth Kwarnmark har en hög kompetens inom forskningsområdet. För att få 
in ytterligare material från kunniga forskare, kopplade till temana i studien har de med sina 
expertkommentarer ökat min kunskap och förståelse för sexuella övergrepp mot kvinnor. 
 
Mona Eliasson 
Eliasson utgår från ett könsmaktsperspektiv med beaktande av ett individuellt ansvar när det 
gäller sexuella övergrepp eller våldtäkt. Hon tillstyrker att det är av värde att använda sig av 
genusteorier när det gäller våld mot kvinnor. Eliasson har varit verksam i Rikskvinnocentrum 
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i Uppsala. Efter kontakt med Rikskvinnocentrum visade det sig att Eliasson avslutade sin 
anställning för ett par år sedan, jag blev därför hänvisad till Gävles högskola, där Eliasson är 
verksam idag. Eliasson kontaktades 2006-02-15, då syftet med uppsatsen presenterades för 
henne via telefon. Eliasson erbjöd mig en intervju på Gävles Högskola där hon arbetar, för att 
jag skulle kunna ha möjlighet att ta del av hennes forskningsområde vilket rör våld mot 
kvinnor. Ifall jag hade eventuella frågor skulle detta skickas i förväg till hennes givna 
mailadress. Telefonkontakt togs åter igen med Eliasson 2006-03-01 för bokning av intervju 
samt tips på andra ytterligare litteratur i form av avhandlingar. Eliasson berättade att hon hade 
ärenden i Stockholm 2006-03-15 och intervjuas klockan 15.00, på ett café, centralt beläget i 
Gamla Stan. 
 
Intervjun med Eliasson spelades in på band och varade mellan 50 minuter till en timme. 
Inspelningen gjordes för att lättare kunna bearbeta all den information som kom fram och för 
att det skulle bli så få felkällor som möjligt. För att få intervjupersonen att slappa av och 
känna sig bekväm under själva intervjun inledde jag samtalet med att berätta om uppsatsens 
syfte, frågeställning, metod och perspektiv. Därefter startade jag bandspelaren. 
 
Utskriften av intervjun gjordes samma dag eller en dag efter själva intervjun för att jag skulle 
ha dem aktuellt i beaktande. När utskriften var klar skickades en kopia till intervjupersonen, 
Mona Eliasson, för att hon skulle få tillfälle att kommentera ifall det var något som inte 
stämde eller ifall hon ville lägga till något. Intervjun genomfördes med hjälp av 
intervjuguiden (se bilaga) vidare fördes anteckningar vid sidan av. Mot slutet av intervjun 
ställdes även uppföljande frågor till Eliasson. 
 
Elisabeth Kwarnmark 
Psykoterapeuten Elisabeth Kwarnmark utgår från ett psykodynamiskt perspektiv kring 
förövarens psykologiska bakgrund. Hennes utgångspunkt när det gäller sexuella övergrepp är 
att förövarna är individer som orsakar andra individer lidande utifrån ett eget stort lidande. 
Kwarnmarks grundtanke är att kunskap om ett beteende underlättar möjligheten att förändra 
det. På så sätt blir behandlingen av förövaren också ett sätt att värna om offret. 
 
Kwarnmark kontaktades per telefon 2006-03-28, då syftet med studien presenterades syftet 
för henne via telefon. Det förklarades för henne att värdet av att hon delgav sig sin kunskap 
inom ämnesområdet. Tillsammans med Kwarnmark bestämdes att en telefonintervju skulle 
vara lämplig i och med svårigheterna att komma överens om tid och möjligheter för en 
intervju på plats i Göteborg där Kwarnmark är verksam. Telefonintervjun ägde rum 2006-04-
01 och varade i ungefär 20 minuter. Anteckningar gjordes (se bilaga) under hela 
intervjutillfället. När utskriften var klar skickades en kopia till Kwarnmark via mail, i syfte att 
hon skulle få tillfälle att kommentera ifall det var något som inte stämde eller ifall hon ville 
lägga till något. 

4.4.3 Etiska överväganden 
För att beakta de etiska aspekterna vidtog jag följande åtgärder, jag informerade om syftet 
med intervjun, dess innehåll samt hur materialet skulle komma att användas vid första 
kontakten med intervjupersonen. Vid intervjutillfällena tillfrågades intervjupersonerna om 
tillstånd att uppsatsen inklusive det intervjumaterial som medtas i uppsatsen även publiceras 
på Socialhögskolans hemsida. Intervjupersonerna gav sitt medgivande. Med nämnda åtgärder 
har hänsyn tagits till ett par av de etiska frågorna att ställa vid en intervju, som Kvale (1997) 
nämner, bland annat om informerat samtycke samt konsekvenser för intervjupersonerna. 



 29

4.4.4 Central litteratur i studien 
Urvalet av litteratur är viktigt eftersom giltigheten på en kunskapsöversikt har koppling till 
vilka huvuddokument man grundar sin analys på. I detta arbete utgår jag från källor som är 
skrivna av välkända och kunniga författare enligt följande: 
 
Elisabeth Kwarnmark och Inga Tidefors-Andersson har författat boken Förövarpsykologi. Om 
våldtäkt, incest och pedofili (1999). Med utgångsläge i psykodynamisk teori vill Kwarnmark 
och Tidefors-Andersson ge en bild av förövarnas psykologiska bakgrund. Författarnas 
utgångspunkt är att förövarna är människor som orsakar andra människor lidande utifrån ett 
eget stort lidande. Författarnas utgångspunkt är att kunskap om ett beteende underlättar 
möjligheten att förändra det. På så sätt blir behandlingen av förövaren också ett sätt att värna 
om offret. Författarna går igenom teoribildning på området samt en beskrivning av olika 
behandlingsformer. Tidefors-Andersson och Kwarnmark är båda psykoterapeuter och har 
mångårig erfarenhet från arbete med sexualbrottsdömda. 
 
Niklas Långström har sammanställt doktorsavhandlingen Young Sex Offenders. Individual 
characteristics, agency reactions and criminal recidivism (1999) vid Karolinska Institutet i 
Stockholm. Dr Långström redovisar kunskapsläget om unga som begår sexbrott, framträdande 
drag hos dessa samt redovisar studier av sexbrottslingars egna erfarenheter av att ha utsatts för 
övergrepp. Avhandlingen baseras på studier av 56 sexualbrottslingar i åldrarna 15-20 år, som 
genomgått rättspsykiatrisk undersökning under åren 1988-1995. Ambitionen i Långstöms 
avhandling har bland annat varit att ge en kortfattad beskrivning av förövarnas bakgrund, 
personlighet och risk för återfall i kriminalitet samt olika samhällsinsatsers hantering av dessa 
ärenden. 
 
Eileen Vizard, Elisabeth Monck och Peter Misch har tillsammans författat avsnittet Child and 
adolescent sex abuse perpetrators: A review of the research literature (1995). Denna 
kunskapsöversikt sammanfattar utvalda delar av litteraturläget kring sexuella övergrepp på 
barn och vuxna, ur ett förövarperspektiv. Vizard et al. menar en stor del av övergreppen utförs 
av pojkar med sen uppväxten tidigare trasiga familjeband och till följd av det har emotionella 
avvikelser som visar sig i en form av osäkerhet och utanförskap. Författarna uppmanar 
samhället att ställa till förfogande insatser för att förebygga övergrepp mot barn och 
verksamma behandlingsformer för såväl offer som förövare, i syfte att minska 
skadeverkningar och risk för fortsatt kriminalitet. 
 
Mona Eliasson har författat boken Mäns våld mot kvinnor (2000). Eliasson är docent i 
psykologi och verksam på Gävles högskola. Verket ger utifrån modernt forskningsresultat 
kunskaper för en bättre förståelse av kvinnomisshandel och våldtäkt, både utifrån en samhälls 
och– individnivå. Eliasson ger läsaren en tydlig bild av förekomsten av kvinnomisshandel i 
olika kulturer, orsaker, kvinnors rättigheter samt utvecklingen. 
 
Stina Jeffner har gett ut publikationen Liksom våldtäkt, typ… (1998). Skriften handlar om 
betydelsen av kön och heterosexualitet för ungdomars förståelse av våldtäkt. Jeffner har i sin 
doktorsavhandling utgått från intervjuer med 16 tjejer och killar i 15- årsåldern. Hur ser de på 
våldtäkt? Vad är kärlek för dem? Vad är sex - bra och dåligt? Hur ska tjejer vara för att inte 
bli våldtagna? Hur är killar som våldtar? Vilka tjejer blir våldtagna? Hur är schyssta killar? 
Med utgångspunkt från intervjuerna och aktuell forskning analyserar Jeffner begreppet 
våldtäkt med feministisk forskning som grund. Var går skiljelinjen mellan vad som skall 
tolkas som våldtäkt och vad som skall tolkas som något annat? Jeffner har i sin analys hittat 
ett förhandlingsutrymme mellan det som uppfattas som våldtäkt av ungdomarna och det som 
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är bra sex för dem. I förhandlingsutrymmet ingår bland annat att säga nej, alkoholpåverkan, 
föreställningar om horan, avvikande killar samt konsekvenser för tjejen. Boken är en 
tankeväckande och oroande läsning om könens olika villkor och om att våldtäkt faktiskt är en 
relativt accepterad handling idag. 
 
A. Nicholas Groth, amerikansk psykolog, har författat publikationen Män som våldtar, vilka 
är de? Varför begår de våldtäkt? (1981). Groth är forskare inom behandling på den konkreta 
dynamiken i det sexuella våldet. Groth har tillsammans med en kollega, Ann Burgess arbetat 
med rehabiliterande verksamhet för såväl gärningsmän som offer. Groth har bland annat givit 
ut en avhandling vid namn ”Sexuellt farliga män”. Forskningen inspirerade Groth att 
igångsätta ett behandlingsprogram för män som begått sexuella övergrepp mot barn och 
kvinnor. I avhandlingen Män som våldtar… redogör Groth för våldtäktsmönstret hos 
förövarna samt deras olika motiv till dåden. Skriften är baserad på 15 års forskning och 
redovisar resultatet av intervjuer med mer än 500 våldtäktsmän. Hans huvudsakliga teori är att 
våldtäkt inte är en aggressiv handling som antingen syftar till kontroll eller endast är ett utlopp 
för vrede. Groth gör dock en åtskillnad mellan sexualitet och aggressivitet. Han menar att 
våldtäkt är ett sexuellt beteende som i första hand tjänar ickesexuella syften. Syftet med 
avhandlingen är att hjälpa läsaren att bättre förstå hur våldtäktsmannen själv upplever sitt 
begångna brott. Gärningsmannen får möjlighet att med egna ord, uttrycka sina tankar och 
känslor kring dåden samt beskriva sina erfarenheter och attityder kring våldtäkt. 
 
Anders Nyman, Olof Risberg och Börje Svensson har publicerat boken Unga förövare - 
sexuella övergrepp och behandling (2000). Författarna är psykoterapeuter och arbetar på 
Pojkmottagningen vid Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar som hamnar i kris. 
Skriften bygger på erfarenheter av unga förövare genom samtalsterapi med psykoterapeuter. 
Boken utgör därigenom en källa till kunskap som vidgar förståelsen av den unge förövarens 
känslor, tankar och relationer till andra och hur de utvecklas. 
 
Susan Brownmiller tillhör en av föregångarna bland de feminister som i skrift behandlat 
sexualiserat våld. Boken Against our will. Men, women and rape (1976) har blivit en klassiker 
i fråga om våldtäkt. Brownmiller studerar och förstår våldtäkt som en anmärkning och 
upprätthållare av det patriarkala samhället. Hon studerar även våldtäkt i en krigskontext och 
vill med detta illustrera att våldtäkt varit och är en naturlig del i krigföringen på grund av 
våldtäktens ofrånkomliga koppling till erövring. Brownmiller (1976) presenterar våldtäkt som 
ett kulturellt och socialt fenomen regelfäst via lagstiftning och traditioner. Hennes 
utgångspunkt ligger dock i biologiskt kön. Brownmiller menar att det finns ett 
grundantagande vilket består av att mäns biologiska förutsättningar om att våldta kvinnor 
faktiskt leder till att de våldtar. Våldtäkt är enligt henne en handling män faktiskt utför men 
hon tolkar också våldtäkt som en potentiell möjlighet för män som ett hot alla kvinnor lever 
under och därför något män kan dra nytta av. Hon fokuserar dock även på våldtäktsmännen, 
de vill säga de män som faktiskt utför den handling som enligt henne fördöms av andra män 
men som alla män ändå kan dra nytta av. Brownmiller anser att dessa män är högst normala. 
 
Åsa Bergenheim har författat Brottet, offret och förövaren. Vetenskapens och det svenska 
rättsväsendets syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn 1850–2000 (2005). 
Bergenheim är professor i idéhistoria samt i pedagogiskt arbete. I avhandlingen utgår hon i 
huvudsak från källmaterial ur sexologisk, psykiatrisk, rättpsykiatrisk, psykologisk och juridisk 
facklitteratur. Författaren har även som utgångspunkt otryckt källmaterial, vilket består av 
domstolsaspekter, behandlingsjournaler från det barnpsykiatriska fället samt rättspsykiatriska 
journaler. I avhandlingen beskriver och analyserar Bergenheim synen på sexuella övergrepp 
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hos olika professionella grupper under olika tidsperioder, vidare skildrar hon de olika 
föreställningar som ligger till grund för resonemang, ställningstaganden och förhållningssätt 
på sexuella övergrepp. Författaren beskriver även det resonemang kring den förändrade synen 
på sexuella övergrepp som har skett. Bergenheim utgår ifrån olika analytiska begrepp och 
resonemang kring samspråk, makt, identitet och kön. 

4.4.5 Dataanalys 
Analysen av temadelen har skett mot bakgrund av studiens syfte och frågeställning. Studien är 
en ansats till att beskriva hur sexuella övergrepp diskuteras i forskningslitteraturen, vilka 
behandlingsstrategier som beskrivs och diskuteras i forskningslitteraturen samt ett försök att 
öka kunskapen och förståelsen för sexuella övergrepp mot kvinnor. Genom valda teman; 1) 
teoretiska perspektiv i litteraturen, 2) förövaren (bakgrund/identitet), 3) förövaren och offret; 
i kulturen med dess förhållningssätt, myter och sexualitet, 4) rättsvetenskapliga kommentarer 
kring våldtäkt och 5) behandlingsmodeller syftar studien till att beskriva, analysera samt öka 
förståelsen för sexuella övergrepp mot kvinnor. 
 
För att få ordning på det insamlade datamaterialet och för att kunna ge en överskådlighet och 
systematik i studien är det ett måste enligt Backman (1998) att data organiseras och 
systematiseras. För att möjliggöra en analys av studien behövde en tolkningsbar form av det 
insamlade materialet skapas som även kunde relateras till den ursprungliga problembilden. Ett 
sätt att organisera, vilket jag använt mig av i studien, kan enligt Kvale (1997) vara att göra en 
tematisering av det insamlade materialet. En tematisering kan enligt Kvale uppfattas som en 
form av meningskategorisering. Det innebär att jag har kodat de två expertintervjuerna i 
kategorier, där jag har bearbetat information från experternas utsago. Längre texter har 
reducerats till enkla kategorier, vilka i sin tur anger förekomst eller inte förekomst av till 
exempel ett fenomen. 
 
Inledningsvis har jag genomfört en datasökning på forskare med anknytning till sexuella 
övergrepp mot kvinnor. Via olika skrifters referenslistor uppkom efter sökningen 
dominerande forskare inom ämnesområdet. Forskarna kontaktades i sin tur i syfte att 
säkerhetsställa dess aktualitet för studien. Med hjälp av forskarna kunde jag säkerhetsställa de 
mest betydande författarna samt mest aktuella forskningen gällande sexuella övergrepp mot 
kvinnor. Efter intensiv läsning av den utvalda litteraturen inom området, blev det tydligt vilka 
teman litteraturen jag läst mestadels fokuserat kring. Genom läsningen kom min kunskap och 
förståelse för problemområdet att öka. Med andra ord kan man konstatera att jag har valt ut 
experter inom området som i sin tur har fått vägleda mig till val av teman. I litteraturen 
diskuteras bland annat sexuella övergrepp ur flera olika perspektiv, då jag insåg att jag bör ha 
ett tema kring teorier och perspektiv (Tema 1). Vidare dominerande i litteraturen är 
beskrivningen av förövarens psykologiska bakgrund samt dennes identitet ur ett 
flerdimensionellt perspektiv och jag insåg nödvändigheten av att diskutera kring förövaren 
(Tema 2). I litteraturen förs även ett resonemang kring förövaren och offret med olika 
resonemang kring samhällets påverkan av förövarna, diskussioner kring kvinnans skuld och 
innebörd vid sexuella övergrepp samt olika myter kring sexualitet (Tema 3). Lagen har även 
övervägande betydelse vid sexuella övergrepp, med hjälp av aktuell litteratur utifrån en 
juridisk aspekt har jag studerat vad som sker efter att polisanmälan skett fram till vad som 
krävs för att få en gärningsman fälld (Tema 4). Slutligen diskuteras flera olika metoder och 
behandlingsmodeller av förövare ur flera perspektiv. Terapier behöver skräddarsys efter 
gärningsmannens person därför ansåg jag det vara nödvändigt att belysa olika 
behandlingsmetoder i studien (Tema 5). Temana är en slags kategorisering av det material 
som kommer att användas i studien. Efter tolkningen av varje tema för sig, kommer det i 
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studien att presenteras en slags hermeneutisk helhetstolkning där samtliga teman med dess 
information förs samman. Den hermeneutiska meningstolkningens syfte (Kvale, 1997) är att 
vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening, där jag försökt gå utöver 
betydelsen av den påtagliga innebörden i forskningslitteraturen samt expertintervjuerna till en 
djupare förståelse av texten. 
 
Temana för studien, vilka presenteras nedan, anknyter samtliga till socialt arbete. I förfarandet 
med de utvalda temana, har det sökts efter ett mönster (Kvale, 1997) i syfte att finna ett 
samband och en mening med den utvalda forskningslitteraturen. Efter att jag identifierat 
temana har jag sedan gjort ett urval av teorier, vilka blev analysperspektiven av de utvalda 
temana. Ett psykodynamiskt perspektiv har valt ut på grund av dess dominans inom den 
selekterade litteraturen, vilket har fungerat som ett analysverktyg studien igenom. Ett andra 
analysverktyg som har framkommit genom bland annat intervjun med Mona Eliasson, är ett 
feministiskt perspektiv. Jag anser att feministisk teori är ett aktuellt och relevant perspektiv 
för studien i och med kvinnors utsatthet för sexuella övergrepp. Rent teoretiskt valde jag 
sedan att sammanföra de båda perspektiven till den feministiska psykoanalysen vilken jag 
anser vara genomförbart då jag inte vill utesluta det ena eller det andra perspektivet. Jag har 
sedan försökt finna ett mönster ur de utvalda temana med hjälp av feministisk samt 
psykodynamisk teori. Infallsvinklarna har följaktligen resulterat i att jag slutligen har tolkat 
samtliga teman utifrån en feministisk psykoanalys. Den framtagna teorin har använts som ett 
verktyg i den sammanfattande helhetsanalysen samt slutdiskussionen, vilken har ökat min 
kunskap och uppfattning för sexuella övergrepp mot kvinnor. Följaktligen är det enligt 
beskrivet tillvägagångssätt som uppsatsen har skapats. 
 
De teman som identifierats via litteraturen är alltså de som beskrivits ovan; teoretiska 
perspektiv i litteraturen, förövaren, förövaren och offret: i kulturen med dess förhållningssätt, 
myter och sexualitet, rättsvetenskapliga kommentarer kring våldtäkt samt olika 
behandlingsmodeller. 

4.4.6 Analys i fyra steg 
Jag har inledningsvis (se Figur 1) identifierat litteraturen med hjälp av forskare och valt ut 
aktuella teman genom tydlig dominans av dessa i litteraturen. Vidare har jag genom en 
intensiv läsning försökt härleda ett dominerande mönster vilket har blivit tydligt genom 
uppenbara upprepningar i litteraturen. Mönstret tog form utifrån ett psykodynamiskt 
respektive ett feministiskt perspektiv vilka sedan relaterats till varandra. Analys och 
diskussion av teman följer sedan utifrån ett förenat psykodynamiskt och feministiskt 
perspektiv. Feministisk psykoanalys (Crotty, 1998) tas sedan fram med bakgrund av olika 
teoretiska perspektiv ur forskningslitteraturen, viket ger en ny databas för tydning, där 
information möts för att producera ny information. 
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Teoretisk 
utgångspunkt   Femin istiskt och psykodynamiskt perspektiv. 

   
 
 
 

Möte mellan olika 
typer av data och 
teorier 

 

Steg 4 

Mönster som uppkommit v ia data insamlade utifrån ett 
psykodynamiskt respektive ett feministiskt perspektiv relateras 
till varandra. Analys samt d iskussion av teman följer utifrån ett 
kombinerat psykodynamiskt och feministiskt perspektiv. 
Femin istisk psykoanalys framtas med bakgrund av olika 
teoretiska perspektiv ur forskningslitteraturen. Detta ger en 
databas för tolkning, där data möts för att producera nya data. 

   
 
 
 

 
 

Steg 3 
Nyläsning av litteraturen mot bakgrund av de utvalda temana, 
expertintervjuer genomförs, inklusive beskrivning av aktuella 
mönster i litteraturen ihopkopplade till temana. 

   
 
 
 

Inledande skede av 
uppsatsskrivandet  Steg 2 Urval av dominerande teman och huvudsakliga teorier 

framkomna ur litteraturen. 

   
 
 
 

  Steg 1 Databassökning av aktuell forskningslitteratur samt forskare. 
Urval av forskningslitteratur. Inläsning av litteratur. 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. En analysmodell i fyra steg (modellen läses nedifrån och upp)*. 
 
* I analysen av de utvalda temana har en fyrastegsmodell använts, det vill säga, analysen har genomförs i fyra 
steg. Huvudteorierna för denna studie var ett feministiskt samt ett psykodynamiskt perspektiv, vilka jag använder 
mig av i steg 1-3. I figur 1 illustreras hur jag inledningsvis gjort en databassökning, vilket resulterade i att jag 
identifierat ledande forskare samt dominerande litteratur inom området. Efter en intensiv läsning har jag sedan 
valt ut aktuella teman och huvudsakliga teorier. Med bakgrund av utvalda teman har jag sedan åter igen granskat 
litteraturen, genomfört expertintervjuer samt beskrivit aktuella teman och vidare försökt härleda ett mönster och 
upprepningar vilka jag funnit i litteraturen. I steg 4 sker sedan ett möte mellan olika typer av data och teorier. 
Följande mönster som uppkommit via fakta insamlade utifrån ett psykodynamiskt respektive ett feministiskt 
perspektiv har sedan relaterats till varandra. Sedan följer analys samt diskussion av teman utifrån ett kombinerat 
psykodynamisk och feministiskt perspektiv. En feministisk psykoanalys har sedan framtagits med bakgrund av 
olika teoretiska perspektiv hämtade ur forskningslitteraturen. Detta ger en databas för tolkning där data möts för 
att producera ny data för att kunna öka förståelsen och kunskapen om sexuella övergrepp. 
 

4.4.7 Tematisering 
1. Teoretiska perspektiv i litteraturen. 
2. Förövaren.  
3. Förövaren och offret; i kulturen med dess förhållningssätt, myter och sexualitet. 
4. Rättsvetenskapliga kommentarer kring våldtäkt.  
5. Behandlingsmodeller. 

 
Temana analyseras sedan mot bakgrund av utvalt feministiskt och psykodynamiskt perspektiv 
med ett hermeneutiskt förståelseperspektiv. 
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4.4.8 Triangulering 
För att höja reliabiliteten och validiteten avseende beskrivningar, tolkningar och analyser i 
studien har olika former av triangulering använts. Triangulering innebär att man undersöker 
samma fenomen ur olika synvinklar för att bestämma dess mer exakta placering (Kvale, 
1997). Triangulering används alltså för att visa på en mer objektiv bedömning av rimligheten i 
tolkningarna genom att använda olika tekniker för informationssökning, samt olika analys- 
och bearbetningsförfaranden och då komma fram till motsvarande resultat (Patton, 1990). 
 
De fyra trianguleringsformerna (Larsson & Lilja, 2003) jag har använt mig av i studien är 
följande: 

- Metodtriangulering, både kvalitativa och kvantitativa metoder har uppmärksammats. 
- Teoritriangulering, tillämpningen av olika teoretiska perspektiv vid tolkningen av data. 
- Triangulering av datakällor, beaktande av datakällor, beaktande av olika rollperspektiv 

(förövare - offer) som ger nyanser åt beskrivningen av sexuella övergrepp. 
- Undersökartriangulering; redogörelser och analys prövas av olika undersökare att 

pröva hållbarheten i slutsatser och tolkningar (Patton, 1990). Triangulering brukar 
påpekas i metodlitteraturen som ett sätt att öka tillförlitligheten i analysen eftersom 
den baseras på flera typer av data, datakällor och tolkningsperspektiv (Shaw, 1999). 

4.4.9 Beaktandet av olika rollparadigmer 
Studien försöker att beakta, analysera och diskutera olika rollperspektiv och dess betydelse 
vid beskrivningen av sexuella övergrepp mot kvinnor. Syftet med att ta hänsyn till både 
offrets samt förövarens perspektiv är att få en form av aktörs- respektive 
observatörsbeskrivningar på det aktuella fenomenet. I studien bildas aktörerna av bland annat 
utdrag ur Bergenheims (2005) verk, kring offrets maktlöshet efter en fällande dom samt 
förövarna citerade i Groths (1981) avhandling. Observatörerna utgörs sedan av författaren till 
den centrala litteraturen i denna studie. Att uppmärksamma både aktörs- och 
observatörsnivåer är viktigt eftersom forskningen visar att aktörer respektive observatörer kan 
ge olika typer av redogörelser på ett och samma beteende (Larsson & Lilja, 2003). 

4.4.10 Reliabilitet 
Reliabiliteten rör tillförlitligheten i (Ruth, 1991) forskningen och blir beroende av forskarens 
förutsättningar att studera det denne har för avsikt att studera. God kunskap om det som avses 
att studera samt en klar insikt om de egna värderingarna på området krävs för en god 
reliabilitet. Jag har använt mig av en utförlig beskrivning av hur datainsamlingen och 
analysförfarandet gått till vilket lett till en god uppfattning om reliabiliteten i forskningen. 
Reliabilitetsfrågorna inriktas vidare enligt Ruth, mot kvaliteten i de data forskaren samlat in, 
som till exempel om den insamlade informationen är tillräckligt rik på kvaliteter som gör en 
djupförståelse av fenomenet möjlig. Därmed blir förförståelsen av sexuella övergrepp på 
kvinnor relevant vid reliabilitetsbedömningen. Jag har som undersökare av problemområdet 
dock varit uppmärksamma på gränsen, vilket Ruth nämner, mellan mina egna tolkningar samt 
det undersökta materialet. 
 
Som forskare bör man (Kvale, 1997) följaktligen analysera sin förförståelse samt hur man 
använder sig själv i forskningsprocessen. Under studiens framskridande har jag varit 
observanta på och reflekterat kring min egen roll i skapandet av den kunskap som presenteras 
i studien. Kontinuerligt under studiens framskridande har jag försökt hålla mig öppen och 
intresserad inför arbetsområdets alla väsentliga möjligheter. Detta har medfört en utmaning 
samt ett ifrågasättande av de individuella gränserna i sökandet efter en djupare förståelse. I 
forskningsprocessen har ledande forskare inom området använts. Det faktiska material som 
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studerats, beskriver det som studien syftar att granska, nämligen att undersöka och öka 
kunskapen och förståelsen för övergrepp mot kvinnor. Aktuella citat från litteraturen samt 
expertintervjuer har vävts in för att få en god logik samt en så tät beskrivning som möjligt av 
ämnesområdet. Materialet har sedan bearbetats utförligt och studien beskriver det som syftet 
ämnat beskriva. 
 
Centrala moment under intervjuerna har valts ut som sedan citerats och tolkats för att öka 
reliabiliteten i studien. Genom upprepade mätningar av expertintervjupersonernas utsagor har 
forskningen i studien kommit till samma slutsatser. Vidare för att öka reliabiliteten i 
intervjuerna, vilket Kvale beskriver (1997) utformade jag frågorna så att de skulle vara lättare 
att förstå. Jag var noga med att inte använda mig av ord eller formuleringar som kunde vara 
ledande och därigenom påverka intervjupersonens svar. Risken fanns annars att 
intervjupersonerna skulle ge mig de svar som hon trodde att jag ville ha. Genom att ha en 
välstrukturerad intervjuguide där frågorna följer ett visst mönster underlättade jag följaktligen 
även för intervjupersonerna. 
 
Vissa teman valts ut och analyserats som längre fram har kunnat frambringa samma resultat. 
En god logik har använts, med tydlig disposition, täta beskrivningar av 
expertintervjupersonernas utsago (Patton, 1990), relevanta citat och därtill en tät 
referensbeskrivning, för att öka ämnets giltighet. Reliabiliteten handlar framför allt om den 
inre logiken (Patton), att öka metodens tydlighet. En god reliabilitet möjliggör det för en 
annan forskare att komma till samma resultat ifall denne gör om studien, vilket jag anser att 
jag tillgodosett i denna studie. För att möjliggöra det sistnämnda kriteriet har metod delen 
beskrivits så noggrant som möjligt, bland annat när det gäller tillvägagångssätt samt om hur 
och var informationen för studien har sökts. 

4.4.11 Validitet 
Validiteten har ett samband med hur relevanta insamlade data är, den innehållande 
innebörden, samt med sammanhanget; var datainsamlingen skett. Det har också betydelse för 
vem och i vilket syfte forskningsdata insamlas och även val av metod påverkar. Till en början 
skall frågeställningarna formuleras och sedan kommer frågan vilken typ av data som ska 
insamlas. Till sist kommer frågan om man genom dessa insamlade data kan svara på 
frågeställningarna. Ifall ett stort antal olika datakällor pekar mot samma tolkning och 
därigenom utesluter andra, gör det att validiteten stärks (Ruth, 1991). Validiteten har med ett 
påståendes hållbarhet och giltighet att göra. Valideringen är beroende av den 
hantverksskicklighet som utvecklas under arbetet med undersökningen. Iakttagelserna ska 
ständigt kontrolleras, ifrågasättas och teoretiskt tolkas (Kvale, 1997). 
 
Enligt Thurén (1996) innebär validitet att studien undersöker det den avser att undersöka och 
ingenting annat. För att förstärka validiteten i studien förberedde jag mig noggrant genom att 
studera litteraturen inom det planerade problemområdet. Ett sätt att öka validiteten i studien är 
att använda sig av bandinspelning vid utskrift av intervjun, vilket jag omsatte i praktiken. 
Bandinspelning vid intervjutillfällena leder till ökad tillförlitlighet, då man kan lagra 
verkligheten och lyssna på den flera gånger och försäkra sig om att man har uppfattat allt 
korrekt. En bra intervjuguide (se bilaga) var också viktigt då den utgjorde grunden för 
undersökningen. Tillförlitligheten vid intervjutillfällena ökade i och med att jag minimerade 
risken för att frågorna missuppfattades. 
 
En hög intern validitet, vilket Patton (1990) beskriver, har eftersträvats i denna studie, i och 
med att det som varit avsett för studien att mäta har i arbetet tillgodosetts med täta 
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beskrivningar samt citat från utvalda texter. Intervjupersonerna i expertform har fått komma 
till tals genom citaten, studien har tillgodosett deras meningar om sexuella övergrepp mot 
kvinnor. Den externa validiteten (Seale, 1999) i studien är dock begränsad på grund av det 
selektivt utvalda materialet. 

4.4.12 Generaliserbarhet 
Kvale (1997) tar upp tre olika former av generaliserbarhet, varav två kan vara applicerbara på 
denna studie. Den naturalistiska - respektive den analytiska generaliserbarheten. Den 
naturalistiska generaliseringen vilar på min personliga erfarenhet. Vilket har utvecklats som 
en tillämpning av min erfarenhet inom valda problemområde. Min tidigare erfarenhet har 
sedan framkommit som outtalad kunskap om hur saker förhåller sig kring ämnet och sedan 
lett till förväntningar snarare än till gissningar i form av förutsägelser. 
 
Utifrån denna beskrivning skulle materialet från analysdelen kunna sägas ha en naturalistisk 
generaliserbarhet. I analysen framkom erfarenheter och praktiska kunskaper från experter 
inom området på grund av att det utförts illustrativa expertintervjuer vilket kan man säga är 
experternas perspektiv i citatform. Följaktligen blir generaliserbarheten naturalistisk i och 
med att studien tar fram tidigare outtalad fakta som det både i litteraturen, intervjuerna och i 
teorierna finns stöd för. Framförallt används denna generaliserbarhet vid citaten av 
intervjupersonerna, när deras åsikter går från det osagda till att det blir uttryckt i litteraturen. 
Analytisk (Kvale, 1997) generalisering innebär att man gör en välöverlagd bedömning om hur 
resultaten från en undersökning kan ge vägledning till vad som kommer att hända i en annan 
situation. Analytisk generalisering bygger med andra ord på en undersökande analys av 
likheter och skillnader mellan de båda situationerna. I analysen av studien har jag anlagt en 
analytisk genrealiserbarhet genom att jag har anlagt en särskild vikt vid att det finns 
gemensamma nämnare, likheter som benämns olika i de olika teoretiska perspektiven men där 
de i praktiken i påfallande hög grad överensstämmer. Samtidigt kvarstår i de olika 
perspektiven definitiva skillnader i såväl förståelse av gärningsmännen som behandling av 
dem. I studien finns teoretisk giltighet i och med att flera teorier studerats och använts (Seale, 
1999). Studien är dock inte generaliserbar statistiskt sett, vilket är den tredje 
generaliserbarheten som Kvale beskriver. Anledningen till detta är att studien bygger på ett 
urval av litteratur samt illustrativa expertintervjuer. 

4.4.13 Studiens begränsningar 
Varje år begår män ett stort antal sexuella övergrepp mot kvinnor. Drivkraften till sexuella 
övergrepp är densamma inom alla relationer, att upprätthålla kontroll och makt. En första 
avgränsning är att studera kunskapsläget och förståelsen för sexuella övergrepp mot kvinnor 
ur ett feministiskt samt ett psykodynamiskt perspektiv. En annan avgränsning är att jag har 
undersökt litteratur som uttryckligen handlar om sexuella övergrepp. Det finns flertalet 
aktuella teman denna studie hade kunnat beröra; exempelvis kvinnans roll i samhället med ett 
övergripande könsmaktsperspektiv, hur straffen ser ut för gärningsmännen, hur offer blir 
omhändertagna efter att blivit utsatta för sexuella övergrepp eller hur sexuella övergrepp ser 
ut i homosexuella förhållanden (där misshandel och våld naturligtvis likaså förekommer). 
Dock var jag tvungen att avgränsa mig. Avgränsningar påverkar följaktligen resultatet. 
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5 Studiens teman – en specifik bild av forskningsläget 

5.1 Tema 1: Teoretiska perspektiv i litteraturen 
Under Tema 1 kommer ett urval utav de teoretiska perspektiv som framkommer i litteraturen 
att presenteras. Primärdokumenten som valts ut för studien skall kunna belysa den utvalda 
problematiken ur olika perspektiv, med olika författare med beaktandet ur olika tidsaspekter. 
Följande teorier är giltiga då de har stöd i form utav empiriska studier, författarna resonerar i 
hög grad olika beroende på att de utgår från problematiken ur olika infallsvinklar. 

5.1.1 Dominerande perspektiv i litteraturen 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) resonerar kring hur variationen kring de olika 
teorierna ser ut. Författarna utgår från olika faktorer inom nedanstående teorier i syfte att 
tydliggöra problem såsom disciplin, symtom och åtgärder samt vilka som är i fokus för 
respektive teori. Inom det medicinska perspektivet utgår man från att symtomet är medfött och 
att individen har en överproduktion av könshormon vilket kan åtgärdas genom medicinering. 
Det psykologiska perspektivet däremot, menar att det handlar om felaktiga tankar, vilket i sin 
tur medför allvarligare felaktiga tankar. Behandlingsform för nämnda felaktiga tankar inom 
det psykologiska perspektivet är kognitiv terapi. Inom psykologins beteendemodifikation talas 
det om felaktiga handlingar vilka leder förövaren fram till felaktiga beteenden, 
behandlingsmetod till detta är förändring av beteendet med beteendeterapi som grund. Det 
psykodynamiska perspektivet menar att symtomens uppkomst härstammar från en destruktiv 
utveckling på grund av tidigare trauman från barndomen. Förklaringen till förövarbeteendet, 
utifrån psykodynamisk terapi och teori är att övergreppet uttrycker maktlöshet hos förövaren, 
till följd av dennes trasiga familjerelationer från uppväxten. Slutligen för att kunna förstå 
sexuella övergrepp utifrån sociologisk teori så utgår man från könsmaktsstrukturen i 
samhället. Förövarens övergrepp mot offret ses som ett sätt att uppnå manlig makt. Åtgärden 
för detta ligger på en strukturell nivå där samhälleliga förändringar måste ske för att kunna 
förändra beteendet. 
 
Efter genomgång av litteraturen kan konstateras att ett psykodynamiskt samt kognitivt 
perspektiv är de mest dominerande teorierna i litteraturen, med de största empiriska 
innehållen. Av precis den anledningen har jag valt ut ett psykodynamiskt perspektiv. Vidare 
har ett feministiskt perspektiv även urskilts, trots att perspektivet inte är vidare dominerande i 
litteraturen. Feministisk teori anser jag vara aktuellt samt värt att lyfta fram med beaktande av 
könsmaktsstrukturen i dagens kultur. Jag anser det vara av innebörd att undersöka 
maktförhållandet män och kvinnor, då det dagligen sker sexuella övergrepp mot kvinnor, där 
mannens potentiella syfte med övergreppet kan vara att anskaffa sig makten över någon 
samtidigt som han förtränger sina egna maktlöshetskänslor. 

5.1.2 Psykodynamiska forskare 
Groths perspektiv 
Groth (1981) gör en åtskillnad mellan sexualitet och aggressivitet. Han menar att våldtäkt är 
ett sexuellt beteende som i första hand tjänar som ickesexuella syften. Groth utgår från en 
psykodynamisk teori samt att specifika förövarbeteenden uppkommer utifrån tidiga störningar 
under personlighetsutvecklingen vilka kan vara orsakade av fysisk och psykisk misshandel 
samt sexuella övergrepp under barndomen. Han urskiljer tre grundläggande olika slag av 
våldtäkter; vredesvåldtäkter, maktvåldtäkter samt de sadistiska våldtäkterna vilka beskrivs 
och analyseras vidare under det andra temat, det om förövarens identitet. 
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Groths (1981) förståelse av våldtäkt utgår från förekomsten av fysiskt våld, han hävdar att alla 
sexuella närmanden där samtycke inte föreligger innebär övergrepp, men han definierar inte 
något som våldtäkt om det inte innehåller fysiskt våld. Våldtäkt är enligt Groth inte endast en 
brottshandling, utan han lägger stor vikt vid att förstå våldtäkt som ett symptom på psykisk 
störning. 
 

Våldtäkt är, som tidigare, antytts, inte ett uttryck för sexuellt begär, 
utan snarare för andra, ickesexuella behov. Våldtäkt utlöses aldrig 
enbart av sexuell upphetsning som inte kan tillfredställas på annat sätt 
(Groth, 1981:24). 

 
Vizard, Monck & Misch och Långström 
Vizard et al. (1995) och Långström (1999) utgår i sina respektive studier utifrån ett 
medicinskt och psykiatriskt perspektiv. De försöker förstå individen bakom de sexuella 
övergreppen. De benämner förövare som män med störd personlighet. Författarna menar att 
sexuella övergrepp begås av män med trasiga familjeband, som eventuellt själva har varit 
utsatta för övergrepp. Övergreppsproblematiken handlar om specifika män med störda band 
och relationer. 
 

Emellanåt brukar man nämna våldets onda cirkel och menar då att 
pojkar som själva traumatiserats i högre utsträckning kommer att 
utsätta andra för sexuellt eller annat våld (Långström, 2000:18). 

 
Nyman, Risberg & Svensson och Tidefors-Andersson 
Nyman et al. (2000) samt Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) utgår från ett 
perspektiv med beaktande av kliniskt, terapeutiskt, psykologiskt och psykodynamiskt 
tänkande. Kwarnmark och Tidefors-Andersson ser utgångspunkterna inom förövarpsykologin 
även de i den psykodynamiska teorin. De menar följaktligen att orsakerna till förövarens 
handlingar finns i dennes historia, förmodligen i händelser av traumatisk karaktär under 
uppväxttiden. 
 

Det verkar som att våldtäktsmannen har störts och skadats mycket 
tidigt i sin känslomässiga differentiering av de aggressiva och 
sexuella krafterna. Även om det inte alltid går att se en direkt parallell 
mellan det som förövaren själv varit utsatt för och vad han sedan 
utsätter andra för, kan man ofta se samband rent psykologiskt 
(Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999:53-54). 

 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson har såsom åsikt att man även måste inkludera eventuella 
sjukdomar samt biologiska och genetiska faktorer. Inte heller bortser de heller från samspelet 
med samhället i övrigt, exempelvis en person som drabbas av en hjärnskada kan bli 
personlighetsförändrad och kan som följd få ett förändrat beteende. Vidare menar Kwarnmark 
och Tidefors-Andersson att vissa hormonrubbningar kan ge ett förändrat sexuellt beteende. 
De menar att den psykologiska strävan för dem är given, särskilt som det saknas utförligt 
belägg i den vetenskapliga litteraturen för någon gemensam genetisk eller biologisk faktor när 
det gäller orsaken till sexuella övergrepp. Kwarnmark och Tidefors-Andersson menar att det 
dessutom är ställt utom rimligt tvivel att sexuella övergrepp förekommer i samhället och har 
alltid gjort det. Vissa människor utvecklas till att bli förövare. 
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5.1.3 Feministiska forskare 
Brownmiller  
Brownmiller tillhör en av föregångarna bland de feminister som i skrift behandlat sexualiserat 
våld. Boken Against our will. Men, women and rape (1976) har blivit en klassiker i fråga om 
våldtäkt, framförallt på grund av Brownmillers omtalade teori: 
 

”It (Rape) is nothing more or less than a conscious process of 
intimidation by which all men keep all women in a state of fear” 
(Brownmiller, 1976:15). 

 
Brownmiller studerar och beaktar våldtäkt som en reflektion och upprätthållare av det 
patriarkala samhället. Hon problematiserar den juridiska strukturen av våldtäkt. Hennes egen 
definition av våldtäkt är följande: 
 

”If a woman chooses not to have intercorse with a specific man and 
the man chooses to proceed against her will, that is a criminal act of 
rape” (Brownmiller, 1976:18). 

 
Denna definition stämmer inte överens med den historiska förståelsen av våldtäkt där brottet 
framförallt varit män emellan, där kvinnan utgjort egendomen. Hon studerar även våldtäkt i 
en krigskontext och vill med detta illustrera att våldtäkt varit och är en naturlig del i 
krigföringen på grund av våldtäktens ofrånkomliga koppling till erövring. Brownmiller (1976) 
presenterar våldtäkt som ett kulturellt och socialt fenomen regelfäst via lagstiftning och 
traditioner. Hennes utgångspunkt ligger dock i biologiskt kön. För Brownmiller finns ett 
grundantagande om att mäns biologiska förutsättningar om att våldta kvinnor faktiskt leder till 
att de våldtar. Våldtäkt är enligt henne en handling män faktiskt utför men hon tolkar också 
våldtäkt som en potentiell möjlighet för män som ett hot alla kvinnor lever under och därför 
något män kan dra nytta av. Hon fokuserar dock även på våldtäktsmännen, de vill säga de 
män som faktiskt utför den handling som enligt henne fördöms av andra män men som alla 
män ändå kan dra nytta av. Brownmiller anser att dessa män är högst normala. Hon avslutar 
sin bok med: My purpose to this book has been to give rape its history. Now we must deny its 
future (Brownmiller: 1976:404). 
 
Brownmiller har kunskap i det problem hon behandlar på två olika nivåer. I sin analys 
använder hon huvudsakligen en sociologisk förståelse såtillvida att hon relaterar problemet till 
samhällets struktur, det vill säga samhällets patriarkala strukturer och våldtäkt är på denna 
nivå att förstå som ett kulturellt och socialt konstruerat fenomen. Hon behandlar här våldtäkt 
som det mest extrema uttrycket för det kvinnoförtryck som finns i samhället. I sin analys av 
männen som våldtar släpper dock Brownmiller den sociologiska tolkningen och går istället 
över till biologiska förklaringar. Hon hävdar då att eftersom män genom sin biologiska 
förmåga att kunna våldta också kommer att fortsätta våldta. Problemet våldtäkt finns för att 
män på grund av sin biologiska konstruktion just kan våldta. I hennes analys är alla män 
möjliga våldtäktsmän eftersom de på grund av sin biologi kan våldta, även om en av hennes 
huvudpoänger är att alla män inte behöver våldta eftersom de kan njuta av den rädsla som 
skapas hos kvinnor genom att några män våldtar. Brownmiller var en av de första som 
förflyttade fokus från individuell avvikelse hos såväl kvinnor som män till att istället studera 
våldtäkt som en del i ett patriarkalt samhälle. 
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Eliasson 
Eliasson utgår från ett feministiskt perspektiv genom att hon problematiserar mansrollen i 
samhället. Eliassons utgångspunkt (2000) är att belysa problemet ur både individnivå samt hur 
våldtäkt och övergrepp hanteras i samhället. Eliasson vill vinkla problemet till en 
diskursivnivå, det vill säga; föreställningar om kvinnor och män, normer, hur man skall 
uppträda och förhålla sig till varandra, om sexualitet samt om relationer. Eliasson menar att 
man inte enbart kan fokusera på förövarens trasiga barndom, bakgrunden finns dock där som 
en omständighet. Utifrån Eliassons feministiska perspektiv betraktas övergrepp som den 
yttersta formen av manligt förtyck av kvinnor på en individnivå (personlig kommunikation 15 
mars, 2006). 
 
Jeffner 
Jeffner analyserar begreppet våldtäkt med feministisk forskning som grund. Var går 
skiljelinjen mellan vad som skall tolkas som våldtäkt och vad som skall tolkas som något 
annat? Jeffner har i sin analys hittat ett förhandlingsutrymme mellan det som uppfattas som 
våldtäkt av ungdomarna och det som är bra sex för dem. I förhandlingsutrymmet ingår bland 
annat att säga nej, alkoholpåverkan, föreställningar om horan, avvikande killar samt 
konsekvenser för tjejen. Betydelsen av kön och ungdomars förståelse av våldtäkt är temat för 
hennes avhandling. I mötet med forskningsfältet sexualiserat våld har Jeffner illustrerat hur 
kön och heterosexualitet kan förstås på olika sätt och tillskrivas olika stor betydelse. 
 

Jag tror genom att problematisera förståelsen av våldtäktens 
symbolfunktion kan vi också förstå Susan Brownmillers tes och 
därmed få en möjlighet att synliggöra våldtäktens funktion i 
vidmaktförhållandet av förhandlingsutrymmet (Jeffner, 1998:293). 

 
Våldtäkt tjänar även syftet, menar Jeffner (1998), att beröva kvinnor de värdefullaste de har. 
Våldtäkt förtydligat som den yttersta förnedringen av en kvinna kan vara både en tolkning 
grundad på faktiska konsekvenser för kvinnan, men också på förväntade konsekvenser som 
Jeffner analyserar som våldtäktens struktur. Dessa förväntade följder är det som Jeffner kallar 
för våldtäktens symbolfunktion. 
 
Bergenheims rättsvetenskapliga perspektiv  
Sammanfattningsvis menar Bergenheim (2005) att för att få gärningsmannen fälld krävs det 
vid bevisvärdering att rätten i det enskilda fallet kommer fram till slutsatsen att åklagarens 
gärningsbeskrivning utgör den enda tänkbara förklaringen till fakta i målet. Enligt svensk lag 
gäller för att en person skall kunna fällas för våldtäkt krävs ett uppsåt, det måste vara klarlagt 
att gärningsmannen visste att handlingen var brottsligt. Vilket innebär i praktiken att svensk 
lag utgår från mannens perspektiv, inte kvinnans. 

5.2 Delanalys. Tema 1: Teoretiska perspektiv i litteraturen 
En av fördelarna med att belysa ett forskningsområde utifrån olika perspektiv, är att det 
förhoppningsvis ger mer beprövad kunskap. Ifall forskning utifrån olika modeller leder till 
samma slutsatser, kan man vara relativt säker på att slutsatserna är relativt giltiga 
(Hutchinson, 1999). Teorier, menar Hutchinson, konstruerar förståelse för förövarna samt 
offren. Olika teoretiska perspektiv är komplementära, en modell kan ge användbara kunskaper 
i förhållande till ett perspektiv på förövaren, medan en annan modell kan ge mer 
betydelsefulla kunskaper i förhållande till ett annat perspektiv. 
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Jag har beaktat litteraturen med början från Brownmillers feministiska perspektiv från 1970-
talet samt Groths psykodynamiska teorier under 1980-talet, till mer nutida litteratur från 1990-
talet med psykodynamiker som Vizard et al., Långström, Kwarnmark och Tidefors-
Andersson, Nyman et al. samt Jeffners och Eliassons feministiska teorier. Även 
rättsvetenskapliga kommentarer har beaktats i och med Bergenheims verk från 2005. Genom 
att bortse från eventuella kopplingar eller samband mellan normal sexualitet och till exempel 
våldtäkt, har den psykodynamiska forskningen funnit förklaringar till sexuella övergrepp i att 
män som begår övergreppen uppvisar en avvikande sexualitet, en sexualitet som är aggressiv 
som enligt Groth (1981) inte handlar om sexualitet överhuvudtaget. Den tidiga feministiska 
forskningen (Brownmiller, 1976) accepterade delvis samma utgångspunkt som Groth, det vill 
säga att våldtäkt inte handlar om sex utan endast om makt och kontroll. Enligt Groth har 
våldtäkt inte att göra med sexualitet, ändå är det sexuellt avvikande män som begår våldtäkt 
och andra sexualbrott. För Groth är sexualitet ett medel men inte ett mål för våldtäktsmannen. 
Jeffner (1998) avser utifrån feministisk teori som kritik till Groths teorier att denne inte har 
problematiserat förhållandet mellan vad som anses vara normalt och vad som är avvikande. 
Jeffner menar att han behandlar endast detta avvikande och hävdar detta som avvikande från 
något normalt. Hon framhåller att när det normala inte preciseras kommer också det 
avvikande att bli väldigt oprecist. 
 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) diskuterar kring hur mångfalden kring de olika 
teorierna och perspektiven ser ut, att endast belysa problematiken ur ett perspektiv är mindre 
tänkbart. Våldtäkt mot kvinnor kan med andra ord beaktas ur flertalet olika dimensioner. 
Förövarbeteendet kan följaktligen enligt de olika teorierna uppfattas som felaktiga tankar, 
felaktiga handlingar, felutveckling på grund av tidiga trauman någonting medfött, alternativt 
makt/könsstrukturen. Jag har endast valt ut teorier jag anser vara grundläggande för studien, 
forskningen kring sexuella övergrepp mot kvinnor kräver att beaktas ur olika perspektiv. För 
att ha möjlighet att öka kunskapen om vilka processer som ligger bakom sexuella övergrepp 
har jag efter inläsning av forskningslitteraturen valt den psykodynamiska samt den 
feministiska teoribildningen som analysverktyg för denna studie. 
 

5.3 Tema 2: Förövaren 

5.3.1 Förövarens psykologiska bakgrund 
En fråga man inledningsvis bör ställa sig är hur det är möjligt att en människa kan utföra ett så 
otyglat och våldsamt beteende vilket våldtäkt innebär. För att något bättre förstå detta behöver 
man titta på gärningsmannens psykologiska bakgrund (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 
1999). I de studier som har gjorts om förövarens psykologiska bakgrund och i synnerhet i det 
kliniska arbetet med dömda våldtäktsmän, bekräftas om och om igen bilden av en 
problemfylld barndom, enligt Groth (1981). Detta är dock inget som förövaren nämner i första 
taget, utan först när förtroendet, exempelvis till en terapeut, blivit tillräckligt stark. 
 

Våldtäktsmän har under barndomstiden i hög utsträckning utsatts för 
våld, såväl psykiskt och fysiskt och sexuellt. Det blev ofta systematiskt 
och utan begriplig anledning slagna och kränkta. Ibland skedde det 
nyckfullt, vilket skapat en stark vanmaktskänsla; det finns inget sätt att 
komma ur fällan, vid ena tillfället blev det våld, i nästa liknande 
situation uteblev våldet. Många av förövarna har varit placerade på 
fosterhem eller barnhem, försökt rymma hem men skickats bort igen 
av till okända vuxna (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999:62). 
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En stor del av de förövare Kwarnmark och Tidefors-Andersson har mött (1999) har vuxit upp 
i familjer där den ena, oftast fadern, eller båda föräldrarna missbrukade alkohol eller led av 
olika psykiska besvär, ofta depressioner, med familjebråk som följd. Som barn har förövarna 
hört sina pappor tala till kvinnor, inklusive mamman på ett kränkande och nedsättande vis 
Under stormiga familjeförhållanden kan ett möjligt händelseförlopp vara att barnen blir 
plågade och hånade då de visar sorg eller rädsla. Kraftfulla sexuella konflikter i familjen 
skapar mycket tidigt rädsla och vanmakt hos barnet. Kwarnmark och Tidefors-Andersson 
menar att spädbarn redan efter två eller tre veckor kan reagera på omvärlden genom att 
exempelvis inte äta. Olika former av sexuella konflikter kan vara att fadern använt sexuellt 
våld mot sin fru eller begått sexuella övergrepp mot syskonen. 
 

När det inte bråkades i familjen präglades hemmet av likgiltighet och 
avståndstagande. Deras familjer har varit mycket negativa till barns 
sexuella känslor. Redan som barn har förövaren blivit osäker på sin 
sexualitet. En vanlig familjebild är att våldtäktsmannen växt upp 
under starkt auktoritära förhållanden med våldsamma inslag och där 
modern har varit passiv och undfallande (Langfeldt i Kwarnmark & 
Tidefors-Andersson, 1999:63). 

 
Som barn har förövaren oftast levt under ständigt hot om skilsmässa samt tagit på sig skulden 
för detta. Han har lärt sig tala osanning tidigt för att rädda sig undan stryk, har fått gå emellan 
för att skydda den ena eller den andra föräldern, eller fått ta hand om en förälder i de mest 
förnedrande situationer (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). 
 

Det är lätt att se sambandet mellan upprepade kränkningar av det 
lilla barnet och hur individen som vuxen kommer att begå övergrepp 
för att undkomma den egna offerupplevelsen. Den samhälleliga nivån 
finns naturligtvis hela tiden med. Ibland är den så självklar att den 
inte lyfts fram och ibland tycks sambanden inte helt entydiga 
(Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999:12). 

 
Barnet får ibland fungera som förälderns tröstare istället för att få vara den som får tröst, 
vilket man som barn självklart borde få. Förövaren har många gånger bevittnat dramatiska 
självmordsförsök och fullbordade självmord inom familjen. Tidigt har förövaren börjat bråka, 
dricka och stjäla utan att möta någon som helst reaktion från vuxna, barnet har 
överhuvudtaget känt sig oönskat och till besvär (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). 

5.3.2 Möjliga orsaker 
Barnet föds med en känslopotential för alla mänskliga känslor. Den aggressiva och 
gränssättande känslan finns hos babyn. Till en början existerar dock känslorna som blandade 
och osorterade. I de känslomässiga framstegen och i interaktionen med andra lär sig barnet att 
de positiva känslorna förenar människor och de negativa skiljer ut, separerar och gör det 
möjligt att ta avstånd. Likafullt ligger dessa känslor hos det lilla barnet fortfarande nära 
varandra. Exempelvis går det fortare och på ett helt annat sätt att trösta och lugna en rasande 
baby, än det gör med en vuxen. På väg mot att bli vuxen får de aggressiva känslorna en 
frånstötande och gränssättande funktion och de positiva en närmande funktion, där samlaget 
för de flesta kommer att utgöra exempel på den största närheten (Kwarnmark & Tidefors-
Andersson, 1999). 
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Enligt Nyman, Risberg och Svensson (2000) är det inte vilken ungdom som helst som begår 
ett sexuellt övergrepp. Många gånger handlar det om pojkar som har få jämnåriga kamrater, 
pojkar som är mobbade eller som av andra skäl befinner sig utanför kamratgruppen, pojkar 
som måhända är hänvisade till att leka med yngre pojkar i grannskapet eller yngre syskon. 
Pojken som drabbas av ett utanförskap kan känna en aggressivitet på grund av de tidigare 
kränkningarna och dennes sexualitet kan följaktligen komma att drabbas. Yngre barn, som 
inte sällan idealiserar och beundrar äldre pojkar, kan ibland bli indragna i sexuella aktiviteter 
som genom hot eller mutor hålls hemliga under lång tid. De unga förövare som besökt 
Nyman, Risberg och Svenssons mottagning av unga förövare menar att det är yngre barn i 
pojkarnas grannskap som är den vanligaste offergruppen. Vissa av de barn som utsatts för 
sexuella övergrepp placeras i familjehem eller institutioner på grund av att de inte kan 
granteras skydd mot nya övergrepp i sina egna hem. Nyman et al. nämner bland annat en 
fjortonårig pojke som var placerad på en institution, bland annat för att han under låg tid 
utnyttjats sexuellt av sin biologiska pappa. Pojken förgrep sig sedan sexuellt på en elvaårig 
pojke på samma institution. 
 
Nyman et al. (2000:63) visar att Johansson har låtit publicera en enkel folder med begriplig 
och överskådlig upplysning om vad som kan orsaka avvikande sexuella beteenden hos yngre 
barn. Nedan redovisas några exempel: 
 
Orsaker till problematiska sexuella beteenden kan vara: 

- Barnet är förvirrat på grund av 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. De kan vara att föräldrarna grälar på temat 

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

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

- Barnet bor med föräldrar som agerar sexuellt i samband med alkohol eller 
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 utnyttjad 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 fotograferat eller filmat i pornografiskt syfte då det tvingats till 

sexuella handlingar med ett annat barn. 
- Barnet har blivit sexuellt utnyttjad i en direkt fysiskt sexuell kontakt. 
- Barnet är neurologiskt eller hormonellt annorlunda än andra barn (Johansson i Nyman 

et al,. 2000:63- 64). 
 
Sammanfattningsvis menar Johansson (i Nyman et al., 2000:63-64) att vad som kan orsaka 
avvikande sexuella beteenden hos yngre barn är bland annat ifall de har trasiga relationer till 



 44

syskon eller föräldrar. Familjerelationer som skadar barnet är när de bland annat innehåller 
felaktiga sexuella anspelningar, sexuellt utnyttjande, vittne till våld eller utsatt för våld. 

5.3.3  Från normalt till avvikande  
Johansson och Feldmeth (i Nyman et al., 2000:61- 62) gör en uppdelning av sexuella 
beteenden som gäller för barn upp till tolv år. Gruppindelningen beskriver en gradering från 
normalt till avvikande. 
 
Grupp 1 

- Beteendena formuleras i en kontext av nyfikenhet och upptäckande. 
- Barnen är jämgamla och på samma utvecklingsnivå. 
- De eventuella sexuella lekarna är frivilliga för båda parter. 
- Barnen som medverkar har en vänskapsrelation vid sidan av dessa lekar. 
- De sexuella beteendena är begränsade vad gäller slag och förekomst. 
- Barnen upphör om än för en liten stund med aktiviteterna när en vuxen säger ifrån. 
- De sexuella lekarna är impulsiva och positiva. 

 
Grupp 2 

- De sexuella aktiviteterna är mer omfattande än i grupp ett. 
- De sexuella aktiviteterna är inte hithörande för barnets ålder. 
- Hot eller våld inträffar inte när barnet lyckas få ett annat barn att delta i de sexuella 

aktiviteterna. 
- Handlandet upphör, tillfälligt, när en vuxen säger ifrån. 
- Behandling och stöd, för det mesta, tas emot på ett positivt sätt. 

 
Grupp 3 

- De sexuella aktiviteterna är märkbart vuxenorienterade. 
- Det inte förkommer hårdhänt behandling eller hot. 
- Barnen är synnerligen skickliga på att bibehålla de sexuella aktiviteterna hemliga för 

de vuxna. 
- Barnen uppvisar ingen skuld eller ånger när de blir upptäckta. 
- Barnen är mindre angelägna av hjälp än barnen i grupp två. 

 
Grupp 4 

- De sexuella aktiviteterna är tvångsmässiga och aggressiva. 
- Barnet försöker finna offer som är enkelt att förgripa sig på. 
- Tvång eller hot förekommer, öppet eller dolt. Offret begriper att det inte får berätta. 
- Övergreppen är inte avskilda händelser utan utgör exempel på ett livsmönster. 
- Känslor av övergivenhet, rädsla och vrede blandas med sex och aggression. 
- Empati eller förståelse för offret saknas. 

 
Grupp ett täcker (Nyman et al., 2000) normalt sexuellt beteende bland barnen. Grupp två 
omfattar sexuella reaktiva, det vill säga att beteendena direkt kan förklaras utifrån händelser 
eller livsomständigheter där barnet har befunnit eller befinner sig i. En hel del av de barn som 
återfinns i grupp två har blivit sexuellt utnyttjade eller lever i hem med hög nivå av sexuell 
inverkan. Denna uppfattning kan vara kopplade till en överkonsumtion av teveprogram med 
sexuell innebörd, förbrukning av pornografi samt åsynen av föräldrar eller andra i sexuella 
situationer. Barns reaktioner, när någon vuxen kommer på dem i en sexuell aktivitet är 
följaktligen djup skam, intensiv skuld och fortlöpande ångest kring sexualitet. Grupp tre 
omfattar avvikande, ömsesidigt sexuella uppföranden. De flesta barn i grupp tre har blivit 
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sexuellt, emotionellt eller fysiskt utnyttjade. Mestadels lever dessa barn i illa fungerade 
miljöer. Åtskilliga gånger har barnen sedan tidigare varit föremål för socialtjänstens insatser, 
ibland även placerade i familjehem eller på institution. Barnen i denna grupp använder sex 
som ett sätt att skaffa vänner eller hantera känslor som utanförskap, sorg, ängslan eller 
ensamhet. De har gått från att vara sexuellt reaktiva till att använda sex för att manövrera 
besvärliga situationer i livet. Barnen försöker finna upp barn med liknade problem som kan 
tänkas vara med i de hemliga sexuella aktiviteterna. Grupp fyra utgörs av barn med sexuellt 
aggressivt uppförande och/eller sexuella övergrepp. De barn som genomför den här kategorin 
av övergrepp har för det mesta själva utsatts för sexuella övergrepp. Det är komplicerat och 
svåruppnåeligt att nå dessa barn med behandling. För att kunna hjälpa dem krävs intensiv och 
specialiserad undsättning. 

5.3.4 Den psykodynamiska teorin 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999:16) väljer att se utgångspunkterna inom 
förövarpsykologi i den psykodynamiska teorin. De menar att orsakerna till förövarens 
handlingar finns i dennes historia, i synnerhet i händelser av traumatisk karaktär under 
barndoms- och ungdomsåren. Kwarnmark och Tidefors-Andersson menar att man även måste 
inkludera eventuella sjukdomar, alternativt biologiska och genetiska faktorer. Inte heller 
bortser de heller från samspelet med samhället i övrigt. En individ som exempelvis drabbas av 
en hjärnskada kan bli personlighetsförändrad och kan som konsekvens få ett förändrat 
beteende. Vidare kan vissa hormonrubbningar ge förändrat sexuellt beteende. 
 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) menar att den psykologiska ansatsen för dem är 
självklar, särskilt som det saknas utförligt belägg i den vetenskapliga litteraturen för någon 
gemensam genetisk eller biologisk faktor när det gäller orsaken till sexuella övergrepp. Det är 
vidare ställt utom rimligt tvivel att sexuella övergrepp förekommer i samhället och har alltid 
gjort det. Vissa människor utvecklas till att bli förövare. Dock har attityder till sexuella 
övergrepp och synen på vad sexuella övergrepp har förändrats över tid. 

5.3.5 Övergrepp som uttryckssätt 
Även ifall en tillståndsbedömning på våldtäktsmän kan avse en bred mångfald av psykiska 
störningar menar Groth (1981) att ett flertal förövare inte är sinnessjuka. Groth menar även att 
de inte heller är friska och uppsluppna unga män som bara vill njuta av livet. 
 

När det gäller psykologiska förklaringar visar den kliniska 
erfarenheten, såväl internationellt som i Sverige, att det hos förövare, 
som identifierats och blivit föremål för djupintervju eller terapi, finns 
vissa gemensamma mönster. Dessa mönster är en del i förklaringen 
till de handlingar de sedan utsätter andra människor för (Kwarnmark 
& Tidefors-Andersson, 1999:17). 

 
Våldtäktsmannen, anser Groth (1981), är i själva verket en person med kraftiga psykiska 
störningar som komplicerar sina relationer till andra personer och som, vid en stressad 
situation, får utlopp för sina känslor i en sexuell handling. Förövarens yttersta uttalade 
psykiska defekt är avsaknaden av varje form av intima känslorelationer till andra, både män 
och kvinnor. Han har svårt att visa empati, sympati och tillit, gärningsmannens relationer med 
andra människor saknar ömsesidighet; han är oförmögen att ge och ta. 
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- Hur kände du dig vid den tid då det här hände? 
- Jag var väldigt deprimerad just då. Kände mig tom, ensam utanför. 
Jag försökte som en besatt att få någon att hindra mig, men ingen 
lyssnade. När hon kämpade emot blev hennes kläder sönderdrivna, så 
jag anklagades för försök till våldtäkt. De visade upp hennes klänning 
i rättssalen, de var i trasor (Groth, 1981:24). 

 
Groth (1981) menar vidare att förövaren, trots att han i stress, visar dåligt omdöme, så har han 
inga intellektuella brister. Groth beskriver mannens emotioner som förtvivlade och förvirrade. 
 
En tredjedel av de förövare Groth (1981) omnämner var under tiden de begick övergreppen 
samtidigt gifta och sexuellt aktiva tillsammans med sina fruar. Av de förövare som inte var 
gifta var ett övervägande antal vid tiden för övergreppen engagerade i andra, så kallade, 
normala sexuella relationer. 
 

Jag gick till två olika kyrkor. Jag berättade för alla om vad jag gjorde 
tidigare, att jag hade råkat illa ut. Jag tog kontakt med socialjouren 
och berättade för dem att jag inte visste om jag skulle låta det få 
utlopp mot mig själv eller mot någon annan. Jag gick till ett 
mentalsjukhus men avvisades eftersom jag inte var skriven i området. 
Jag gick till polisen och där sa de bara: ”Stick”. En halvtimme efter 
det jag lämnat polisstationen överföll jag den här kvinnan. Det var 
ingenting hon kunde ha gjort. Hon försökte hindra mig hon försökte 
tala till mig. Hon pratade massa, men jag kan inte komma håg ett 
enda ord. Jag ville döda henne, och när jag hade tagit strupgrepp på 
henne tyckte jag att jag hörde ett barn gråta i rummet intill. Jag 
släppte greppet, bad om ursäkt och stack. Jag köpte ett paket rakblad 
och gick in på en bio för att ta livet av mig. Polisen fick tag i mig 
(Groth, 1981:25). 

 
Våldtäkt menar Groth (1981) är alltid ett typiskt tecken på någon form av psykisk störning, 
antingen tillfällig och kortvarigt eller ihållande och med ständig risk för upprepning. Vanligen 
är det en olycklig handling, härstammande ur en känslomässigt svag och osäker individs 
oförmåga att hantera livets påfrestningar, situationer och krav. En manlig patient till 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) berättade att han kysste sin partners bröst för att 
stimulera henne, men att han själv kände ett stråk av att vara mycket liten och tillbaka hos sin 
moder. Liknande känslomässiga kopplingar finns med i övergreppssituationen, dock med den 
avgörande skillnaden att det inte sker i samspel med en annan individ, utan denna har kommit 
att bli enbart ett redskap för förövarens egna behov. 

5.3.6 Tidig traumatisering och otillfredsställda behov 
Genomgående beskriver Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) om förövarna att deras 
behov av närhet är omättade. I relationen med en fungerande mor får spädbarnet dessa behov 
tillfredsställda och utvecklas till att så med tiden kunna tåla tillvarons alla missräkningar. 
Förövarna har inte fått dessa behov tillfredsställda. Som vuxna upplever de gång på gång att 
något fattas och de försöker på olika sätt ersätta detta. Sådana försök kan exempelvis vara en 
alltför krävande hållning i en kärleksrelation eller ett utnyttjande av den kravlösa kärleken 
från det egna barnet. 
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Något kvinnoförakt möter vi sällan hos förövarna, dock ett vrede över 
otillfredsställda behov och en föreställning om kvinnan/mamman som 
såväl givare som icke givare av dessa kvaliteter (Kwarnmark & 
Tidefors-Andersson, 1999:46). 

 
I terapin (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999) förmås förövaren att se att det inte går att 
kompensera en förlorad symbios. Som alternativ bör man känna sorg över att livet har inletts 
utan trygghet och försöka att som vuxen få ut det som är realistiskt. Förövarna har även tidigt 
i livet lärt sig att det inte finns hjälp att få, deras föräldrar har varit inte bistått med hjälp och 
vuxna utanför hemmet har oftast inte sett pojkarnas behov av hjälp. I vuxen ålder lider 
följaktligen dessa män brist på en förmåga att be om hjälp. 
 

Ytterligare svårigheter lagras i det inre på ett osmält och obearbetat 
sätt och olika former av utagerande blir den enda möjligheten, 
nödvändig, för att lätta på det inre trycket. I alla nära relationer, 
exempelvis kärlek och vänskap, aktiveras tidigare skikt av 
personligheten. Ju mer man bär med sig av svårigheter desto mer 
komplicerad blir närheten (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 
1999:47). 

 
För många vuxna män kan relationen till närhet bli komplicerat och oförenligt. På djupet bär 
förövaren kanske med sig otillfredsställda närhetsbehov som är väl undanhållna bakom 
manlig självständighet och självtillräcklighet. Då han ger efter för sina närhetsbehov och 
försöker få dem tillfredsställda, finner han att han saknar duglighet att klara av det. Han 
upplever inte den goda närhet, eller vågar inte ens möta den, utan drar sig tillbaka sårad och 
med en känsla av motgång. Förövaren ger eventuellt upp möjligheten att nå närhet med en 
vuxen jämbördig partner och vänder sig till barn, egna eller andras, för att få tröst genom en 
relation utan krav. Han kan också gripas av djup besvikelse och ilska över sin oförmåga och 
han projicerar istället skulden på kvinnan som blir ett offer för våldtäkt i hans försök att inför 
sig själv bli en duglig person (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). 
 

Förövaren har förlorat/aldrig uppnått ett intresse för yttervärlden. 
Det finns en oförmåga att älska, att ”upptäcka” en annan och ha en 
bindning. Skillnaden mellan jag och den andre är svag, men det finns 
ett starkt behov av den andre. Därmed följer ambivalens och en 
patologisk sorg. Att ta barnet till sig, kan för förövaren bli ett sätt att 
undkomma självmord – att trösta bort hatet mot det sviktande 
objektet/modern (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999:48). 

 
Ett barn som har tydliga gränser kring sig får en inre föreställning om vad begreppet respekt 
innebär. I mötet (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999) med förövaren kan man ibland få 
en känsla av tomhet, när man söker efter inlevelse eller möjligheter till skydd och hjälp från 
andra. 
 

Cirka en tredjedel av de pojkar som begår sexuella övergrepp har 
själva blivit sexuellt utnyttjade (Kjellgren, 2000 i Nyman et al., 
2000:39). 
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Kjellgren (i Nyman et al., 2000:39) visar genom egen och andras forskning att ungefär en 
tredjedel av de unga manliga förövarna själva varit sexuellt utnyttjade. Av de 62 unga 
förövare som besökt pojkmottagningen (Nyman et al.) har 13 själva blivit sexuellt utnyttjade. 

5.3.7 En svensk studie av unga sexbrottslingar 
I en svensk undersökning som omfattar 56 rättspsykiatriskt bedömda unga förövare av 
sexualbrott (Långstöm, 1999) hade 53 procent haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatri 
eller vuxenpsykiatri innan de begick det brott som föranlett rättspsykiatrisk undersökning. En 
tredjedel hade av dessa hade haft sådan kontakt under året före brottstillfället. Två tredjedelar 
av alla hade fått specialundervisning i skolan och nästan hälften av alla hade skolresultat 
under det genomsnittliga. Knappt hälften av dessa sexualbrottslingar hade fått en trolig eller 
säkerställd uppförandestörningsdiagnos före 15 års ålder. I samband med den rättpsykiatriska 
undersökningen fick 75 procent av alla förövare en personlighetsstörningsdiagnos, vilken 
innebär att de hade ett varaktigt mönster av genomgripande svårigheter med bland annat 
impulskontroll, socialt relaterande, realistiskt tänkande och känslomässigt gensvar. 
Begåvningshandikapp var inte vanligare än i normalbefolkningen. 
 
15 procent av de unga förövarna hade ett vid brottet känt alkohol- eller drogmissbruk. Totalt 
var drygt en fjärdedel otvivelaktigt påverkade av alkohol eller droger när övergreppet begicks 
(Långström 1999). Hälften hade dömts för något tidigare icke-sexuellt brott, främst 
skadegörelse och stölder men även för misshandel. Sexton personer hade ett av myndigheter 
tidigare gränskränkande sexuellt beteende, åtta hade till även dömts i domstol för detta. Det 
var trots det ovanligt att professionella samarbetade kring uppföljning och behandling. Endast 
i ett par fall arbetade man med särskild inriktning på det sexuella övergreppsbeteendet. Inom 
fyra till fem år efter avslutad påföljd hade 65 procent dömts för något nytt brott och 20 
procent för nya sexualbrott. I Långströms avhandling kan man sammanfattningsvis säga att 
det framkom att de 56 förövarna hade begått sexuella övergrepp mot 88 kända offer vid minst 
392 kända tillfällen. Att medianåldern för förövarna var 18 år och för offren 13 år. Att drygt 
tre fjärdedelar av förövarna hade endast valt kvinnliga offer. Att mer än hälften av förövarna 
begick övergrepp mot ett offer som de kände. 
 
Långström (1999) menar att ungefär hälften av alla unga sexualbrottslingar blivit antingen 
fysiskt misshandlade, försummade av sina föräldrar eller bevittnat våld i den egna familjen. 
Dock är sådana missförhållanden inte vanligare i gruppen unga sexualförbrytare än i gruppen 
unga kriminella som inte begått sexualbrott. Man kan alltså inte via forskningen skilja ut 
bakgrundsfaktorer som leder till sexuell brottslighet från faktorer som leder till annan 
brottslighet när det gäller pojkar. Ibland brukar man nämna våldets onda cirkel och menar då 
att unga som själva traumatiserats i högre utsträckning kommer att utsätta andra för sexuellt 
eller annat våld. Långström visar också i sin undersökning att andelen som själva varit utsatta 
för övergrepp är hög bland sexualbrottslingar. 
 
Av de knappt 600 personer som dömdes för sexbrott i Sverige 1996 var 11 procent 15- 20 år 
när de gjorde sig skyldiga till brottet (Brottsförebyggande rådet, 1997). I Sverige är 
kunskapen begränsad om de barn som är yngre än 15 år när de begår sexualbrott, anledningen 
till det kan vara att man under 15 år enligt svensk lagstiftning inte är straffansvarig. De flesta 
uppskattningar av utbredningen av sexualbrott bland unga är troligen mindre än vad det 
egentligen är. Tendensen att polisanmäla sexualbrott är låg och sannolikt ännu lägre vad 
gäller övergrepp som begåtts av unga personer. I åtskilliga länder är dessutom de formella 
möjligheterna att utreda brotten och registrera unga förövare av sexualbrott begränsade. I 
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jämförelse med andra länder är andelen unga bland alla förövare av sexualbrott i Sverige låg 
vilket bland annat kan bero på just ovan beskrivna förhållanden (Vizard et al., 1995). 

5.3.8 Feministiskt perspektiv på sexuella övergrepp 
Brownmiller (1976) menar att övergrepp har betraktats som en handling utförd av psykiskt 
sjuka individer och slutligen som en fråga som rör relationerna mellan könen både på ett 
individuellt samt samhälligt, strukturellt plan. Hon menar att förövarens avsikt med 
övergreppet till stor del är att förödmjuka och förnedra offret. Att sexualiteten används som 
vapen gör våldtäkten till ett ohyggligt, personligt och intimt övergrepp. Våldtäktsbrottet har 
under senare delen av 1900-talet betraktats som ett individuellt och situationsbetingat 
problem, där man tenderat att lägga ansvaret på offret. Eliasson (personlig kommunikation 15 
mars, 2006) ser övergrepp som den yttersta individuella formen av manligt förtryck. Hon 
menar att utgångspunkten ur ett feministiskt perspektiv är att man inte kan betrakta 
problematiken endast ur en individnivå. Eliasson säger även att det inte är tillräckligt med att 
säga att övergreppsbeteendet uppstått ur endast förövarens trasiga familjeförhållanden, hon 
menar att det inte heller är ett faktum. Det som Långström skriver om ursprunget till 
förövarebeteendet, menar hon, kan inte representera alla förövare. Eliasson menar dock att de 
som blir upptäckta och sedan dömda är störda män. Hon menar att det är ett misstag ifall man 
endast tror att det är störda män som begår våldtäkt. Eliasson ifrågasätter vidare hur det 
kommer sig att det inte är fler flickor som begår sexuella övergrepp ifall man skall beakta den 
psykodynamiska teorin om att förövarebeteendet uppstår ur en trasig barndom. 
 
Eliasson menar att det finns två typer av våldtäkt; våldtäkt på främlingar och 
bekantskapsvåldtäkt. Det finns olika grunder för de olika typerna av våldtäkt vilket betyder att 
olika teorier och behandlingsaspekter kommer att skilja sig åt. Det vanligaste det är 
följaktligen att en våldtäkt begås våldtäkt mot någon som förövaren är bekant med. Dock kan 
man ändå se det så att den föreställning som existerar om våldtäkt är överfallsvåldtäkten. Det 
vill säga på parkeringsplatsen eller helt okända platser, vilka får olika konsekvenser för offret. 
Offret får mer stöd från omgivningen att återhämta sig efter en överfallsvåldtäkt, än ifall hon 
blir våldtagen av någon bekant. Vid bekantskapsvåldtäkten spelar samspelet mellan två 
individer in. Kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt, menar Eliasson, är enligt 
omgivningen något de har bidragit till själva. Eliassons utgångspunkt är att belysa problemet 
ur både individnivå samt hur våldtäkt och övergrepp hanteras i samhället. Eliasson vill vinkla 
problemet till en diskursivnivå, det vill säga; föreställningar om kvinnor och män, normer, hur 
man skall uppträda och förhålla sig till varandra, om sexualitet samt om relationer. Forskaren 
menar att man inte enbart kan fokusera på förövarens trasiga barndom, bakgrunden ligger 
dock där som faktum. Eliasson menar att överfallsvåldtäkten inte är den vanligaste formen av 
våldtäkt, utan den vanligaste formen begås av en kille som är hur trevlig och rar som helst. En 
kille som anser att ifall en kvinna exempelvis har följt med honom hem, så bör hon förvänta 
sig att han skall begära att hon skall ställa upp, då han inte tvekar att använda en smula tvång 
ifall hon trilskas (Eliasson, personlig kommunikation 15 mars, 2006). 
 
Ifall vi inte har andra vardagliga förebilder, andra kunskaper, eller någon syster, eller föräldrar 
som man inte kan prata om kvinnors och mäns roll i samhället med, då finns det en 
överhängande risk att man tror att det ska förhålla sig på ett visst sätt könen emellan. Dock 
menar Eliasson (personlig kommunikation 15 mars, 2006) är sexuella övergrepp alltid 
individens, det vill säga förövarens, eget ansvar i slutändan. Ungdomar anser Eliasson 
(personlig kommunikation 15 mars, 2006) som växer upp idag behöver andra förebilder än de 
som till stor del förekommer inom media. Hon menar att det finns en överhängande risk att 
man passerar gränsen, ifall man anser att det tillhör det sexuella spelet att tjejer skall retas lite, 
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klä sig lite utmanade. Betyder det att hon vill, ifall hon är flirtig? Samtliga sådana företeelser 
där man inte vet hur man skall tolka signaler eller om man är någorlunda eftertänksam gör 
följaktligen att det är lättare att man bryter gränser. Eliasson menar att det finns studier 
(Jeffner, 1998) som visar att unga hyggliga män tycker att det är accepterat att använda lite 
tvång för att det är meningen att tjejer skall vara lite svårflirtade. Eliasson anser att det är 
odefinierbart, hur män och kvinnor skall uppträda, vad som faktiskt uppfattas som normalt. 
Delvis antyder hon att det är att förvänta sig unga killar ska tycka att man ska använda lite 
tvång, på grund av olustiga förebilder i samhället som förknippas med pornografi. Följande 
leder till att unga tjejer ofta har svårt att skilja mellan vad som är en obehaglig erfarenhet i 
betydelsen att någon har tvingat henne till att göra någonting som hon inte ville. 

5.3.9 Internationella studier 
Among known cases a high proportion of young sex abuse 
perpetrators have suffered earlier adversities such as sexual and 
physical victimisation, dysfunctional family relationships and peer 
isolation (Vizard et al., 1995:738). 

 
I brittiska och nordamerikanska studier har andelen unga sexualbrottslingar som själva 
traumatiserats sexuellt under uppväxten varierat mellan 18 och 82 procent (Vizard et al., 
1995). Den stora variationen beror bland annat på hur man definierar sexuella övergrepp. I en 
omfattande amerikansk studie följdes mer än niohundra barn upp till vuxen ålder som 
samtliga utsatts för, i juridisk bemärkelse, sexuell eller fysisk traumatisering respektive 
vanvård. Barnen kom från socioekonomiskt missgynnade miljöer och deras registrerade 
brottslighet jämfördes med motsvarande uppgifter hos en kontrollgrupp skolkamrater som 
veterligen inte traumatiserats eller vanvårdats (Widom & Ames i Långström, 2000:16). 
Resultatet av studien visade att fysiskt försummade miljöer och vanvård tillsammans 
medförde en ökad risk för registrerad brottslighet sexualbrottslighet i vuxen ålder i jämförelse 
med kontrollgruppen. När kön och ålder vid brott och etnicitet säkerställdes framkom att 
risken för sexualbrottslighet ökade med fyra till fem gånger både för dem som utnyttjats 
sexuellt och för dem som misshandlats som barn, men endast två gånger för dem som 
vanvårdats eller misskötts. Av betydelse är att uppfatta att riskökningen för brottsregistrering 
var liten, från minde än två procent för jämförelsegruppen till 4-6 procent för dem som utsatts 
för övergrepp eller vanvård. Mer än 90 procent av alla traumatiserade individer hade alltså 
inte registrerats för sexuella brott som vuxna. Detta medför att sådan erfarenhet inte 
förutsäger eget förövarbeteende särskilt bra. 
 
Undersökningar av vuxna som begått sexualbrott visar att det är en väsentlig andel av dem 
som återfaller i fortsatt brottslighet. En undersökning av ett drygt hundratal vuxna 
gärningsmän visade att omkring hälften var i tonåren när de begick sitt första övergrepp 
(Groth et al., 1982). Andelen bland återfallsförövarna var 80 procent. 
 

Young sex offenders (YSOs) attract significant public and professional 
concern. YSOs might be perceived as more psychologically deviant 
and/or dangerous than other offenders (Långström, 1999:1). 

 
Långström (1999) menar följaktligen att sexuella förövare uppfattas vara mer avvikande från 
det ”normala” än andra kriminella. 



 51

5.4 Förövarens identitet 

5.4.1 Kliniskt porträtt 
En beskrivning av vad som utmärker våldtäktsmannens personlighet skulle kunna se ut såhär 
(Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999:66-67): 
 

- Han har svårt att skilja ut sig själv fån andra, det vill säga, han uppfattar det som att 
hans egna behov sammanfaller med andras.  

- Han har låg självkänsla. 
- Han är misstänksam och misstror lätt andra människors avsikter. 
- Han anpassar sig överdrivet i vissa fall. För att överbygga den låga självkänslan och 

misstänksamheten anpassar han sig på ett sätt som inte går på djupet. Det blir en 
pseudoanpassning som så småningom kräver en motreaktion, till exempel i form av 
utagerande. 

- Han lider av djupa otillräcklighetskänslor vilka han ständigt kamouflerar och eller 
söker kompetens för. 

- Han förnekar närhetsbehov, på ett ofta mycket ihärdigt sätt, det verkar som ett 
erkännande av sådana behov hos honom själv uppfattas som ett svaghetstecken. 

- Han förnekar oro och olust. 
- Han har starka tendenser att bagatellisera problem. 
- Idyllisera sin uppväxt, ett försvar som en överlevnadsstrategi för att skyla över 

traumatiska uppväxtförhållanden. 
- Han har ofta stark ångest. 

 
Förövaren (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999) lever med en mer eller mindre ständigt 
närvarande katastrofkänsla. För att överbygga den har han en tendens att skylla problem och 
misslyckanden på omgivningen, vilket leder till frustration och aggression som kan 
sexualiseras och som han måste agera ut i våldtäkt, antingen planerad eller som en impuls. 
Hans personlighet kan sammanfattas som att hans behov av närhet sedan barndomen är 
omättat, vilket han på olika sätt försöker att ersätta. Förövaren orsakar med andra ord andra 
individer smärta utifrån en egen stor smärta. Denne saknar uttryck för såväl depression som 
vanmakt och vrede, känslor han försöker stilla genom att utföra övergreppen. 

5.4.2 Framträdande drag hos förövare 
Erfarenheter från flera välgrundade försök till indelning i så kallade typologier av 
sexualbrottslingar talar för att det är svårt att inordna dessa i tydliga kategorier. En 
huvudsaklig indelning av förövare efter åldern på de offer förövaren valt har emellertid visat 
sig vara meningsfull i ett behandlande syfte. Följaktligen skiljer man ofta ut individer som 
förgripit sig på offer under 15 år, vilket i flera länder stämmer överens med den ålder som 
enligt lag krävs för frivilligt sexuellt umgänge. Det bör understrykas att val av unga offer inte 
är detsamma som pedofili (Långström, 1999). 
 
Långström menar i sin avhandling (1999:9) att det finns anledning att anta att följande 
faktorer är viktiga vid bedömning och behandling av unga förövare av sexualbrott: 
 

- Sexuella fantasiers omfattning och inriktning, till exempel innefattande av våld, 
förnedring eller sexuella aktiviteter med barn. 

- Förekomst av andra antisociala personlighetsdrag och beteenden, till exempel 
manipulation, empatibrist, impulsivitet, våldsamhet och brist på ånger. 
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- Omfattning och mening med brottsassocierad aggressivitet, till exempel för att kunna 
genomföra brottet eller plåga offret. 

- Social kompetens. 
 
Förövaren har följaktligen svårigheter att skapa och behålla nära sociala relationer, Långström 
(1999) menar sammanfattningsvis att dennes sociala kompetens är skadad och bristfällig. 

5.4.3 Förekomst av psykiatriska symtom och diagnoser 
Långström (1999) menar att en övervägande del av de unga sexualbrottslingarna har 
inlärningssvårigheter eller beteendeproblem i skolan. Vidare visar Långströms avhandling om 
de unga förövarna att de unga förövarna ofta har deltagit i specialundervisning. 
Skolsvårigheter och psykiatriska symtom är emellertid inte mer uttalade hos unga förövare av 
sexualbrott än bland unga förövare av andra brott. En del av de unga förövarna av sexualbrott 
har avvikande sexuella fantasier och en del lider även av pedofili samt 
hyperaktivitetssyndrom samt uppförandestörning (Becker i Långstöm, 1999:10). 

5.4.4 Uppförandestörning 
Uppförandestörning figurerar hos 50-90 procent av unga sexualbrottslingar (Becker i 
Långström, 1999:9). Knight och Prentky (i Långström, 1999:30) visade i sin undersökning av 
unga förövare som debuterat i sexualbrottsligt beteende före 18 års ålder att de som gripits av 
polisen under tonåren skilde sig från dem som begått sexualbrott som tonåringar utan att bli 
gripna. De som blivit tagna av polisen hade svårigheter med uppmärksamhet, motorik, tal och 
inlärning, var mer impulsiva och aggressiva samt uppvisade ett mer uttalat allmänt antisocialt 
beteende, tydliga tecken på uppförandestörning. Författarna menar att dessa personer troligen 
blir överrepresenterade bland dem som grips för sexualbrott som unga just för att deras 
generellt impulsiva och kriminella beteende gjort dem kända av polisen. Det faktum att bilden 
av sexualbrottlighet bland unga huvudsakligen grundar sig på personer som kommit till 
rättsliga och andra myndigheters kännedom kan medföra att förekomsten av vissa 
bakgrundsfaktorer och särdrag bland unga förövare av sexualbrott i allmänhet överskattas. 

5.4.5 Social förmåga och aggressivitet 
Det har ibland hävdats att unga människors sexuella övergreppsbeteende generellt är ett 
uttryck för oerfarna, dåligt upplysta individers tafatta försök att etablera sexuella relationer. 
Vad som talar emot en sådan generalisering är att upp till hälften av de unga förövarna av 
sexualbrott uppger tidigare erfarenhet av sexuellt umgänge på frivillig grund (Becker i 
Långström, 1999:9). Unga förövare av sexualbrott uppfattas som mindre aggressiva än 
våldsbrottslingar. De har också sämre social kompetens och är mer socialt isolerade än andra 
brottslingar. Graden av social isolering har samband med svårighetsgraden i de sexualbrott 
unga förövare begick, ju högre grad av isolering, desto svårare brott. 

5.4.6 Diagnostiska svårigheter 
Begåvningshandikapp är inte överrepresenterat bland unga förövare av våldsbrott (Vizard et 
al., 1995). Den psykiatriska och psykologiska diagnostik som används inom det behandlande 
arbetet varierar en del mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Inom 
barnpsykiatrin har man exempelvis av flera skäl varit varsammare med att använda 
diagnoserna personlighetsstörning och sexuell störning än man varit inom vuxenpsykiatrin. 
Däremot vet man mycket litet om frekvensen av diagnoser som ADHD, DAMP samt 
Asperger Syndrom bland unga sexförbrytare. Dessa diagnoser har varit mindre kända för dem 
som arbetar med tonåringar och unga vuxna (Långström, 2000:39). 
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5.4.7 Att utsätta andra för det man själv blivit utsatt för 
Ifall ett barn (Nyman et al., 2000) har varit hos en läkare och fått en spruta är det vanligt att 
barnet efteråt leker doktor med sina dockor eller gosedjur och ger dem låtsasinjektioner. 
Barnet får kontroll över sin rädsla genom att i lek upprepa den skrämmande händelsen. 
Samma dynamiska processer råder om barnet har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Dock är 
där möjligheten till naturlig reparation genom upprepning till viss del inte existerande. 
 

Upprepningstvånget är bortstängda impulser från traumatiska 
situationer som om och om igen strävar att övervinna traumat och 
uppnå en lösning av det olösta. Upprepningstvånget hämtar sin kraft 
ur olösta skräckupplevelser där individen inte lyckats komma tillrätta 
med den ångest den skrämmande händelsen utlöst. Ångesten lever 
kvar och reduceras tillfälligtvis i upprepningssituationerna kan uppstå 
då den traumatiserade personen möter situationer som liknar den 
ursprungliga och/eller när personen själv söker sig till och iscensätter 
händelser som liknar den som varit skrämmande och 
ångestframkallande (Nyman et al., 2000:40). 

 
Nyman et al. (2000) ifrågasätter varför risken att begå sexuella övergrepp på andra ökar ifall 
man själv varit sexuellt utnyttjad. Hur det egentligen kommer sig att vissa individer kan känna 
ett inre tvång att upprepa en handling som de själva lidit och tagit skada av. Mangs och 
Martell (i Nyman et al., 2000:40) beskriver den psykologiska innebörden av 
upprepningstvånget att upprepningstvånget är förenat med ett trauma. Upprepningstvånget 
kan även begripas som en identifikation med förövaren. Den bortkomna, passiva ställningen 
ersätts med driftighet och destruktiv maktutövning. 

5.4.8 Oförmåga att relatera 
Att vara i en relation med en annan individ är ett skydd mot att göra illa denna person och 
förgripa sig mot denne. Ifall man ser den andre och har empati i den andres liv skapas en spärr 
mot att skada en annan individ. För att tillfoga någon annan smärta behöver man psykologiskt 
sett vara blind. Våldtäktsoffer kan redogöra för hur de först sett en öm och uppmärksam man, 
hur han sedan stött på någon form av gräns och den vänliga blicken förvandlats till kyligt, 
aggressiva och oseende ögon. Förövaren är i sitt inre en förtvivlad och oskyldig liten pojke, 
eller så fylld av hämnd att han inte kan bry sig. Det sexuella övergreppet visar följdaktligen 
att det hos förövaren alltid finns en allvarlig oförmåga att relatera (Kwarnmark & Tidefors-
Andersson, 1999:51). 

5.4.9 Regression 
Efter ihållande dragningar och prövningar, eller i samband med akuta kriser, finns hos alla en 
tendens att bryta samman. Formuleringar som det skulle jag aldrig klara av eller jag skulle bli 
tokig uttrycker denna reaktion. Detta händer alla, det vill säga; att man bryter ihop och 
engagerar omgivningen till att ta hand om en. Följande regression får eventuellt på sikt en 
helande funktion. Hos en liten grupp människor leder dock sammanbrott till reaktioner som är 
svårsmälta. De håller sig inte passiva för att bli omhändertagna och hjälpta, utan agerar ut sina 
svårigheter i handling. Här saknas kunskap om att andra kan eller vill bli hjälpta. Denna 
regression är destruktiv och skadar både offret som drabbats av utagerandet och förövaren 
själv (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). 
 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) menar att två tillstånd kännetecknar förövaren då 
han begår sina övergrepp. Han befinner sig dels i ett psykiskt sammanbrott, där han kommer i 
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kontakt med olösta konflikter, dessutom kan han inte relatera känslomässigt i olika 
grundläggande aspekter. 

5.4.10 Den olösta konflikten 
Det verkar som att gärningsmannen har störts och skadats mycket tidigt i sin känslomässiga 
differentiering av de aggressiva och sexuella krafterna. Även om det inte alltid går att se en 
direkt parallell mellan det som förövaren själv varit utsatt för och vad han sedan utsätter andra 
för, finns det ett samband rent psykologiskt (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). 
 
Det som då gör att en förövare blir förövare och agerar ut i verkliga övergrepp menar 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) ligger i identitetsproblematiken. För den som 
agerar ut i exempelvis övergrepp, räcker inte möjligheten att triumfera i fantasin. Vilket är en 
avsaknad av det mellanområde som är nödvändigt för att barnet ska kunna skilja ut sig från 
andra och därmed ha ett utrymme för att fantisera. 

5.4.11 Medvetenhet 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) skildrar ett exempel kring en man som hade 
utsatts för upprepade kränkningar och kände sig ständigt exploaterad och lurad av sin mor. 
Mannen menade att han skulle ta vad han behövde och hämnas. Hämnd utförde han i form av 
flera våldtäkter under perioder i livet då han känt sig besviken och misslyckad, exempelvis i 
samband med en skilsmässa. För detta beteende stod den enskilde förövaren frågande inför 
sitt eget beteende. Kopplingen mellan egna trauman och nuet fanns inte, utan först genom den 
terapeutiska processen tillkom medvetenheten om sambanden. De tidiga upplevelserna var 
inte fullständigt bortträngda likväl var anknytningen mellan de egna handlingarna i nutid och 
vad som hänt tidigare i livet, inte medvetna. 
 

Jag kände att jag måste ge mig ut och göra det. Jag visste att jag 
skulle åka fast förr eller senare. Jag insåg att jag riskerade 
äktenskapet jobbet, friheten, och ändå liksom måste jag göra det, 
precis som om någon makt inom mig bestämde över mig (Groth, 
1981:25- 26). 

 
Groth (1981) skildrar i ovanstående citat medvetenheten, upprepningstvånget samt den sociala 
inkompetensen hos förövaren. 

5.4.12 Groths indelning av det sexuella våldet 
Groth (1981) har med utgångspunkt i behandlande erfarenheter och djupintervjuer med 
dömda förövare gett en bild av dynamiken kring sexuella övergrepp genom att utgå från 
själva övergreppet. Groth fastslår att våldtäkt i sig i första hand inte är en sexuell handling, 
utan att det snarare handlar om aggression och ett mycket starkt behov av att återta makt och 
kontroll. 
 
En otillräcklighetskänsla som kräver någon form av ersättning går som en röd tråd genom de 
flesta sexuella övergrepp, såväl mot vuxna som mot barn. Tvivel på den egna förmågan och 
vanmaktskänslor som förövaren ständigt försöker finna en lösning på men som ideligen 
misslyckas, är ett annat sätt att se på övergreppsdynamiken. Groth (1981) definierar tre typer 
av våldtäktsmönster. Dessa innehåller vrede, maktlöshet, våld och sexualitet i varierande grad. 
 
Vredesvåldtäkten står för cirka 40 procent i hans undersökning och utmärkande för dessa är 
att männen inte uppger att de har varit i ett tillstånd av sexuell upphetsning och att de inte 
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använder mer våld än nödvändigt, eftersom drivkraften bakom våldtäkten är en stark och 
medveten vrede (Groth, 1981). Maktvåldtäkten är vanligast förekommande i Groths analys, 
cirka 55 procent, här är det viljan att dominera som ses som drivkraften. Sexualiteten blir ett 
medel att kompensera sig för djupt liggande känslor av otillräcklighet och speglar behov av 
styrka, makt, kontroll, auktoritet, identitet och förmåga. Den sadistiska våldtäkten är den 
minsta gruppen, fem procent, där sexualitet och aggression smälter samman i en enda 
psykologisk manifestation som Groth benämner som sadism. Vrede och maktkänsla 
omvandlas sexuellt så att själva aggressionerna blir erotiskt laddade. 

5.4.13 Vredesvåldtäkt 
Vredesvåldtäkten är vanligen en oplanerad handling (Groth, 1981). Förövaren är för det mesta 
mycket våldsam och upprörd och använder mer våld än han behöver för att betvinga offret till 
den sexuella handlingen, som inte alltid är ett genomfört samlag. Förövaren har vanligen svårt 
att få erektion, vilket kan göra honom ännu mer aggressiv. Han driver offret till andra sexuella 
handlingar, exempelvis oralsex eller att onanera åt honom. Raseriet uttrycks i såväl handling 
som sättet han uttrycker sig på. Efter övergreppet upplever förövaren en viss lättnad. Men inte 
för att han har blivit sexuellt tillgodosedd utan snarare för att han har fått ur sig en stor mängd 
ilska. 
 
Sexualiteten blir vredesvåldtäkten ett sätt att både uttrycka och få utlopp för uppdämda 
känslor av vrede och ilska och ett medel att kränka eller förnedra. Våldtäkten sker som en 
reaktion på ett stressmoment eller en uppslitande händelse. Förövaren har dock vanligtvis levt 
under stark press en längre tid och den uppslitande företeelsen blir droppen som får bägaren 
att rinna över (Groth, 1981). 

5.4.14 Våldtäkt som uttryck för uppdämd aggression  
Förövaren (Groth, 1981) av vredesvåldtäkter ger igen för orättvisor och upplevda 
förolämpningar genom att använda sexualiteten som yttersta redskap. Egentligen känner han 
en stark obeslutsamhet till sina känslor överhuvudtaget. Förövaren har ofta en opåverkbar och 
fördomsfull syn på kvinnor och har svårt att få ihop bilden av kvinnan som både hustru, mor 
och älskarinna. 
 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) skildrar hur en idrottsman som har nått sin topp 
och vars karriär är på nedåtgående. Hela hans liv har kretsat kring idrotten med en mycket 
engagerad far. Ett par år tidigare, under tonåren, tröttnade han under en tid på idrottandet och 
ville sluta. Hans far frös då ut honom och talade inte med honom förrän han återupptog 
träningen. Fadern har alltid varit dominant och styrt familjen, inklusive modern med järnhand. 
Modern har ofta beklagat sig inför sonen och gett honom personliga förtroenden. Sonen 
började dricka alltmer, bland annat för att dölja misslyckandena på idrottsarenan. För kvinnor 
är han blyg och relativt oerfaren. Han är en god kamrat som alltid ställer upp för sina vänner. 
Hans sinnesstämning är nedstämd och han har också upplevt en degradering inom sitt arbete. 
 

Kvällen före arbetet är han ute med ”grabbarna” och dricker öl fast 
han inte borde. Han känner sig olustig och nedstämd. När han skilts 
från kompisarna går han hem till en ”tjejkompis” eftersom han vill 
prata med någon. Hon avvisar honom dock, har inte tid med honom. 
Han går iväg i avsikt att gå hem och känner sig oerhört avvisad, 
olustig, besviken och arg. Han får syn på en okänd kvinna framför sig, 
går ikapp henne och ger sig på henne, sliter sönder hennes kläder och 
våldtar henne. Han kan dock inte genomföra samlag utan tvingar 
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henne till oralsex samtidigt som han med ord kränker henne, kallar 
henne ”djävla hora” med mera (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 
1999:64). 

  
Därefter går han hem och somnar men vaknar under natten och är ångestfylld. Han erinrar sig 
inte vad som hänt men förstår att han har varit med om något hemskt. Efter ett par dagar, när 
han hört om våldtäkten i media, går han till polisen. Dock säger han inte att det var han som 
gjorde det, utan beskriver att han har varit med om något förfärligt som han inte riktigt minns 
(Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). 
 
Denna fallbeskrivning är ett typiskt fall av vad Groth (1981) kallar för vredesvåldtäkt, 
våldtäkt som utlopp för uppdämd aggression. Man kan fråga sig varför han ger sig på sitt offer 
om det inte handlar om sexuell lust, varför det inte räcker med att slå? Förklaringen blir oftast 
ett uttryck för den tveksamhet som våldtäktsmannen känner inför sexualiteten; andras, 
kvinnors och sin egen. Sexualiteten är ett bevis på att han duger som man. På samma gång är 
sexualiteten något med vars hjälp man kan behärska andra och också förnedra andra. 
 

Eftersom han har svårt att värdera, möta och hantera inre och yttre 
faror blir han ängslig och orolig, vilket han samtidigt kämpar för att 
dölja genom att förneka sina känslor. Denna ängslan stegras inte 
alltför sällan till ångest av kaotisk och förintande natur (Kwarnmark 
& Tidefors-Andersson, 1999:65). 

 
Det utagerande sexuella våldet i övergreppet blir den enda lösningen på förövarens känslor 
vilka domineras av kaos och vanmakt. Ett exempel på hur maktlöshet inför allvarliga problem 
kan utlösa en våldtäkt är följande fallbeskrivning (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999): 
En man som ägde flera restauranger, spenderade en kväll på en av dessa. Han bjöd flera han 
kände, under kvällens hann det bli relativt många, både på mat och på alkohol. Desto mer han 
bjöd och drack, desto mer ångestfylld blev han eftersom han i själva verket var i stora 
ekonomiska svårigheter. In på småtimmarna begav han sig till en annan av sina restauranger, 
beläget i botten av ett hyreshus. Han fann att det hade varit inbrott där och att dagskassan var 
borta. Han gick upp i trapphuset, ringde på hos en hyresgäst och bad att få låna telefonen för 
att anmäla inbrottet till polisen. Oförutsett föll allt samman för honom och han våldtog 
kvinnan i lägenheten. Därefter väntade han på polisen som förde honom till häktet. 
 

Förövarens egen beskrivning av sig själv sker ofta i termer av; jag 
känner mig utifrånstyrd, jag kan inte påverka någonting, allt händer 
mig bara, jag är nedstämd, saknar hopp, är missförstådd, dålig, 
värdelös, otillräcklig, ångestfylld, otursförföljd och ensam. Det är 
begripligt hur maktlöshet och vanmakt kan skapas hos en ung 
människa, en vanmaktskänsla som så småningom måste söka sitt 
utlopp (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999:66). 

 
En hel del talar för att gärningsmannen har en personlighet som i många fall uppfyller 
diagnosen borderline. En sådan personlighet kännetecknas bland annat av en obestämd och 
växlande identitet. Denna individ upplever ofta otydliga gränser mellan sig själv och andra. 
Bilden av honom själv är ofta kluven och delad i ont och gott. Han har ofta ett tänkande som 
utgörs av antingen, eller, där hela världen delas upp i svart eller vitt. Samtidigt har han en 
längtan till samt en skräck för närhet. Bristande förtroende för andra gör vidare att han 
förväntar sig att bli lämnad och övergiven (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999:65). 
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5.4.15 Maktvåldtäkt 
Den så kallade maktvåldtäkten är den typen av våldtäkt enligt undersökningar är vanligast 
både utomlands och i Sverige (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). Maktvåldtäkten är 
många gånger en planerad handling som innebär hot om både fysiskt som psykiskt våld. 
Motivet bakom denna gärning kan enklast beskrivas som ett starkt behov hos förövaren att ha 
övertaget, i form av makt och fullständig kontroll över en annan människa. Det faktum att han 
använder sexualitet är för honom ett sätt, kanske det enda, att gottgöra sig för djupa känslor av 
otillräcklighet, maktlöshet och ibland svag könsidentitet. Det sexuella övergreppet, blir då ett 
test på hans förmåga och vikt både som man och människa. Denne gärningsman kan ibland 
vara en människa som lätt får kontakt med kvinnor och han talar villigt om sig själv som en 
person som tycker mycket om kvinnor och som absolut inte vill skada en kvinna (Groth, 
1981). 
 

Förövaren har svårt att skilja på övertalning och tvång. Han 
tillskriver ofta offret sina egna önskningar. Han tolkar exempelvis 
offrets passivitet som att hon egentligen vill. Att passiviteten är ett 
uttryck för rädsla, kan eller vill han inte se. Efter övergreppet känner 
mannen ingen tillfredsställelse (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 
1999:34). 

 
Förövaren anar efteråt att han inte nått det han sökte, det vill säga bekräftelse på sin duglighet. 
Hans bristande förmåga att se på sig själv som den han är, en man i behov av att bli bekräftad 
på ett djupare plan än som sexuellt kapabel, gör att han istället projicerar ansvaret och skulden 
på kvinnan. Förövaren förklarar kvinnans ovilja som att: Hon var inte den rätta för mig, hon 
gjorde fel, hon förstod mig inte. Följaktligen leder detta till att han söker en annan att få 
bekräftelse av. På detta sätt kan en mängd våldtäkter med ett mönster uppstå. Mannen 
upprepar på ett tvångsmässigt sätt övergreppen, för att få det han söker. Det som vidare 
(Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999) framkallar tanken på att begå en våldtäkt är något 
som övergående eller mer varaktig har undergrävt självkänslan hos förövaren. Vanligen har 
mannen under en längre tid befunnit sig i en pressad situation. Genom (1981) handlingen 
försöker han på ett förtvivlat sätt ge upprättelse till en känsla av värde, makt och kontroll. 
Dessa gärningsmän blir ofta mer och mer oförsiktiga och de uttrycker ofta lättnad när de 
grips. 

5.4.16 Sadistisk våldtäkt 
I den sadistiska våldtäkten (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999) finns en direkt 
förbindelse mellan vred, makt samt sexualitet. Själva överfallet har blivit erotiskt laddad. 
Denne förövare finner en intensiv tillfredsställelse i att åstadkomma sitt offer skada. Han 
känner njutning av att se hennes maktlöshet och hjälplöshet. Den verklige sadisten kan inte nå 
upp till sexuell njutning på annat sätt. Många gånger använder han olika hjälpmedel och 
våldtäkten har en liknande rituell karaktär. Offret (Groth, 1981) kan vara tillfångataget av 
förövaren och övergreppen kan pågå under en längre tid, ibland flera dagar. Det inträffar att 
dessa övergrepp slutar med mord. Händelseförloppet är oftast noggrant planerat och inte ett 
följd av ett oväntat vredesutbrott. För en del förövare är själva orsakandet av lidande en 
tillfredsställelse i sig. För andra är det en tvungen upptakt till andra former av sexualitet. 
 
Groth (1981) menar att dessa mönster har uppkommit genom tidiga störningar under 
personlighetsutvecklingen, orsakade av bland annat fysisk och psykisk misshandel samt 
sexuella övergrepp i barndomen. Denna teori är användbar när det gäller att diagnostisera 
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gärningsmän och differentiera behandlingen av dem genom att den fokuserar på den konkreta 
dynamiken i det sexuella våldet. 

5.4.17 Sammanfattning av Groths teorier  
Ett försök att summera Groths (1981) teorier i några få begrepp kan inledas med att det i 
samtliga sexuella våldshandlingar finns ett känsloinnehåll som är mer format av olust än av 
lust. Dock att förklara våldtäkt enkom utifrån en stark sexualdrift samt att mannen inte kan 
styra sig är följaktligen att förenkla komplicerad problematik och stämmer inte heller med 
behandlande erfarenheter. För gärningsmannen är sexualiteten istället ångestfylld och en källa 
till otillfredsställelse och oro. Förövaren brottas ständigt med otillräcklighetskänslor, 
osäkerhet och en misstro mot andra människor, Groth kallar det för en alltomspännande 
impotens. Utöver det har han ofta en längtan av att bli bekräftad på ett djupare känslomässigt 
plan, vilket han blandar ihop med sexuell bekräftelse; värdet som människa och man värderas 
efter kapaciteten på det sexuella området. Pendlingen mellan förväntan och bristande tillit 
skapar misstänksamhet, fientlighet och nära kopplat till detta ett behov av att hämnas, samt 
också ta för sig. Förövaren tar sig rätten att utnyttja en annan människa eftersom han själv 
känner sig utnyttjad och nedtrampad. 

5.4.18 Feministiskt perspektiv 
Eliasson (2000) menar att det finns ett stort individuellt ansvar när det gäller förövare. Hon 
pekar på hur män och kvinnor framställs bland annat på tv, som besatta av sex, vilket skapar 
konsekvenser för dem som tittar på programmen. Kvinnor skildras ofta endast som ett 
dekorativt inslag, trots att det är en mäktig kvinna så dras fokus ofta hennes person istället för 
sakförhållandet. 
 

Detta får vi förstärkt varannan dag, på tv. Alltså man framställer 
killar och synnerligt unga killar som sex galningar, de kan inte 
behärska sig om de ser en naken kvinna, de är ständigt besatta av 
kvinnors kroppar och bröst och allt vad det är. Det här tror jag är 
ganska farligt, att man inte stannar till och funderar över, att det här 
förmedlas ett ideal som presenteras som normalt (Eliasson, personlig 
kommunikation 15 mars, 2006). 

 
Eliasson menar sammanfattningsvis att media framställer en förvrängd bild av vad som är att 
beakta som manlighet och kvinnlighet. Det finns en påtaglig risk i detta att pojkar och män 
tror att det är på detta sätt det bör förhålla sig i verkligheten. ”Vi lever i en värld där män 
förväntas vara överordnade” (personlig kommunikation 15 mars, 2006). 

5.5 Delanalys. Tema 2: Förövaren 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) beskriver att förövarnas behov av närhet sedan 
barndomen är omättat. Som vuxna erfar de ständigt att något fattas och de försöker på olika 
sätt ersätta detta. Förövaren är någon som orsakar andra människor lidande utifrån ett eget 
stort lidande. Förövaren saknar uttryck för såväl depression som vanmakt och vrede, dessa 
känslor försöker han stilla genom att utföra de sexuella övergreppen. Kwarnmark och 
Tidefors-Andersson framhåller att ifall man fullt ut förstår innebörden av det sexuella 
övergreppet, äger övergreppet antagligen inte rum. Nyman et al. (2000) beskriver att det inte 
är vem som helst som begår ett sexuellt övergrepp. Det handlar om pojkar som har få 
jämnåriga kamrater, som är mobbade eller som av andra skäl befinner sig utanför 
kamratgruppen. 
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Ett troligt påstående är att den faktiska kunskapen om vad som rör sig djupare inom personer 
är relativt begränsad. Det är också av betydelse att särskilja den kliniska kunskapen och den 
följdriktigt vetenskapliga. Inom den kliniska verksamheten strider man inte med frågan ifall 
det i själva verket har varit på det ena sättet eller på det andra eller ifall det går att dra några 
slutsatser om orsaker och verkan. I det kliniska arbetet är kartläggandet av förövarens 
bakgrund ett viktigt redskap för att mannen ska få en bättre förståelse av sig själv och inte ett 
sökande efter vad som verkligen har inträffat (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). 
 
Förklaringen till varför förövaren agerar som han gör finns enligt Groth (1981) i olika 
barndomsupplevelser av traumatisk karaktär. Eftersom dessa mindre troligtvis varken har 
bearbetats eller bekräftats av vuxenvärlden när förövaren var barn, har dessa traumatiska 
händelser skapat brist på förtroende och alltför liten tillit. Denna sinnesstämning påverkar 
både den egna dugligheten som relationer till andra människor. Förövaren upplever en 
vanmakt, han anser sig helt utifrånstyrd som en känsla av att inte kunna påverka något i sitt 
liv. Vanmaktskänslan och nödvändigheten av att övervinna den och återta makt och kontroll 
är de starkaste drivkrafterna bakom det sexuella våldet. Övergreppet blir följaktligen det 
ögonblick av framgång när förövaren övervinner sin egen maktlöshet. Att bemästra känslan 
av maktlöshet är tvunget för honom för att bevisa att han duger. 
 
Groths (1981) huvudsakliga teori är att våldtäkt är ett sexuellt beteende som i första hand 
tjänar som ickesexuellt syfte. Han urskiljer tre grundläggande beståndsdelar i våldtäkter; 
vrede, makt och sadism. De är utifrån nämnda beståndsdelar han gör sin indelning av olika 
typer av våldtäkt. Groths förståelse av våldtäkt utgår från förekomsten av fysiskt våld, han 
hävdar att alla sexuella närmanden där samtycke inte föreligger innebär övergrepp, men han 
definierar inte något som våldtäkt om det inte innehåller fysiskt våld. Våldtäkt är enligt Groth 
inte endast en brottshandling, utan han lägger stor vikt vid att förstå våldtäkt som ett symptom 
på psykisk störning. För honom är sexualitet ett medel men inte ett mål för våldtäktsmannen. 
Dock har Groth inte problematiserat förhållandet mellan vad som är normalt och vad som är 
avvikande. Han behandlar endast detta avvikande och hävdar detta som avvikande från något 
normalt. När det normala inte preciseras kommer också det avvikande att bli väldigt oprecist. 
Groth menar att förövarbeteendet har uppkommit genom tidiga störningar under 
personlighetsutvecklingen, orsakade av bland annat fysisk och psykisk misshandel samt 
sexuella övergrepp i barndomen. Att övergreppet är en fientlig handling och att sexuella 
övergrepp är ett uttryck för aggression snarare än sexuell lust, är själva kärnan i den 
förklaringsmodell Groth använder sig av för att förstå våldtäkt utifrån förövarens perspektiv. 
Groth intygar vidare att i de studier som har gjorts om förövarens psykologiska bakgrund och 
i det kliniska arbetet med dömda våldtäktsmän - så bekräftas ideligen förövarens 
problemfyllda barndom. Groth menar vidare att våldtäkt alltid är ett typiskt tecken på någon 
form av psykisk störning. Mestadels är det en förtvivlad handling, utförd av en känslomässigt 
svag och osäker individs oförmåga att hantera livets påfrestningar, situationer och krav. 
 
Vizard et al. (1995) menar att egen erfarenhet av sexuella och fysiska övergrepp troligen är en 
av många bidragande orsaker till att vissa barn och ungdomar börjar begå sexuella övergrepp. 
Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att denna eller någon annan enskild faktor är vare 
sig nödvändig eller tillräcklig som förklaring. Vizard et al. menar en stor del av övergreppen 
utförs av pojkar med sedan tidigare förstörda familjeband och till följd av det har 
känslomässiga avvikelser som visar sig i en form av osäkerhet och ensamhet. Sexuellt 
övergreppsbeteende framkallas olika lätt hos olika individer beroende på förekomsten av 
andra samtidiga samverkande riskfaktorer. Vägande sådana faktorer på individnivå är nedsatt 
förmåga till socialt samspel och empati, dålig impulskontroll samt begränsade kognitiva 
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förmågor. Även familjefaktorer som social isolering och sexualiserat eller våldspräglat 
familjeklimat. 
 
Flera internationella studier visar att det finns ett samband mellan sexualbrottslighet i 
ungdomsåren och ett etablerat förövarbeteende som vuxen (Abdel et al.; Groth et al.; Knight 
& Prentky; Marshall et al.; Rubinstein i Långström, 2000:9).  
 
Nyman et al. (2000) menar att de som begår sexuella övergrepp många gånger själva har 
blivit utsatta för övergrepp. Handlingen vilken begås av förövaren kan tolkas som att 
utanförskapet och isoleringen gärningsmannen upplever (Groth, 1981) ersätts med 
handlingskraft och destruktiv maktutövning. 
 
Långström (1999) framhåller att en betydande del av alla sexbrott begås av unga människor. 
Huvuddelen av dessa brott kommer aldrig till omvärldens kännedom, särskilt inte till någon 
myndighet. Unga förövares övergrepp drabbar oftast yngre, närstående barn. Den 
vetenskapligt etablerade kunskapen om unga förövare är till största delen baserad på 
nordamerikanska och brittiska undersökningar. Unga som begår sexualbrott är ingen enhetlig 
grupp, tror Långström. Förövarna är individer med olika social bakgrund och olika 
personlighetsdrag. Vissa unga sexbrottslingar, särskilt de som undersökts på utbildnings- och 
behandlingshem, har problem i form av exempelvis uppförandestörning, inlärningssvårigheter 
och alkohol- eller drogmissbruk. Långströms avhandling visar att ett övervägande antal 
förövare hade fått specialundervisning i skolan och nästan hälften av alla hade skolresultat 
under det genomsnittliga. Cirka hälften av gärningsmännen hade fått en trolig eller säkerställd 
uppförandestörningsdiagnos före 15 års ålder. I samband med den rättpsykiatriska 
undersökningen fick tre av fyra förövare av totalt 75 en personlighetsstörningsdiagnos. 
 
Långström (1999) menar vidare att vissa, kanske framförallt de som begår sexbrott med barn, 
har en begränsad förmåga till socialt samspel och lägre aggressionsnivå än andra 
ungdomskriminella. Begränsad social förmåga och isolering ökar förmodligen risken för att 
en ung person ska börja umgås med yngre barn och närma sig dem sexuellt. En ickesexuell 
brottslighet, förekommer avsevärt oftare bland unga sexualbrottslingar än hos 
normalbefolkningen. Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att individer som tidigt uppvisat 
ett sexuellt övergreppsbeteende har en förhöjd risk att återfalla i brott, i likhet med unga som 
debuterar tidigt med annat asocialt beteende avser Långstöm. Egen erfarenhet av sexuella och 
fysiska övergrepp är förmodligen en av många bidragande orsaker till att vissa barn och 
ungdomar börjar begå sexuella övergrepp. Dock finns det enligt Långström inget 
vetenskapligt stöd för att denna eller någon annan enskild faktor är vare sig nödvändig eller 
tillräcklig som förklaring. Förövarna är, menar Långström, människor som inte uttrycker sitt 
behov av hjälp på ett hjälpsökande eller behövande sätt. Övergreppen blir istället ett uttryck 
för lidande på ett smaklöst och frånstötande sätt. 
 
Sammanfattningsvis anser Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) att vad som blir tydligt 
och genomgripande i det kliniska porträttet av förövarens personlighet är dennes maktlöshet. 
Att inte vara herre över sig själv går som en röd tråd i dynamiken bakom det sexuella våldet. 
Det finns en hel del skrivet om hur offret för sexuella övergrepp skadas men mindre om vad 
som äger rum inom förövaren då han utför övergreppen. Självfallet måste man söka kunskap 
om sexuella övergrepp för att finna sätt att lindra den skada som uppstått hos offret. 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson menar att anledningen till att undersöka förövarens 
bakgrund och personlighet är följaktligen angeläget då man i kunskap om dennes handlingar 
förebygger att handlingarna upprepas. Kunskap om ett beteende hjälper möjligheten att 
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påverka det. Med andra ord är behandling av förövaren ett sätt att ta hand om och hjälpa 
offret. Ett uppdelande av kunskaperna om de kända förövarna kan också bana väg för att 
upptäcka de hittills dolda övergreppen. 
 
Brownmiller (1976) anser att förövarens avsikt med övergreppet till stor del är att kränka och 
nedsätta offret, att det handlar om manlig makt. Eliasson menar (personlig kommunikation, 15 
mars 2006) att vad Långström beskriver i sin avhandling inte kan representera alla förövare. 
Eliasson ställer sig tvivlande till att man skulle förklara övergrepp till förövarens barndom, i 
alla fall är det inte en fullgod förklaring. Viktigt är att fokusera kring föreställningar om 
kvinnor och män, normer, hur man skall uppträda och förhålla sig till varandra, om sexualitet 
samt om relationer. Eliasson menar att överfallsvåldtäkten inte är den vanligaste formen av 
våldtäkt, utan den vanligaste formen begås av en kille som till en början verkar vara 
sympatisk. Eliasson beskriver vidare att pojkar och flickor som växer upp idag behöver andra 
förebilder än de som till stor del förekommer inom media. Hon tillstyrker vidare att vi lever i 
en värld där män förväntas vara överordnade samt att man bör beakta genusaspekten för att 
förklara förövarens beteende. Sexuella övergrepp, anser Eliasson, är den yttersta formen av 
manligt individuellt förtryck. 
 
Sammanfattningsvis urskiljer jag ur litteraturen teoretikerna har skilda perspektiv på hur 
förövarbeteendet uppstått. Skilda dimensioner som diskuterats i detta tema är ifall symptomet 
uppkommit från felutveckling på grund av tidiga trauman, felaktiga handlingar, felaktiga 
tankar, könsmaktsstrukturen alternativt ifall symptomet är medfött. 

5.6 Tema 3: Förövaren och offret; i kulturen med dess förhållningssätt, 
myter och sexualitet 

5.6.1 Historisk syn på våldtäkt 
Lagen om våldtäkt tillkom (se avsnitt 2.2) för att skydda männens rätt till värdefull sexuell 
egendom, antingen genom att gifta bort den eller använda den för eget nyttjande. Eftersom ett 
sådant brott avsåg mannens lagliga rätt, var kvinnan inte ens part i målet. Hon var enbart 
tredje part i ett avtal mellan män. Kvinnan hade alltså inte odelad rätt till sin egen sexualitet. 
Hennes sexualitet var en egendom, hennes far och bröder ägde, ifall hon var ogift och som 
hennes man ägde, ifall hon var gift (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). 
 

Denna syn på kvinnans sexualitet ser vi än idag spår av de myter som 
finns kring kvinnans sexualitet i allmänhet. En kvinna som bejakar sin 
sexualitet och står för den blir ofta sedd som oanständig och lätt på 
foten, medan en man som gör detsamma möts med överseende, till och 
med kanske med beundran. 
- Hon kunde ha sagt nej, eller hon sa nej, men menade förstås ja, en 

kvinna kan ju inte säga ja sådär med en gång. 
- Hon var så utmanade klädd så hon får skylla sig själv. 
- Hon vill bara hämnas på mannen (Kwarnmark & Tidefors-

Andersson, 1999:61). 

5.6.2 Socialt eller biologiskt antagande 
Det finns ett antal klichéartade myter om förövaren, offret och brottet. Våldtäkt kan 
följaktligen uppfattas och framställas kring föreställningar om kvinnors sexualitet som 
motsägelsefull och oberäknelig. Vidare spekuleras det (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 
1999) kring den våldtagna kvinnans ansvar för att övergreppet sker. Har kvinnan inte 
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tillräckligt tydligt sagt nej är det följaktligen fritt fram för mannen och männen skonas från 
allt ansvar för brottet. Detta gäller även ifall han inte har fått något svar eller bekräftelse 
överhuvudtaget, från kvinnan i fråga. Gärningsmannen framställs ibland besitta en särskilt 
stark sexualdrift, att han blir upphetsad av kvinnan och inte kan behärska sig samt att han 
råkat på en hämndlysten kvinna. Vidare myter som kretsar kring förövaren är att han skulle 
vara sinnessjuk och efterbliven: 
 

En vanlig föreställning är den, att mannen har en så stark sexualdrift 
att han väl blir sexuellt upphetsad bör han inte hejdas. Han kan heller 
inte hejda sig själv. Kvinnan får stå sitt kast om hon hetsar upp honom 
– han följer bara sin natur, om han våldtar henne. Den myten 
samspelar i sin tur väl med myten om att kvinnan vill bli våldtagna. Vi 
får ett slutet system. Detta är ett exempel på hur myter kompletterar 
och förstärker varandra (Nyman et al., 2000:45). 

 
Gärningsmannen skildras ofta som en öppen och levnadsglad man som faller offer för en 
utmanade och hämndlysten kvinna, eller också ser man honom som en sexuellt frustrerad man 
som reagerar under trycket av uppdämda behov, eller så föreställer man sig honom som en 
sexgalning, fylld av omättliga och perversa begär (Eliasson, 2000).  
 

Att beskriva våldtäktsmannen som övererotisk är inte bara en stark 
förenkling utan också helt felaktig. Våldtäkt är, som tidigare, antytts, 
inte ett uttryck för sexuellt begär, utan snarare för andra, ickesexuella 
behov. Våldtäkt utlöses aldrig enbart av sexuell upphetsning som inte 
kan tillfredställas på annat sätt (Groth, 1981:24).  

 
Dessa föreställningar har ett missförstånd genensamt; i samtliga fall antas det att förövarens 
handlingssätt grundläggande styrs av sexuell lust och att han genom våldtäktshandling 
tillfredställer endast sina sexuella behov. Noggrant utförda kliniska undersökningar av 
våldtäktsmän bevisar motsatsen, att våldtäkten i själva verket i första hand tillfredställer icke-
sexuella behov. Ännu en uppgift som motsäger det biologiska antagandet kommer från en 
undersökning i Philadelphia, USA, som visade att 71 procent av våldtäkterna är planerade, 
enligt uppgifterna från våldtäktsmännen själva (Eliasson, 2000). 
 

Han begår våldtäkt i ett sista desperat försök att få kontroll över det 
yttre tryck som han känner annars skulle tillintetgöra honom; han 
känner det ofta som om han var på väg att tappa kontrollen över sig 
själv och kanske bli galen. Konsekvenserna av hans beteende, vad som 
kan hända honom eller andra, saknar betydelse just då. Därför 
avskräcks han inte av rationella överväganden, beträffande straffet, 
vanäran för familjen, den skada offret tillfogas etc (Groth, 1981:25). 

 
Groth (1981) avser att våldtäkten, vilket tidigare nämnts under studien, är det sexuella 
uttrycket för makt och vrede. Motiven bakom sexuella våldtäktshandlingar har snarare med 
hämnd och gottgörelse än med sexualitet att göra och enligt Groth oroar sig förövaren inte 
heller för konsekvenserna av handlingen. Våldtäkt är ett komplicerat händelseförlopp med 
många bakomliggande motiv, men huvuddelen är som nämnts fientlighet och kontroll snarare 
än begär. Att betrakta våldtäkt som ett uttryck för sexuellt begär, menar Groth, är inte bara en 
felaktig uppfattning om händelseförloppet, utan inger även ett tvivelaktigt ljus på offret. 
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5.6.3 Yttre förväntningar påverkar individen 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) menar att desto högre grad av dubbelmoral det 
finns i samhället, desto större grogrund finns det för sexuella gränsöverskridanden. Olika 
länders lagstiftning återger hur landets befolkning ser på vad som är att betrakta som sexuella 
gränsöverskridanden. I Sverige liksom många andra länder kan man dömas till våldtäkt på sin 
man eller hustru, medan en del länders lagstiftning inte reglerar vad som sker inom 
äktenskapet. 
 

I extrema situationer tycks det krävas en ”lägre” inre benägenhet för 
att utlösa en våldtäkt – skrämda, maktlösa soldater manifesterar sin 
makt genom att förgripa sig mot fiendens kvinnor. Kvinnor som de 
inte har en relation till och som de därför kan undvika att känna 
medkänsla med. Det verkar alltså rimligt att tänka sig att ett större 
antal män blir benägna att utöva sexuellt våld i krig (Kwarnmark & 
Tidefors-Andersson, 1999:13).  

 
En sak att ha i beaktande är de upprepade rapporter om soldaters sexuella våld mot fienders 
kvinnor och barn, exempelvis i Vietnam under 70-talet eller i det forna Jugoslavien. Vissa 
män som under vanliga förhållanden aldrig skulle utföra sexuella övergrepp begår våldtäkt 
under alldeles särskilda yttre omständigheter, till exempel under krig, men rimligheten för att 
en sådan individ skulle begå upprepande våldtäkter är mäkta liten. Dock finns det andra män 
som har stora svårigheter med att möta vardagslivets krav samt stressen kraven medför 
(Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). Situationer som andra lärt sig behärska blir helt 
övermäktiga för dessa individer. Desto mer frustrerande de finner dessa krav, desto 
inkapablare är de på att hantera dessa frustrationer och desto mer de förlitar sig på sex som en 
metod att lösa sina problem, desto större är troligheten för upprepningar. Förutom detta utgör 
förövare ett omedelbart och bestående hot mot tryggheten i samhället (Groth, 1981). 
 

Existensen av äktenskaplig våldtäkt talar emot tesen om mäns 
biologiska sexuella drifter som orsak till våldtäkt, om det inte 
samtidigt antas att det är kvinnors vägran att tillmötesgå mäns krav 
som leder till övergreppen (Amir i Eliasson 2000:138). 

 
På samma sätt som våldtäktsmän, lever prostitutionskunder ofta i vardagliga relationer och är 
vanliga familjefäder. När behovet av prostitution berättigas med sexuell utsvultenhet hos män, 
härstammar det också från en hypotes om mäns mer eller mindre uttalade rätt att ställa krav på 
kvinnor att tillgodose deras sexuella behov. Oberäkneliga och våldsamma sexuella övergrepp 
menar Eliasson (2000) skall snarare ses som ett uttryck för annat än biologiska impulser som 
inriktas i okontrollerbart våld, tvång och förtryck mot kvinnor. 

5.6.4 Bekantskapsvåldtäkter/överfallsvåldtäkter 
I medias rapportering och i den allmänna debatten får överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter 
stort utrymme. Inte lika ofta tas våldtäkter inom nära relationer upp. I en kartläggning av den 
polisanmälda våldtäktsbrottsligheten (Brottsförebyggande rådet, 1997) framträder en annan 
bild. Kartläggningen innehåller detaljerade uppgifter om de polisanmälda våldtäkterna och 
ska ses som en fördjupning av och komplement till kriminalstatistiken. Den visar bland annat 
att överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter utgör drygt 10 procent vardera av de anmälda 
fullbordade våldtäkterna. Det kan vara lätt att tro att överfallsvåldtäkterna utgör samtliga 
utomhusvåldtäkter, men de utgör drygt 40 procent av de anmälda våldtäkter som begås 
utomhus. Kartläggningen visar också att den största kategorin av våldtäkter, då man ser till 
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relationen mellan offer och gärningsman, är våldtäkter i bekantskapskretsen. Det betyder att 
gärningsmännen är offrets nuvarande eller före detta man, sambo eller pojkvän. Ett stort antal 
av de polisanmälda våldtäkterna är alltså en kategori av våldtäkter som mer sällan 
uppmärksammas i media. 
 
Ett annat resultat är att det i drygt 60 procent av fallen även anmäls andra brott, då våldtäkter i 
nära relationer anmäls. Gång på gång handlar det om misshandel, inte sällan i kombination 
med hot. Följaktligen visar detta att våldtäkten ofta inte är en enstaka händelse, utan snarare 
ingår i ett mönster av utsatthet. Det är av värde att medierapporteringen och den allmänna 
debatten om våldtäkter är mångsidig. Det är viktigt med en kunskapsbaserad bild av 
våldtäktsbrottslighet för att kunna förebygga och utreda våldtäktsbrottslighet, öka 
anmälningsbenägenheten och ge våldtäktsoffer bättre stöd och vård (Brottsförebyggande 
rådet, 1997). 

5.6.5 Gruppvåldtäkt 
Gruppvåldtäkten kan förkunnas utifrån samma dynamik som enskild våldtäkt. Vid 
gruppvåldtäkten finns också gruppdynamiska aspekter eftersom förövaren utgörs av flera. För 
det mesta kan man identifiera en drivande kraft vid gruppvåldtäkten. Hos denne finns 
individuella behov som kan förklaras till tidigare nämnda exempel av aggression och makt. 
Att få med sig sina vänner blir också en stimulans för initiativtagaren, han får kontroll även 
över dem. Att kompisarna är med på övergreppet kan bero på de lojalitetsnormer som finns i 
gruppen. Dessa lojalitetsnormer kan vara både sagda och osagda; man har en vision om vad 
som krävs av en för att tillhöra gänget men får det egentligen inte bekräftat. Det finns 
dessutom sociala behov i denna dynamik; man visar upp sig, sin styrka, förmåga till samlag 
och manliga auktoritet för varandra och använder offret som material (Kwarnmark & 
Tidefors-Andersson, 1999). 
 

I gruppvåldtäkten är offret totalt objekifierat och utsatt för förakt. Det 
faktum att hon dessutom haft sex med flera män ökar föraktet hos 
gärningsmännen och hon ska straffas med sexualitet. Det är vanligt 
att våldet eskalerar allteftersom fler gärningsmän ger sig på offret. 
Ibland kan det verka som att gärningsmännen tävlar i att vara värst, 
det vill säga att utöva värre och värre våld. Att offret är hjälplöst och 
under tvång bortser förövarna från (Kwarnmark & Tidefors-
Andersson, 1999:68). 

 
Åtskilliga förövare säger att kvinnan var med på det och till och med tyckte om det. Att vara 
fler om handlingen ger också samtliga förövare en känsla av ett mindre ansvar. 
Gruppvåldtäkter äger ofta rum under krig. Det kraftfullaste ändamålet under sådana 
förhållanden är just att förnedra fienden, att demonstrera sin makt, kanhända för att ersätta 
den egna skräcken för att hamna i ett underläge (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). 

5.6.6 Offrets reaktioner vid våldtäkt  
Samtliga människor som blir utsatta för sexuellt våld hamnar i en traumatisk kris. Hur denna 
kris kommer att utveckla sig beror på individens personlighetsmässiga förutsättningar att möta 
kriser i livet, dels på omgivningen och på de myndigheter som eventuellt blir inblandade. En 
förklaringsmodell över vilka faktorer som gör att sexuella övergrepp på barn ger så 
allvarsamma skador har utarbetats av Finkelhor och Browne (i Kwarnmark & Tidefors-
Andersson, 1999:94). Finkelhor och Browne framställer fyra olika omständigheter som ingår i 
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traumatiseringen och som behöver tydliggöras och bearbetas hos den som blivit utsatt för 
sexuella övergrepp: 
 

- Sexuell traumatisering 
- Stigmatisering 
- Svek 
- Maktlöshet 

5.6.7 Sexuell traumatisering 
Med hjälp av nämnda omständigheter (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999) har man 
velat förklara vad i själva övergreppen som ger skador och vilka skador som kan uppstå. 
Exempel på sexuell traumatisering kan vara ovilja alternativt oförmåga till sex. Motvilja och 
rädsla för sexualitet är en förekommande reaktion Våldtäktsoffer talar om ett flerårigt obehag 
eller oförmåga att känna sexuell lust efter övergreppet. Barndomens övergrepp leder många 
gånger till att kvinnan som vuxen känner sig vilsen och instabil när det gäller sexuell identitet 
och sexuella normer. Kwarnmark och Tidefors-Andersson menar att forskning har visat att 
mellan 55 och 87 procent av dem som varit utsatta för sexuella övergrepp får grava sexuella 
problem. Åtskilliga undersökningar visar vidare ett tydligt samband mellan prostitution och 
sexuella övergrepp som skett i barndomen. 

5.6.8 Stigmatisering 
Stigmatisering innebär att kvinnans självbild och självkänsla påverkas av traumat och hon 
lider av känslor av skamlighet, skuld och ansvar. Våldtäktsoffer känner ofta skuld över det 
som skett. ”Att just jag blev drabbad måste bero på att jag är på ett speciellt sätt” eller ”Om 
jag inte hade varit provocerande mot honom hade det här aldrig hänt” eller ”det var för att 
jag log mot honom, jag uppmuntrade honom kanske, jag får skylla mig själv” och så vidare. 
Ibland kan dessa skuldkänslor leda till djup depression hos den som blivit utsatt (Kwarnmark 
& Tidefors-Andersson, 1999). 
 
"Hon var kär i killen och man kan ju inte våldtas av någon man är kär i.", "Hon var full och 
då får hon skylla sig själv." , "Hon grät inte efteråt och hon betedde sig normalt, därför kan 
hon inte ha blivit våldtagen." , "Han blev så upphetsad av tjejen att han visste inte vad han 
gjorde." och "Han är sinnessjuk och förstår inte bättre…" (Jeffner, 1998:65) är exempel på en 
del av de myter som finns om våldtäkt, våldtagna tjejer och förövare. Tyvärr finns det många 
fler. Myterna kvinnor känner eventuell skuld över att ha blivit våldtagna, när killarna eller 
männen är de som bär hela skulden. Med hjälp av långvarig och professionell terapi kan 
kvinnan lära sig att leva igen dock med djup påverkan av det hon har blivit utsatt för. 
Känslolivet kan aldrig någonsin bli vad det var före övergreppet. Utöver detta kan tilläggas att 
de också blivit dömda för lögnaktigt och lösaktigt beteende av inte bara omgivningen utan 
även politiskt tillsatta nämndemän och kvinnor som saknar specialkunskap och ännu värre; 
inlevelseförmåga (Jeffner, 1998).  

5.6.9 Svek och maktlöshet 
Känslan av svek och oförmåga skapar flera olika symtom, bland annat otillräcklig tillit och 
känsla. Offret känner ängslan för att vara ensam, för att gå ut och handla, för att möta andra 
män och så vidare. Hon är även rädd för sitt eget vrede över övergreppen, rädd att tappa 
kontrollen, att exempelvis ett vansinnesutbrott skall dyka upp utan att hon kan kontrollera 
ilskan. Känslan av att bli översvämmad av känslor handikappar många våldtäktsoffer 
eventuellt för en längre tid ifall de inte får hjälp att bearbeta sina upplevelser (Kwarnmark & 
Tidefors-Andersson, 1999). 
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Ett vanligt sätt att förstå och tolka myterna om att kvinnor vill bli våldtagna är att se dem som 
ett försök från våldtäktsmannens sida att flytta över skulden och ansvaret till offret. Karin 
Marcus (i Nyman et al., 2000) menar att kvinnans sexualitet i ett auktoritärt manssamhälle i 
stort tar sig masochistisk form, på grund av att männen är makthavarna och det kön som 
kvinnorna ser upp till och måste underkasta sig 
 

Det finns en tendens till att polisen lägger en vikt vid kvinnans 
delaktighet i gärningen. Bland annat framhålls det att kvinnor själva 
varit berusade vid våldtäkten. Det är ju många fall som vid närmare 
granskning visar sig vara något annat än våldtäkt, någon brottslig 
gärning kan inte styrkas. Är kvinnan ansvarig för att hon inte sagt nej 
tillräckligt tydligt eller är det mannens ansvar att rätt uppfatta ett 
samtycke till sexuell handling (Folkradion, 4/6 1998 i Kwarnmark & 
Tidefors-Andersson, 1999:141). 

 
Följande överför en stor del av skulden (Groth, 1981) för det inträffade till offret, ifall 
gärningsmannen är sexuellt stimulerad och låter sina impulser drabba kvinnan, så måste det 
bero på att hon, medvetet eller omedvetet, har upptäckt hans lustar genom sitt beteende, sitt 
sätt att klä sig eller andra liknande sakförhållanden. Den felaktiga men vitt spridda 
föreställningen att våldtäkt är resultatet av sexuell stimulering och frustrering är själva 
grunden för flertalet liknande missuppfattningar rörande gärningsmannen, brottet och offret. 
Kvinnor (Jeffner, 1998) som har blivit våldtagna anklagas för att ha bett om det genom att ha 
haft för utmanande kläder, ett förföriskt beteende och så vidare. En våldtagen kvinnas 
urringade tröja, eller korta kjol, eller hennes tidigare sexuella erfarenheter, saknar betydelse. 
Ett nej är alltid ett nej och en våldtäkt är alltid mannens ansvar. Våldtäkt är enligt Nyman et 
al. (2000) ett uppträdande som i första hand är ett icke- sexuellt behov. Våldtäkten är mer en 
fientlig, än en sexuell handling. Våldtäkt är ett extremt utslag av det förtryck kvinnor utsätts 
för och kvinnors generellt sett underordnade ställning. Det betyder inte att individuella 
handlingar är likgiltiga. En väsentlig utgångspunkt för förståelse av våldtäkt som företeelse är 
ett socialt system, den maktstruktur som skapar såväl offer som förövare. Våldtäkt måste 
enligt Nyman et al., av- individualiseras och främst ses som ett samhällsproblem. 

5.6.10 Ungdomars förståelse av våldtäkt 
Det sker en ständig förhandling och omtolkning av förståelsen av våldtäkt beroende på 
omständigheterna. Omständigheterna gör enligt Jeffners (1998) tolkning att skiljelinjen 
mellan våldtäkt och det ungdomarna i hennes avhandling för bra sex förflyttas. Våldtäkt är att 
förstå som allt som sker efter det att tjejen har sagt nej, men det visar sig att detta endast 
gäller: 
 

- Ifall tjejen sagt nej på rätt sätt. 
- Ifall tjejen inte är kär i killen efteråt. 
- Ifall varken tjejen eller killen varit alltför alkoholpåverkade. 
- Ifall tjejen inte betraktas som en hora. 
- Ifall killen inte tolkas som så kallad normal. 
- Ifall tjejen mår riktigt dåligt efteråt. 

 
Ifall man relaterar dessa omständigheter till ungdomarnas förståelse av våldtäkt som 
diskuteras i Jeffners (1998) avhandling är det inte möjligt att ange någon exakt skiljelinje 
mellan vad som kan tolkas som våldtäkt och vad som inte är det. Jeffner drar slutsatsen att 
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gränsen på olika sätt förflyttas och ungdomarnas verkliga förståelse av våldtäkt ser 
annorlunda ut. Istället för en gräns mellan våldtäkt och bra sex, analyserar och tolkar Jeffner 
det som ett förhandlingsutrymme mellan de båda, omständigheterna är av avgörande 
betydelse för ungdomarnas förståelse av våldtäkt. Omständigheterna är följande: 
 

- Regler för hur man säger nej. 
- Ifall offret var förälskat. 
- Alkoholpåverkan. 
- Horan som speciell kvinnokategori. 
- Föreställningar om hur fina killar inte våldtar. 
- Föreställningar om våldtäktens konsekvenser för kvinnan. 
- Föreställningar om könsroller. 

 
När det gäller ungdomars förståelse av våldtäkt (Jeffner, 1998) uppfattas beteendet som den 
yttersta förnedringen och helt oacceptabelt. Handlingar som utförs av en kille trots att tjejen 
har sagt nej, men som inte upplever den som den absoluta förnedringen på grund av olika 
sakförhållanden, behöver dock inte innebära att det är en våldtäkt. Likadant menar Jeffner att 
det blir möjligt att förstå våldtäktens symbolfunktion. Så länge tanken om den absoluta 
förnedringen finns kan det som sker i förhandlingsutrymmet förstås som något som inte är 
lika allvarligt. När ungdomarna följer regler för de sexuella handlingarna tolkas det som 
normalt och våldtäkt tolkas som extremt. Ifall den normala vardagens kulturella koder för 
sexuella handlingar innefattar grundläggande regler om kvinnor som sexuellt tillgängliga, 
hora/madonna- splittringen och män som erövrare och styrda av sina drifter, anser Jeffner att 
vardagen inte skiljer sig nämnvärt från det som ungdomarna tolkar som extremt. Det är precis 
denna skiljaktighet mellan olika tolkningar av våldtäkt som blir viktig att synliggöra och 
ständigt hålla medvetande. Allt som äger rum efter att det som tjejen har sagt nej är 
förhandlingsbart vilket medför att ungdomarnas förståelse av våldtäkt blir beroende av 
omständigheterna. Våldtäkt kan av ungdomarna uppfattas som ett accepterat beteende genom 
att handlingar som utgör en våldtäkt i efterhand omtolkas med hjälp av olika sakförhållanden. 
I förloppet kring sexuella övergrepp intar ungdomarna en egen förståelse till vad som gör det 
tvivelaktiga accepterat. 

5.6.11 Förekomsten av pornografi 
Johansson (i Nyman et al., 2000:71) menar att det finns en hel del faktorer som kan orsaka 
avvikande sexuellt beteende. En av dessa faktorer menar Johansson är sex- och 
pornografikonsumtion som i vissa fall kan förbrylla barn och skapa sexuell 
beteendeproblematik. Nyman et al. reflekterar över att den mediala debatten har varit intensiv 
kring pornografins eventuella skadliga inverkan på alltför unga människor menar att det är av 
värde att uppmärksamma detta. 
 

- Nästintill hälften av alla pojkar i 12- årsåldern i Sverige har tittat på porrfilmer. 
- 75 procent av tolvåringarna tittar på teve eller video fem till sju dagar i veckan. 
- Så kallade dokussåpor upptar en stor del av deras tevekonsumtion. 
- Internet fungerar som en gigantisk porrdistributör. 

 
Oräkneliga grovt pornografiska Internetsidor är öppna för alla människor. Det är nästan 
omöjligt att inte komma i kontakt med porr om man surfar på nätet, vilket de unga gör. 
Sexuella trakasserier, mobbning med sexuella anspelningar är välkända fenomen i skolorna. 
Vardagen handlar även om löpsedlar med nyheter om pedofiler som förgriper sig på barn, 
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kidnappar barn, dödar barn, om barnpornografi, dagispersonal som våldför sig på barn, barn 
som dödar andra barn med mera (Nyman et al., 2000). 
 

Den pornografiska och den våldscentrerade öppenheten når barnen 
och aktualiserar frågor som barnen inte får svar på. Vad händer med 
de barn som ställs ensamma med dessa frågor? (Nyman et al., 
2000:72). 

 
Att växa upp är att ständigt exponeras för sådant man inte förstår. Det är naturligt men bör 
dock ske i lagom stora portioner så att det nya kan fördelas med det gamla. Pornografi, 
sexuella trakasserier och de skrämmande löpsedlarna beaktas inte på det sättet. Nyman et al. 
(2000) har uppmärksammat hur allt yngre barn anmäls för att de utsätter andra barn för 
sexuellt tvång. Den utvecklingen kan höra ihop med den alltför sexualiserade värld som barn 
och ungdom numera förmås växa upp i. Avancerad sex rådgivning i sexspalter i tidningar 
avsedda för äldre tonåringar studeras av yngre barn på låg- och mellanstadiet. Musik, 
skönhetsprodukter och kläder säljs med sex. Även barn i förskoleåldern lockas med så kallade 
sexiga kläder i form av bland annat magtröjor med utmanade tryck på samt stringtrosor. 

5.7 Delanalys. Tema 3: Förövaren och offret: i kulturen med dess 
förhållningssätt, myter och sexualitet 

Återigen konstaterar jag att problematiken och perspektiven kring sexuella övergrepp är 
komplex. Det finns åtskilliga myter, förhållningssätt och föreställningar kring våldtäktsoffer 
och dess förövare (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999). Våldtäkt, enligt Groth (1981) är 
ett komplicerat händelseförlopp med många bakomliggande motiv. I och med det sexuella 
övergreppet kränker en individ en annan människas värde för sina egna syften eller 
mindervärdeskomplex. Männens agerande förklaras emellanåt med att de av naturen har så 
stark sexualdrift att de inte kan lägga band på sig och istället ifrågasätts kvinnans beteende 
och trovärdighet. Det sker ofta genom att kvinnans sexualitet angrips. Kvinnor (Jeffner, 1998) 
som har blivit våldtagna klandras för att ha bett om det genom att ha haft för utmanande 
kläder, ett förföriskt beteende eller på grund av att de haft sex med gärningsmannen eller 
dennes kompis vid ett tidigare tillfälle. En våldtagen kvinnas urringade tröja, eller korta kjol, 
eller hennes tidigare sexuella erfarenheter, saknar betydelse. Att en kvinna följt med en man 
hem en kväll eller litat på sin pojkvän ska aldrig kunna användas emot henne som en 
förmildrande omständighet, om hon sedan blivit våldtagen. Jeffner framhåller att det har 
ingen betydelse ifall tjejen är berusad eller bär en urringad tröja eller en kort kjol. Oberoende 
av hur tjejen beter dig eller ser ut så ska hon inte behöva riskera att bli utnyttjad. Ett nej är 
alltid ett nej och en våldtäkt är alltid gärningsmannens ansvar. Eliasson (2000) menar att de 
utredningar som har gjorts kring sexuella övergrepp inte ger stöd för teorin att våldtäkt skulle 
begås av män som drivs till det av sin natur. Eliasson beskriver vidare att människor i alla 
tider själva kunnat skaffa sig tillfredsställelse från sådana inre tryck genom sexuell 
självtillfredsställelse. En uppgift som vidare motsäger det biologiska antagandet kommer från 
nämnda undersökning i Philadelphia, USA, vilket uppvisade att en stor del av våldtäkterna är 
planerade. 
 
I motsats (Jeffner, 1998) till vad många tror är det betydligt vanligare att en kvinna blir 
våldtagen av någon hon känner, än att hon blir antastad av en okänd man utomhus. Faktum är 
att det inte finns någon typisk våldtäktsman, det kan vara en pojkvän, en okänd man, en 
killkompis, en klasskamrat, en lärare och så vidare. Det innebär att det är betydligt större risk 
att bli våldtagen hemma, än exempelvis i ett parkområde. Bekantskapsvåldtäkten är också den 
våldtäkt som kvinnor är minst benägna att anmäla. 



 69

 
Gruppvåldtäkt är ytterligare ett vidrigt skeende som, enligt Eliasson (2000) även motsäger det 
biologiska antagandet, som orsak till övergreppet. Eliasson ifrågasätter vilka biologiska 
krafter som drabbar en grupp män samtidigt och gemensamt driver dem till att uppsöka ett 
offer. 
 
Ungdomarna i Jeffners avhandling (1998) menar följaktligen att våldtäkten är en kombination 
av flera faktorer kring olika bilder av våldtäkt som ett grovt brott. Ungdomarna tolkar våldtäkt 
som allt sexuellt som sker efter det att tjejen har sagt nej. Samtidigt är det även möjligt för 
tjejer att tolka sina egna erfarenheter av att ha blivit utsatta för ovälkommet sex, som mindre 
allvarliga, trots att sex mot någons vilja, är ungdomarnas förklaring till våldtäkt.  
 
Under ett sekel har förhållandet till sex, i Sverige, gått från tystnad via sexualundervisning, 
information, lust och öppenhet vidare till vad som Nyman et al. (2000) beskriver som 
gränslöshet. Nyman et al. menar att de barn och ungdomar som blir överexponerade av 
sexuella intryck, via bland annat omgivningen, media och dagens kultur - riskerar att göra sig 
av med intrycken genom att utsätta någon annan för det man själv drabbats av. Nyman et al. 
menar att sexuella övergrepp är en extrem yttring av det förtryck kvinnor utsätts för och 
kvinnors generellt sett underordnade ställning i samhället. Följande betyder inte att 
individuella handlingar är likgiltiga. Aktuella kunskaper om (Eliasson, 2000) 
förövarpsykologi är ett viktigt bidrag till ett förändrat synsätt kring benägenheten att ställa 
offret mot väggen, huruvida hon har sagt nej tillräckligt tydligt. Eliasson förtydligar att man 
istället bör se till vad som är mannens ansvar för dennes sexualitet och hon tillstyrker att 
våldtäkt är den yttersta individuella formen av manligt förtryck. Nyman et al. menar vidare att 
en väsentlig utgångspunkt för förståelsen av våldtäkt som företeelse är ett socialt system, den 
maktstruktur som skapar såväl offer som förövare. Våldtäkt måste av- individualiseras och 
främst ses som ett samhällsproblem. 

5.8 Tema 4: Rättsvetenskapliga kommentarer kring våldtäkt 

5.8.1 Officiella svenska förhållningssätt till våldtäkt 
En av de viktigaste frågorna i ett demokratiskt samhälle är rätten till en fri och opartisk 
rättegång och rätten till en försvarare. Principen i Sverige om fri bevisföring betyder inte att 
vilka frågor som helst ska kunna ställas under en rättegång. Det helt väsentliga är att frågorna 
har betydelse för målet. Exempelvis har i ett våldtäktsmål uppgifter om kvinnans allmänna 
livsföring, sexualvanor och klädsel, i princip aldrig någon självständig betydelse. Domstolen 
har också en skyldighet att se till att inget onödigt dras in i målet. Detta är en självklarhet som 
gäller inom alla olika mål. Vid förhör ska frågor som inte hör till saken avvisas. Tre parter i 
rättssalen ska övervaka att reglerna följs; domaren, som är rättens ordförande, advokaten, som 
är den åtalades ombud samt målsägandebiträdet vilket är brottsoffrets ombud. Likväl händer 
det ibland att missriktade frågor passerar och brottsoffrets integritet kränks på nytt. Det är 
oacceptabelt och något som måste komma tillrätta med (Jeffner, 1998). 
 
För att någon skall dömas för våldtäkt krävs att en domstol anser det vara ställt utom rimligt 
tvivel att våldtäkten begåtts av just den personen. I Sverige finns det dessutom en strängt 
reglerad ordning i rättssalarna för att garantera rättsäkerheten samt en praxis att hellre fria än 
fälla. Detta betyder att den som inte döms för ett brott nödvändigtvis är oskyldig, utan det 
betyder endast att det inte går att juridiskt bevisa att brottet begåtts eller att brottet begåtts av 
just den gärningsmannen. Det råder vidare en viss tveksamhet kring huruvida våldtäkt skall 
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förstås som ett uttryck för den könsmakt som återfinns i hela samhället, eller om våldtäkt är 
ett uttryck för problem på individnivå (Jeffner, 1998). 

5.8.2 Polisanmälan, undersökning och rättegång 
Åtskilliga gånger är det svårt att polisanmäla en våldtäkt. Av betydelse (Groth, 1981) är att 
den här typen av brott anmäls, utreds och att förövaren, som har begått brottet får stå till svars 
för sina handlingar. Vid polisanmälan följer polisen offret, för det mesta, mycket snabbt till 
sjukhuset. Läkarna ombeds att söka efter alla medicinska och rättmedicinska bevis som kan 
hjälpa till att bevisa att en sexuell penetrering, alltså i vaginal, oral, anal, med penis eller 
fingrar eller redskap med eller utan utlösning i kroppen, har ägt rum. Efter en noggrann 
klinisk undersökning och med hjälp av laboratorieundersökningar kan man sedan fastställa 
offrets berättelse. Offrets kläder samlas in, i syfte att söka efter revor som bekräftar våldet. 
Sedan lämnas kläderna till polisen för medicinsk och rättmedicinsk undersökning. 
 
Polisen letar därefter efter spår av sperma eller blod. Den gynekologiska undersökningen 
börjar med en granskning av de yttre könsorganen för att utvändigt eller i öppningen leta efter 
traumatiska skador som sår eller blodutgjutning, vilka visar försök till eller sexuell 
penetrering som kan bekräfta våldtäktsoffrets påståenden. Undersökningen av vaginan görs 
för att se vilket skick vaginas väggar och livmoderhalsen befinner sig i samt möjliggöra vissa 
smärtfria prover som tas med en liten borste i höjd med livmoderhalsen. Dessa 
undersökningen har två syften; ett rättmedicinskt för att leta efter sperma, samt ett medicinskt 
för att upptäcka sexuellt överförda infektionssjukdomar såsom exempelvis klamydia. 
Sökandet efter spermier sker vaginalt, analt eller oralt beroende på våldtäktens art. Resultatet 
av undersökningen beror sedan på offrets handlande och på olika yttre omständigheter (Groth, 
1981). 
 
Sedan följer för offrets del en rättegång där denne ständigt kommer att vara ifrågasatt, 
eftersom offrets ord utgör det väsentliga bevisunderlaget, i synnerhet ifall hon inte har bevis 
på fysiska skador. Detta är ett av skälen till att offren ofta tvekar inför att göra en 
polisanmälan. Rättssystemet bygger följaktligen på grunder som ofta gör det svårt att döma 
personer för sexualbrott. För att en person skall kunna fällas för våldtäkt, enligt svensk lag, 
krävs ett uppsåt, det vill säga, det måste vara klarlagt att förövaren visste att handlingen var 
brottslig. Följande innebär i praktiken att svensk lag utgår från mannens perspektiv och inte 
kvinnans. I rättssalarna är det följaktligen kvinnan som måste bevisa, både att hon sa nej och 
att mannen uppfattade detta, ifall inte tydliga skador finns på kvinnans kropp samt att hon 
gjort motstånd (Bergenheim, 2005). 
 
Ifall det inte finns ögonvittnen som sett eller hört att kvinnan gjort motstånd till det som hänt 
krävs någon form av bevis för en fällande dom alternativt att mannen erkänner allt, annars är 
det troligen omöjligt för kvinnan att bevisa det. I många fall av våldtäkt eller sexuella 
övergrepp finns varken vittnen eller bevis. Vilket kan innebära att ett mål läggs ner innan det 
ens blivit en rättegång, eller att en förövare kan vara skyldig men ändå frikännas av domstolen 
på grund av att det saknas bevis (Bergenheim, 2005). Att genomgå en polisutredning och 
möjlig rättegång kan vara en svår upplevelse, särskilt om det slutar med att förövaren inte får 
något straff. Trots svårigheterna i en rättsprocess, är polisanmälan för många ett första steg på 
vägen till upprättelse. Varje anmälan påverkar på lång sikt också lagstiftningen och bidrar till 
att synliggöra problemet med våldtäkter. I svensk lagstiftning är inte samtycket det 
avgörande, utan ifall kvinnan har sagt ”nej”. Man har som utgångspunkt att frånvaron av ett 
nej är detsamma som ”ja”, alltså samtycke. I traditionell bemärkelse, är det mycket som inte 
är våldtäkt, trots att det inte är verkligt samtycke eller verklig önskan. Följande anser 
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Bergenheim bero på att på att kvinnan är underordnad mannen, därför går kvinnan med på 
vissa handlingar. 

5.8.3 Avsikt, skada, våld och erkännande 
En central faktor vid bedömningen av våldtäkt är vilken avsikt förövaren hade med det 
sexuella övergreppet, ifall han ville tillfredställda sin könsdrift eller inte. Därför är det vanligt 
förekommande att den åtalade hävdar att denne inte strävade efter sexuell tillfredställelse vid 
brottstillfället och inte fick utlösning, eller uppger att han helt enkelt är impotent. Vidare är 
det viktigt att utreda noggrant vad som har hänt på brottplatsen, vad som varit i kontakt med 
vad, alltså kroppsmässigt, hur och hur länge. För att övergrepp skall anses vara bevisad krävs 
inte alltid synliga skador på offrets kropp. Rätten menar att om yttre tecken på våld saknas 
utesluter det inte att ett övergrepp kan ha ägt rum. De anklagade gärningsmännen försvarar sig 
genom att hävda att det är normalt att kvinnor gör ett visst motstånd mot mäns sexuella 
påtryckningar. En anklagad gärningsman uttrycker att det offer han tvingat till samlag både 
ville och inte ville på grund av att hon inte gjorde mer motstånd än vad han hört att flickor 
brukar göra. Det är fortfarande ovanligt att en anklagad gärningsman fälls för sexuellt 
övergrepp utan ett erkännande. Idag är det allt vanligare att brottet relateras till psykiska 
tillstånd, bland annat depression, prestationsångest, neuros, eller mindrevärdighetskänslor; 
med andra ord gärningsmannens tillstånd mellan sjukt och friskt. Vidare förekommer det även 
kommentarer om förövarens sociala situation och uppväxtförhållanden (Bergenheim, 2005). 

5.8.4 Bortom rimligt tvivel 
En grundregel i svensk rätt enligt Bergenheim (2005) är att bevisbördan ligger på 
kärandesidan. Den anklagade skall inte bevisa sin oskuld, utan den som anklagar skall bevisa 
för rätten att den anklagade är skyldig. För en fällande dom krävs att den anklagade bortom 
allt tvivel är skyldig; tvivel skall alltid utfalla till den anklagades fördel. Följande är en fråga 
om rättssäkerhet, vilket vanligtvis är ett oproblematiskt och givet krav. När det gäller sexuella 
övergrepp är tillämpningen av grundregeln mer problematisk, anledningen till detta är att: 
 

- det saknas alltid bevis. 
- vad som möjligen finns är symtom.  
- ögonvittnen finns nästan aldrig. 
- i de flesta fall står ord mot ord. 

 
Rättens bedömning är med andra ord en ytterst viktigt fråga (Bergenheim, 2005). 
 
En 17- årig tjej (Bergenheim, 2005:396) anklagar en man för våldtäkt under en fest. En del av 
händelseförloppet minns hon inte då hon varit mycket berusad. Flickan har innan varit med 
om avancerade sexuella upplevelser och är på orten känd för att vara lösaktig. Flickan 
beskriver att hon tvekat att anmäla men att hon bestämt sig efter att ha läst om en våldtäkt i en 
dagstidning. Hon går vidare i terapi för att bearbeta upplevelser av sexuella övergrepp i 
barndomen och är tillföljd av det sjukskriven två dagar i veckan. På festen där våldtäkten skall 
ha inträffat grälade flickan med en väninna, som till rätten säger att ingen i 
bekantskapskretsen tror på faktumet att en våldtäkt skulle ha ägt rum. Tingsrätten menar 
däremot att flickans berättelse är trovärdig, det vill säga att hon tidigare visat intresse för 
avancerade sexuella upplevelser inte betyder att hennes uppgifter i detta fall skall misstros. 
Resonemanget, menar Bergenheim, är helt enligt 1984 års lagstiftning. 
 
Mannen döms för tre års fängelse för våldtäkt, dock överklagar han. I hovrätten tror man inte 
på flickans skildring. Flickan får frågan ifall hon är sexuellt frigjord, vilket hon instämmer till. 
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Enligt rätten ger mannen intrycket av att vara en pålitlig man med långvariga relationer till 
kvinnor. Hovrätten menar att det verkar osannolikt att mannen skulle ha förgripit sig på 
flickan, enligt det sätt hon har beskrivit. På samma gång uppvisar flickan skador som kan ha 
uppstått i samband med sexuellt våld. Det tycks inte heller finnas något skäl för att flickan 
skulle komma med falska anklagelser. Tillslut väger man in väninnans vittnesmål om att 
flickan är en som ”alltid varit bra att hitta på” och att man inte kan lita på hennes uppgifter. 
Att de två flickorna är i konflikt med varandra uppmärksammas följaktligen inte. Med detta 
som grund, frikänns mannen. Flickans trovärdighet är av allt att döma beroende av hennes 
allmänna levnadssätt, mannens likaså. Flickan misslyckas med att inför rätten konstituera sig 
som skyddsvärt offer och han uppfattas inte som straffvärd (Bergenheim, 2005). 
 
Diesen (1997) beskriver att inom rättsskipningen är det centrala momentet att värdera fakta 
och bevis som framkommit i ett mål. Man arbetar inte med något sanningsbegrepp inom 
juridiken utan man arbetar med felmarginal. Rätten kan mycket sällan med hundra procent 
säkerhet fastställa vad som inträffat. Den bevisvärdering som rätten kommit fram till bygger 
på empirisk kunskap om juridiska samband mellan olika företeelser. Bevisvärderingen 
innebär att bedöma sambandet mellan ett mänskligt beteende genom bevis och spår. Målet 
med bevisvärderingen är att ta reda på vad som har hänt, alltså ifall en våldtäkt har ägt rum. 
Förutsättningen vid en fällande dom vid bevisvärdering är att rätten i det enskilda fallet 
kommer fram till slutsatsen att åklagarens gärningsbeskrivning utgör den enda tänkbara 
förklaringen till fakta i målet. Ifall det finns tänkbart tvivel eller andra förklaringar skall den 
tilltalade frikännas och domstolen behöver inte reda ut vad som egentligen förekommit. 
 
I propositionen som ligger till grund för den lag som trädde i kraft den 1 april 2005 skriver 
man: 

Det är en grundläggande uppgift för samhället att skydda barn och 
vuxna mot alla former av sexuella kränkningar. Ett sexuellt övergrepp 
är ett extremt uttryck för bristande respekt för en annan människas 
självklara rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt 
självbestämmande. Att förebygga och bekämpa dessa brott effektivt 
förutsätter ett väl utvecklat straffrättsligt skydd men också ett väl 
fungerande rättsväsende och aktörer som har förståelse för och god 
kunskap i frågor som rör sexualbrott (Bergenheim, 2005:422). 

5.9 Delanalys. Tema 4: Rättsvetenskapliga kommentarer kring våldtäkt 
 
I svensk (Bergenheim, 2005) rätt är grundregeln att bevisbördan ligger på den person som gör 
en polisanmälan. Den som anklagar skall bevisa för rätten att den person som utsatte offret för 
våldtäkt är skyldig. Svårigheten och komplexiteten kring våldtäktsfall ligger i att det för det 
mesta saknas bevis samt ögonvittnen – det står alltid ord mot ord. Det som vidare är 
avgörande ifall kvinnan har sagt nej och verkligen menat det, det vill säga, att hon har gjort 
motstånd. 
 
Offret (Bergenheim, 2005) upplever många gånger att det är svårt att anmäla en våldtäkt, 
därför är det många som inte anmäler övergrepp. Vid bedömningen av våldtäkt är den centrala 
faktorn, vilken avsikt förövaren hade med våldtäkten, ifall det är så att han vill tillfredställa 
sig sexuellt eller inte. Detta medför att det är vanligt att den åtalade hävdar att han inte 
eftersträvade att tillfredställa sig själv sexuellt samt att han inte fick utlösning. Av den orsaken 
är det viktigt att utreda brottplatsen noggrant, att undersöka vilka delar av kroppen som har 
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varit i kontakt med varandra samt hur länge. Det krävs inte alltid synliga skador på offrets 
kropp för man skall bevisa att ett sexuellt övergrepp har skett. 
  
Rätten kan inte säkerställa ifall våldtäkt ägt rum, utan det måste göras med hjälp av bevis och 
spår. För att få gärningsmannen fälld krävs vid bevisvärdering att rätten i det enskilda fallet 
kommer fram till slutsatsen att åklagarens gärningsbeskrivning utgör den enda tänkbara 
förklaringen till fakta i målet. Enligt svensk lag gäller för att en person skall kunna fällas för 
våldtäkt krävs ett uppsåt, det måste vara klarlagt att gärningsmannen visste att handlingen var 
brottsligt. Vilket innebär i praktiken att svensk lag utgår från mannens perspektiv, inte 
kvinnans. I rättssalarna är det kvinnan som måste bevisa både att hon sa nej och att mannen 
uppfattade detta. Ifall inte tydliga skador finns på kvinnans kropp, att hon gjort motstånd, 
vittnen som sett och hört att kvinnan gjort motstånd, eller att mannen erkänner allt, är det 
troligen omöjligt för kvinnan att bevisa att hon har blivit våldtagen (Bergenheim, 2005). 
 
Dock är det ännu idag ovanligt att en anklagad gärningsman fälls för sexuellt övergrepp utan 
ett erkännande. Det är vanligare att man relaterar brottet till olika psykiska tillstånd, 
exempelvis om gärningsmannen lider av depression, prestationsångest, neuros, eller 
mindrevärdighetskänslor. Man bedömer alltså gärningsmannens tillstånd mellan det som är 
sjukt och friskt. Det förekommer också att rätten, kommenterar förövarens sociala situation 
och uppväxtförhållanden (Bergenheim, 2005). 

5.10 Tema 5: Behandlingsmodeller 

5.10.1 Våldtäkt: Symptom och brottshandling 
Groth (1981) menar att det har tagit åtskillig tid för klinikerna att inse att den som begår en 
våldtäkt uppvisar symptom på psykisk störning. Våldtäkt betraktas många gånger snarare som 
ett resultat av en tillfällighet än som en följd av psykiska faktorer inom gärningsmannen. Det 
är bristfälligt med litteratur om sådana sexuella beteenden som direkt äventyrar andras 
säkerhet. Ett av skälen till detta kan vara svårigheten att nå gärningsmannen och låta dem bli 
föremål för kliniska undersökningar. Ofta handläggs allt slags farligt beteende av 
domstolarna. Våldtäktsmännen kommer därför sällan i kontakt med psykologer och 
psykiatriker. Groth menar även att det är också föga känt om våldtäktens psykologi, diagnos 
och behandling, därför råder förvirring kring dessa frågor. 

5.10.2 Riktlinjer för utredning och behandling 
Vad skall då göras för att förhindra att sexualförbrytare upprepar sitt brott? Inspärrning på 
anstalt är i sig ingen oriktig åtgärd (Groth, 1981) om man vill försöka råda bot på de brister i 
personligheten som gör att gärningsmannen begår brott. Förutom att använda olika 
säkerhetsåtgärder måste läkarna och beteendevetenskaparna vara till hjälp för att stötta 
gärningsmannen i det psykologiska handikappet. Fyra grundläggande faktorer måste tas på 
allvar vid rehabiliteringen: 
 

- Individen – vem är det som ska behandlas? 
- Miljön – behandlingen var ska den äga rum? 
- Metodiken – hur ska behandlingen gå till? 
- Resultatet – hur kan behandlaren avgöra i vilken mån 

gärningsmannen svarar på behandlingen och när ska 
förövaren anses vara helt rehabiliterad? (Groth, 
1981:218). 
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5.10.3 Behandlingens upplägg 
Behandlingens (Groth, 1981) första steg är att ringa in gärningsmannens psykiska defekter, 
därefter görs en bedömning av hur pass allvarliga defekterna är. Terapeuten lägger sedan upp 
en utformad individuell plan för klientens behandling. I den diagnostiska rapporten fastställs 
vad som är fel med gärningsmannen, vad som orsakat honom att begå brottet och vad som kan 
göras för att rätta till hans situation. Eftersom våldtäkt, enligt Groth, är ett sexuellt uttryck för 
maktbegär och aggressivitet måste varje område av gärningsmannens liv, varje stadium i hans 
utveckling samt varje funktionsområde vara ordentligt utforskat så att man kan fastställa i 
vilken utsträckning de varit traumatiska eller konfliktfria. 
 
Groth (1981) beskriver två angelägna frågor att ha i beaktande vid behandlingen: 

- Hur kapabel är gärningsmannen att hantera maktaspekten i sitt liv? 
- Hur sviken eller missnöjd är gärningsmannen över aggressionsaspekten i sitt liv? 

5.10.4 Behandlingens mål 
Behandlingens riktpunkt, enligt Kwarnmark och Tidefors-Anderssons (1999), som utgår från 
ett psykodynamiskt perspektiv, är att förövaren förstår övergreppet och de egna trauman som 
han möjligen varit utsatt för under uppväxten och vidare hur dessa gjort intryck på honom. 
Det är viktigt att gärningsmännen begriper makt/maktlöshetsperspektivet, vilket innebär att 
gärningsmannen skall kunna identifiera och kontrollera olika sätt att uttrycka aggression och 
vanmakt på. Hedlund och Lundmark (i Kwarnmark & Tidefors-Anderssons 1999:112) menar 
att gärningsmännen ofta uppvisar att han faktiskt är lika frågande inför sina handlingar som 
sina offer. 
 

Förövarna upplever sig själva mer som offer för ett obegripligt 
skeende än som medvetet handlande personer. Det är tydligt att 
övergreppen är symtom på en kris och en sorts 
personlighetssammanbrott. Att förstå den onda handlingen innebär att 
få såväl känslomässiga som kognitiva insikter (Kwarnmark & 
Tidefors-Anderssons 1999:112). 

 
Förövaren upplever sig själv som ett offer och övergreppet är ett symptom på en kris. Att 
kunna ta ansvar för sina handlingar innebär att bemöta sina känslor och uppleva händelsen på 
nytt. Målet med behandlingen är uppnått när personen har uppnått medvetenhet om sina 
problem, då personen väljer ett beteende som inte skadar honom eller andra (Kwarnmark & 
Tidefors-Anderssons, 1999). Långström (2000) menar att behandling inledningsvis ska vara 
fokuserad på problembeteendet, vilket bör innefatta impulskontrollträning, träning i socialt 
fungerade för förövaren själv, förändring av de tankar och attityder som understödjer 
brottsbeteendet, samt strukturerat arbete med förövarens familj. Behandlingsutvärderingar 
beskriver Långström vidare, bör genomföras med större grupper och längre uppföljning innan 
slutsatser kan garanteras. 

5.10.5 Behandlingsmetoder 
Pedagogiska strategier som förekommer inom behandling, att hitta andra lösningar på 
problemen än att agera ut i övergrepp, är olika kognitiva inslag. Terapin utgår då från ett 
medvetet plan. Det fortlöpande sammanhanget är viktigt för att skapa tillit till terapeuten och 
att denne kommer tillbaka och inte tröttas ut eller lämnar klienten åt sitt öde. De flesta 
förövarna är ovana vid att tala om sig själva, speciellt om det handlar om känslor med fokus 
på det inre händelseförloppet. Terapeuten styr till en början samtalet, frågorna ställs kring 
olika händelser som upplevts, tankar kring det som hänt och så vidare. Terapeuten inriktar sig 
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mer på de känslomässiga relationerna än på innehållet. Det är sällan som de klassiska 
psykodynamiska tolkningarna görs i början av den terapeutiska processen med dessa förövare. 
Det som så småningom leder till ett förändrat beteende är insikt och förståelse både 
intellektuellt och sedan emotionellt. Behandlingen bör skräddarsys efter den enskilde 
gärningsmannens specifika behov och förmågor. Ett antal grundläggande tekniker och 
behandlingsmetoder presenteras för att hjälpa förövaren med att förändra sitt sexuella 
våldsbeteende. En av teknikerna benämns som kemoterapi, en annan liknande teknik, kallas 
för hormonterapi, vilka utgår från att bekämpa sexuella våldstendenser. Mannen får ett 
antiandrogent hormonpreparat som för tillfället nedsätter förövarens intresse för sex, vilket 
verkar omedelbart. Det är lättare att genomföra och övervaka behandlingsrutinerna. Denna 
metod eller teknik kan delvis användas på de män som inte är öppna för andra 
behandlingsformer. Behandlingen kan bidra till att påskynda och underlätta klientens svar på 
andra behandlingar genom att ge honom paus i hans impulsfyllda tillvaro. Proceduren är 
omvändbar, och det är billig behandlingsform (Groth, 1981). 
 
Inom insiktsterapi ses sexuella våldstendenser som konsekvensen av emotionella störningar. 
För att lindra störningarna, hjälper man klienten att bli medveten om sitt beteende samtidigt 
som klienten får bättre kunskap om de bakomliggande problemen. Genom att klienten får se 
sig själv, väntas han uppnå kontroll över sitt destruktiva beteende (Groth, 1981). 
 
Psykoterapi innefattar ett stort antal olika metoder och tekniker, bland annat individuell 
rådgivning, familje- och äktenskaps rådgivning, självhjälpsgrupper, psykodrama och så 
vidare. Psykoterapin har samtalet i fokus med betoning kring gärningsmannens 
problemsituation. Syftet är att hjälpa förövaren att få bättre insikt och förståelse om hur han 
måste ändra sitt beteende för att kunna handskas med vardagliga problem under normala 
omständigheter (Groth, 1981). 
 
Andra behandlingsmetoder är stödterapi och kunskapsförmedling. Här försöker man att 
rehabilitera en sexualförbrytare, genom att undervisa och öva honom kring de sociala 
färdigheterna som brister hos honom. Tekniken utgår från samma metod som när någon utan 
yrkesfärdigheter får yrkesutbildning som ett led i anpassningen till arbetslivet. Individen får 
undervisning och träning i att motverka och möjligtvis eliminera defekterna i sin utveckling 
som människa som ett led i den psykosociala rehabiliteringen (Groth, 1981). 
 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) menar att det finns en nödvändighet i att vara 
flexibel vad gäller metoder och förhållningssätt kring sexuella övergrepp mot kvinnor. De 
påpekar även att behandlingsmetoden de utövar inte är klassiskt psykodynamisk. Vanligen 
möter de människor som är i kris när terapin startar, inledningsvis gäller det att bearbeta den 
akuta krisen. Åtskilligt av det som bearbetas är då på en medveten nivå med flera frågor och 
olika tankar som tas upp parallellt med deras känsloinnehåll. Terapiprocessen kan så 
småningom övergå till det omedvetna planet, då blir det möjligt att arbeta med tolkningar av 
överföring och motöverföring. Metoden kallas kognitiv-dynamisk. Det kognitiva i 
terapiprocessen är till att börja med förståelseperspektivet dock används även de pedagogiska 
strategierna för att hitta andra lösningar på inre problem än att exempelvis agera ut i 
övergrepp. Terapin Kwarnmark och Tidefors-Andersson skildrar, bygger på frivillighet från 
förövaren. 
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5.10.6 Utgångspunkter i terapiarbetet 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) beskriver att vid första mötet med förövarna i 
terapirelationen, ser de sig som helt utifrånstyrda. De har varit styrda och kontrollerade i sina 
handlingar, vilket skulle kunna vara ett försvar mot att se sin egen del i ett fruktansvärt 
handlingsförlopp. Kwarnmark och Tidefors-Andersson menar att det är viktigt att skilja på 
person och handling i mötet med en annan människa. Människor kan ta avstånd från 
personens handlingar men de dömer inte individen. Det betyder inte att man försvarar eller 
ursäktar personen utan att man försöker förstå handlingen. För att förstå en annan människa 
måste man utgå från både rationella och irrationella perspektiv samt tänka på att människans 
handlande till större eller mindre del styrs av det omedvetna. De tankar och föreställningar 
som finns inom människan styr vårt sätt att uppfatta och tolka verkligheten. Detta ligger till 
grund för hur man förhåller sig till andra människor inom ett behandlingsarbete. Terapeuten 
skall vara medveten om dessa utgångspunkter för att kunna formulera dem. Det är nödvändigt 
att behandlingsarbetet styrs av en tro på individens möjlighet till förändring, även om en 
sådan tar tid och kan vara svåruthärdlig. En sådan förändring kan till exempel vara att 
personen får en ökad självkännedom om sig själv samt erhåller en större förmåga att hantera 
smärtsamma erfarenheter. 
  
En grundkonflikt som människan har inom sig är förhållandet mellan det goda och det onda 
som Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) beskriver det. De flesta personer har någon 
gång känt impulsen av att slå till en annan människa, men det finns en gräns som hindrar dem. 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson förklarar att i terapin ges möjligheten till patienten att stå 
ut med det onda inom sig och kanske så småningom, kunna befrias från det, till en del, så att 
det inte behöver upprepas i utagerande handlingar. Kwarnmark och Tidefors-Andersson 
framställer vidare möten med individer, med ett överdrivet prydligt yttre men där det inom 
individen råder ett totalt kaos. I ett förändringsarbete arbetar man, med andra ord, ofta med 
både den inre och yttre situationen. Ifall man bara ser till det yttre, finns det risk att individen 
återupprepar sina misslyckanden. Terapeuten har i så fall inte kunnat hjälpa individen att få en 
inre styrka att kunna hantera sitt liv. 

5.10.7 Terapirelationen 
En grundförutsättning i terapiarbetet är relationen förövaren och terapeuten emellan. Att 
arbeta med dessa människor beskriver Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) är att man 
skall kunna vara flexibel och möta personen på det sätt som han vågar bli bemött på. Det är 
också viktigt att följa personen i dennes egen process samt att se det unika hos var och en. 
 

Ibland möter man föreställningen att sexualbrottslingar är ovilliga att 
tala om sina brott och omotiverade till behandling. Snarare är det 
tvärtom. Sexualbrottslingar har ett uppdämt behov av att tala, är 
oftast djupt förtvivlade och skamsna och ställer hela tiden frågan: 
”Hur kunde det bli så här?” eller ”Hur ska jag kunna ställa allt 
tillrätta?”. Det som sagts om deras ovilja, handlar snarare om oviljan 
hos andra att närma sig dem och lyssna till deras problematik 
(Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999:108). 

 
För förövaren kan relationen till terapeuten framställas som en träningsrelation. Där kan han 
experimentera med sina tankar och känslor för att sedan analysera de hinder som finns i att nå 
fram till andra. Kunskaperna som förövaren har lärt sig ska sedan användas i relationerna till 
omvärlden. Terapirelationen kan aldrig ersätta dessa. När förövaren sedan kommer i kontakt 
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med sin vrede, kan han få insikt i hur vreden upplevs av andra (Kwarnmark & Tidefors-
Andersson, 1999). 

5.10.8 Motivationsarbetet 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) beskriver att grunden för all terapi är den 
tillitsfulla relationen och arbetsrelationen mellan förövaren och terapeuten. Gärningsmannen, 
som har begått sexuella övergrepp, har problem med närhet till andra människor och en 
grundtillit saknas vanligen. Att bygga upp en empatisk och tillitsfull relation blir följaktligen 
en tålamodskrävande process. Grunden för själva terapin går ut på för terapeuten att lyssna, ta 
emot samt förstå situationen till en början. Av värde är att terapeuten vidare analyserar sin 
egen motivation, genom att terapeuten ställer sig frågan; är det möjligt att patienten kan 
förändras och att processen kan inverka till verklig förändring? Ifall terapeuten själv inte är 
övertygad om att detta är möjligt, kan denne inte motivera förövaren. 
 

Det kan vara förövaren som säger ”Jag är oskyldig, jag har råkat ut 
för en komplott”. En annan kan säga ”Jag tror att jag har gjort det 
jag är anklagad för, men jag kommer inte ihåg” (Kwarnmark & 
Tidefors-Andersson, 1999:114). 

 
Syftet med terapin är att individen på sikt ska förmå sig att ta ansvar för sina handlingar. 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) beskriver att de möter olika grader och former av 
förnekande hos förövarna. Det kan finnas någon som kan helt erkänna och minnas sina 
handlingar. Däremot menar Kwarnmark och Tidefors-Andersson, att man aldrig möter en 
erkännande förövare som helt förstår innebörden i övergreppet, för då hade övergreppet inte 
ägt rum. Att förstå innebörden av övergreppet är därför en viktig beståndsdel i det 
terapeutiska arbetet. Som terapeut måste man förvisso också räkna med möjligheten att en 
person kan vara oskyldigt dömd. 

5.10.9 Kontinuitet 
De allra flesta som fullföljer behandlingen på en anstalt vill också fortsätta efter frigivningen. 
Uppföljningen efter frigivningen ser Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) som en 
oerhört viktig behandlingsprincip. Frigivningen innebär för de flesta människor, en ny kris, 
ofta har man förlorat familjen och jobbet. Risken för besvikelse är stor och förväntningarna på 
friheten är ofta orealistiska. Nya kunskaper ska prövas i verkligheten, av betydelse är givetvis 
kontinuiteten av terapin. Alla erbjuds inledningsvis att fortsätta terapin efter frigivningen. 

5.10.10 Återkonsultation 
Möjligheten (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999) att återvända till terapin blir ett 
hjälpmedel för att få en egen inre kontroll. Att söka hjälp är avsevärt bättre än att agera ut i 
nya brott. Patienten uppmanas att höra av sig till sin terapeut om denne hamnar i 
krissituationer. Kwarnmark och Tidefors-Andersson påpekar att alla sexuella övergrepp är 
störda och felaktiga beteenden. Följaktligen är det beteendet som är sjukt, dock är det inte 
säkert att personen själv är sjuk. Vidare att sjukförklara en person, är att ta ifrån honom hans 
ansvar för sina handlingar. En betydande del i mognadsprocessen är att gärningsmannen skall 
ta ansvar för sitt handlande, för att han skall kunna gå vidare. Svårigheter som 
gärningsmannen kan uppleva är att han har låg självkänsla och upplever livet meningslös på 
grund av att han inte har makt att kunna påverka sin tillvaro. 
 

Amerikanska studier gjorda på såväl beteendeterapi som kognitiv 
terapi visar positiva resultat för återfallsbenägenheten. Kognitiva och 
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beteendeterapeutiska behandlingsmetoder är oftare representerade i 
forskningslitteraturen än psykodynamiska och också här har man 
visat positiva resultat (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999:127). 

 
I behandlingsarbetet rör det sig om föreningar av olika behandlingsmetoder. Möjligtvis kan 
detta bero på att förövaren blir föremål för ett intresse och att man lyssnar på honom och hans 
historia. Till följd av detta blir metoden mindre viktig, utan vad som är avgörande är att 
behandlingen lyckas. 

5.11 Delanalys. Tema 5: Behandlingsmodeller 
Det finns ett flertal olika behandlingsmodeller för att hjälpa förövaren att förändra sitt 
sexuella våldsbeteende. I litteraturen framkommer följande åtgärder; medicinering, kognitiv 
terapi, beteendeterapi, psykodynamisk terapi, alternativt samhällsförändringar (enligt 
feministisk teori). En gemensam faktor för samtliga teorier är att behandlingen riktar sig till 
gärningsmannens specifika behov och förmågor. Groth (1981) menar att det har tagit lång tid 
för klinikerna att inse att den som genomför sexuella övergrepp uppvisar symptom på psykisk 
störning. Våldtäkt betraktas åtskilliga gånger snarare som en slump snarare än som en följd av 
psykiska faktorer inom gärningsmannen. 
 
Behandling, menar Långström (2000), ska i först hand vara fokuserad på problembeteendet, 
vilket bör innefatta impulskontrollträning, träning i socialt fungerade för förövaren själv, 
förändring av de tankar och attityder som understödjer brottsbeteendet, samt strukturerat 
arbete med förövarens familj. Målet med behandlingen, enligt Långström, är att 
gärningsmannen skall förstå innebörden och konsekvenserna med övergreppet, vilket han har 
begått. Vidare bör han även kunna reflektera kring egna trauman från hans uppväxt samt nå 
kunskap kring vilket intryck de har eller har haft på honom. Kwarnmark och Tidefors-
Andersson (1999) vilka har ett psykodynamiskt synsätt kring sexuella övergrepp mot kvinnor, 
menar att i arbetet med de patienter de möter inom kriminalvården, finns en nödvändighet att 
vara flexibel vad gäller metoder och förhållningssätt. Vanligen möter de människor som är i 
kris när terapin startar och inledningsvis gäller det att bearbeta den akuta krisen. Terapin 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson skildrar, bygger på frivillighet från förövaren. De menar 
att det är betydelsefullt att gärningsmannen förstår makt/maktlöshetsperspektivet, i syfte att 
skall kunna urskilja och kontrollera sitt vrede och aggression. Kwarnmark och Tidefors- 
Anderssons påpekar, precis som Långström, att den viktigaste delen i behandlingen är att 
gärningsmannen förstår innebörden av själva övergreppet samt att han också ifrågasätter sina 
handlingar. 
 
Groth (1981) beskriver olika behandlingsmodeller, bland annat utifrån ett kognitivt samt 
psykodynamiskt synsätt. Groth menar att vad som så småningom leder till ett förändrat 
beteende hos förövaren är insikt och förståelse för vad han har gjort. Kwarnmark och 
Tidefors-Andersson (1999) redogör för att grunden för all terapi är den ärliga relationen som 
uppstår mellan förövaren och terapeuten. Personen som har begått sexuella övergrepp, har 
problem med närhet till andra, vilket blir ett av delmålen med behandlingen. Att bygga upp en 
empatisk öppenhjärtig relation blir därför en tålamodskrävande process. Målet med terapin är 
följaktligen att individen på sikt ska förmå sig att ta ansvar för sina handlingar, att förövaren 
ska komma att förstå innebörden av övergreppet blir därför en viktig beståndsdel i det 
terapeutiska arbetet. 
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6 Analys 

6.1 Sammanfattande helhetsanalys 
Inledningsvis följer en kort sammanfattning av studiens olika teman. 
 
Teoretiska perspektiv i litteraturen (Tema 1) 
Här har jag valt att fokusera på olika teoretiska perspektiv vilka framkommer i litteraturen. En 
av anledningarna till att det finns olika tänkbara teorier att tillämpa på begreppen våldtäkt och 
sexuella övergrepp är att problematiken är komplex. De flertal dimensioner jag belyser i tema 
1 tyder på att det finns en nödvändighet kring att sexuella övergrepp belyses ur olika 
perspektiv. Vidare har jag funnit det rimligt att huvudsakligen studera problemområdet med 
hjälp av psykodynamisk samt feministisk teori. Både ett feministiskt och psykodynamiskt 
perspektiv anser jag vara produktivt för att ha möjlighet att förstå mångfalden inom 
problematiken kring sexuella övergrepp mot kvinnor, vilket jag sedan belyser i Tema 2-5. 
 
Förövaren (Tema 2) 
Mönstret kring förövaren är komplicerat. Dimensioner som berörs i detta tema är förövarens 
identitet, bakgrund samt diskussioner kring mannens statuerade makt i samhället. 
Psykodynamisk teori menar att övergreppsproblematiken handlar om förövarens psykologiska 
bakgrund, en tidig traumatisering resulterad av förövarens trasiga familjeband vilket gjort att 
denne har otillfredsställda behov han eller hon inte kan kontrollera. De framträdande drag 
psykodynamiker finner hos förövaren är följande, att han; saknar en förmåga att skapa nära 
relationer samt etablera sexuella relationer, har en negativ självbild, bristande självkänsla, 
aggressiva impulser som inte kan behärskas samt upplever en maktlöshet och rädsla. 
Feministisk teori menar att kvinnan är underordnad mannen i samhället, till följd av det sker 
övergrepp, vilket är den yttersta formen av manligt förtryck mot kvinnan. Fysiskt våld och 
sexuella övergrepp, är ett uttryckssätt för den manliga könsrollens makt och styrka. 
 
Förövaren och offret; i kulturen med dess förhållningssätt, myter och sexualitet (Tema 3) 
Det finns flertalet föreställningar om förövaren och offret, där olika förväntningar påverkar 
individen, både när det gäller bekantskapsvåldtäkter, överfallsvåldtäkter samt gruppvåldtäkter. 
Det förekommer en hel del mytbildning gällande våldtäkter vilket i sin tur speglar de juridiska 
aspekterna (vilket belyses i tema 4), trovärdigheter kring offret och förövaren samt ungdomars 
förståelse och upplevelse av våldtäkt. Upplevelser kring sexuella övergrepp som förekommer 
i synnerhet hos ungdomar, är den alltmer ökande mängd pornografi i dagens kultur. 
Ungdomarna i Jeffners (1998) avhandling tolkar våldtäkt som en kombination av olika 
faktorer, de har en förståelse av våldtäkt som allt sexuellt som sker efter det att tjejen har sagt 
nej som gör denna tolkning möjlig. De kan tolka sina egna erfarenheter av att ha blivit utsatta 
för ovälkommet sex, som mindre allvarliga, trots att sex mot någons vilja enligt ungdomarna 
är våldtäkt. Problematiken kring olika förhållningssätt till offer respektive förövare är med 
andra ord komplext, därav nödvändigheten av detta tema. 
 
Rättsvetenskapliga kommentarer kring våldtäkt (Tema 4) 
Temat berör bland annat officiella svenska förhållningssätt till våldtäkt. Lagen har även 
övervägande betydelse vid sexuella övergrepp. Idag utgår man från en bevisvärdering vilket 
innebär att man bedömer sambandet mellan ett mänskligt beteende genom bevis och spår. 
Den bevisvärdering som rätten kommer fram till bygger följaktligen på erfarenhetsmässig 
kunskap om juridiska samband mellan händelser. Målet med bevisvärderingen är att ta reda 
på ifall en våldtäkt har inträffat, dock kan rätten sällan med hundra procents säkerhet säga 
ifall en våldtäkt har ägt rum. För att få gärningsmannen fälld krävs vid bevisvärdering att 
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rätten i det enskilda fallet kommer fram till slutsatsen att åklagarens gärningsbeskrivning 
utgör den enda tänkbara förklaringen till fakta i målet. Enligt svensk lag gäller för att en 
person skall kunna fällas för våldtäkt, krävs ett uppsåt, det måste vara klarlagt att 
gärningsmannen visste att handlingen var brottslig.  
 
Behandlingsmodeller (Tema 5) 
Kring behandlingsmetoderna av förövaren är perspektiven åter igen flera, med bland annat; 
medicinering, kognitiv terapi, beteendeterapi, psykodynamisk terapi, alternativt 
samhällsförändringar. Möjligheterna till skilda behandlingar visar på fenomenets kvantitet. 
Temat fokuseras kring olika behandlingsmodeller där jag valt att lägga fokus på metoder, 
behandlingens upplägg, riktlinjer för utredningar, den terapeutiska processen, terapirelationer 
och motivationsarbete. Genom behandling får gärningsmannen hjälp att förändra sitt 
beteende, framförallt i hur man handskas med relationer på ett friskt sätt. Målet med 
behandlingen av förövare är att gärningsmannen skall förstå sitt beteende samt att han skall 
bearbeta egna trauman från sin uppväxt. En viktig del av behandlingen är att terapeuten utgår 
ifrån makt eller - maktlöshetsperspektiv så att gärningsmannen skall kunna förstå, identifiera, 
känna samt kunna kontrollera sitt sätt att uttrycka aggression och vanmakt. 

6.2 Analysmodell i fyra steg 
Framträdande mönster i litteraturen 
Efter inläsning av forskningslitteraturen (steg 1) samt urval av dominerande teman och 
teorier, valde jag att göra en analysmodell i fyra steg. Vidare har jag genom intensiv läsning 
försökt härleda ett framträdande mönster vilket har blivit tydligt genom uppenbara 
upprepningar i litteraturen. Iakttagna mönster vilka uppkommit via fakta insamlade utifrån ett 
psykodynamiskt respektive ett feministiskt perspektiv har sedan relaterats till varandra och 
bildat temana för studien (steg 2). Syftet med detta har varit att föra samman innehållet i de 
utvalda temana för att kunna sammanställa kunskapsläget om sexuella övergrepp mot 
kvinnor. Följande helhetsanalys kan utföras i enlighet med vad som framkommit tidigare 
under studien. Samtliga teman är hämtade ur olika aspekter utifrån ett flerdimensionellt 
perspektiv. Temana i studien är alla bärande och kan inte reduceras på grund av att de berör 
flera dimensioner. 
 
Därmed har jag presenterat ett par olika infallsvinklar kring begreppen våldtäkt och sexuella 
övergrepp mot kvinnor på grund av att det inom forskningslitteraturen konstateras olika 
perspektiv. De psykodynamiska källorna nämner sexuella övergrepp som härstammande ur 
förövarens trasiga barndom medan feministiska källor framhäver att sexuella övergrepp är ett 
uttryckssätt för den manliga könsrollens makt och styrka, som olika förklaringar på beteendet. 
 
Flerdimensionell bild av en komplex problematik 
I temana uppmärksammade jag följaktligen ett mönster för sexuella övergrepp mot kvinnor. 
Mönstret som härletts via data insamlade utifrån perspektiven har sedan relateras till varandra. 
Mönstret förhåller sig enligt att problematiken är så komplex att det inte går att beröra den 
utifrån ett enstaka perspektiv (se Figur 2). Forskarna använder sig av olika teorier och 
beskriver våldtäkt och sexuella övergrepp i forskningslitteraturen ur ett teoretiskt och 
behandlingsmässigt avseende på följande sätt: Empirin visar att olika (Brownmiller, 1976; 
Groth, 1981; Jeffner, 1998; Vizard et al., 1999; Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999; 
Långstöm, 1999; Nyman et al., 2000; Eliasson, 2000; Bergenheim, 2005) teorier bör beaktas 
för att man ska kunna öka kunskapen och förståelsen för sexuella övergrepp mot kvinnor. 
Analys samt diskussion av temana har sedan skett utifrån ett kombinerat psykodynamiskt och 
feministiskt perspektiv. 
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Tema 1 Tema 2 Tema 5 

Teoretiska perspektiv Förövaren Behandling 
Biologiskt Överproduktion av hormoner Medicinering 
Kognitivt Felaktiga tankar Kognitiv terapi/Impulskontroll 

Psykologiskt Felaktiga handlingar Beteendeterapi 

Sociologisk/Feministisk teori Manlig makt 
Oförklarligt beteende Samhälleliga förändringar 

Figur 2. Utvalda teman ur studien vilka speglar en flerdimensionell bild av sexuella 
övergrepp mot kvinnor.* 
 
*I litteraturen framkommer med andra ord flertalet perspektiv och teorier gällande förövaren, och olika 
behandlingsmetoder. I figur 2 för jag samman tema 1, 2 samt 5 och visar på den mångfaldiga problematiken 
kring fenomenet. Teorierna är flera och de berör förövaren utifrån olika perspektiv. Behandlingsmodellerna blir 
därefter med en stor variation beroende på teoretisk utgångspunkt. 
 
 
I genomförandet av kunskapsöversikten var följande nödvändigt för att få en mångfaldig bild 
av problematiken: 
 

- Två perspektiv har valts ut, det feministiska samt det psykodynamiska perspektivet, i 
syfte att kunna belysa problematiken utifrån olika vinklar. Det existerar följaktligen 
ingen ensam teori som kan förklara sexuella övergrepp. Det finns även svårigheter 
med valda teorier att förklara fenomenet då övergreppsproblematiken i vissa fall inte 
är förklarbart.  

 
- Förövaren kan studeras utifrån ett biologiskt, socialt och kontextuellt perspektiv. Dels 

beskrivs det att förövaren begår sexuella övergrepp som en form av manligt förtryck, 
dels diskuteras det kring förövaren om dennes eventuella överproduktion av hormoner, 
felaktiga tankar, felaktiga handlingar samt hur barndom och personlighet påverkar 
förövaren. Litteraturen framställer att förövaren som person måste granskas ur flera 
perspektiv, då denne har komplicerade personlighetsfaktorer. 

 
- Det finns flertalet förhållningssätt kring våldtäktsoffer och dess förövare som är vida 

komplex, med myter och föreställningar som avlöser varandra Våldtäkt är ett 
komplicerat händelseförlopp med många bakomliggande motiv. Männens agerande 
förklaras emellanåt med att de av naturen har så stark sexualdrift att de inte kan lägga 
band på sig och istället ifrågasätts kvinnans beteende och trovärdighet. Det sker ofta 
genom att kvinnans sexualitet angrips. Gällande flertalet förövare vet man vidare inte 
med dagens forskning orsaken till beteendet. De olika förhållningssätten speglar 
följaktligen svårigheterna i att beskriva fenomenet. 

 
- Svårigheten kring sexuella övergrepp är även komplex när det gäller den juridiska 

aspekten. I svensk rätt är grundregeln att bevisbördan ligger på den person som gör en 
polisanmälan. Den som anklagar skall bevisa för rätten att den person som utsatte 
offret för våldtäkt är skyldig. Svårigheten ligger här i att det saknas alltid bevis samt 
ögonvittnen – det står alltid ord mot ord. För att få gärningsmannen fälld krävs vid 
bevisvärdering att rätten i det enskilda fallet kommer fram till slutsatsen att åklagarens 
gärningsbeskrivning utgör den enda tänkbara förklaringen till fakta i målet. Enligt 
svensk lag gäller för att en person skall kunna fällas för våldtäkt krävs ett uppsåt, det 
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måste vara klarlagt att gärningsmannen visste att handlingen var brottsligt. Vilket 
innebär i praktiken att svensk lag utgår från mannens perspektiv, inte kvinnans. 

 
- För att sedan sammanfatta den mest verksamma behandlingsmetoden, enligt 

forskningslitteraturen, så är resultatet återigen komplext. I litteraturen diskuteras en 
mångdimensionell syn på behandling av förövare, bland annat medicinering, 
impulskontroll, beteendeterapi samt samhälleliga förändringar. Det finns ett flertal 
olika behandlingsmodeller för att hjälpa förövaren att förändra sitt sexuella 
våldsbeteende. En gemensam faktor för samliga metoder är att behandlingen riktar sig 
till gärningsmannens specifika behov och förmågor. Målet med terapin oavsett metod 
är att individen på sikt ska förmå sig att ta ansvar för sina handlingar, att förövaren ska 
komma att förstå innebörden av övergreppet är därför en viktig beståndsdel i det 
terapeutiska arbetet. 

 
Resultatet av de utvalda temana visar på ett komplicerat fenomen med flertalet teoretiska 
förklaringsmodeller, därav att jag har valt att belysa problematiken ur olika perspektiv. 
Svårigheten med att förklara sexuella övergrepp mot kvinnor ligger i att problematiken är 
svårgreppbar och följaktligen komplex. Resonerande tankar var frestande att utgå exempelvis 
utifrån endast ett teoretiskt perspektiv, vilket följaktligen förenklat genomförandet av studien. 
Dock är studien en kunskapsöversikt med fokus på att sammanfatta kunskapen om sexuella 
övergrepp mot kvinnor, ifall jag hade belyst problematiken ur förslagsvis endast det 
feministiska synsättet hade analysen kring fenomenet blivit i hög grad enkelspårigt. 
 
I kunskapsöversikten, vilket har koncentrerat sig vid sexuella övergrepp mot kvinnor, har jag 
funnit att fokus på ett psykodynamiskt perspektiv är lämpligt genom att det är: 

- Dominerande i litteraturen. 
- Teoretiskt giltigt på grund av dess empiriska innehåll. 

 
Samt att det feministiska perspektivet är relevant på grund av dess: 

- Fokus på kvinnan. 
- Beaktande av maktförhållandet offer och förövare emellan. 
- Könsmaktsteorier. 

 
Ny intensiv läsning av litteraturen (steg 3) har sedan skett mot bakgrund av de utvalda 
temana, expertintervjuer har genomförts, inklusive beskrivning av aktuella mönster i 
litteraturen ihopkopplade till temana. Samtliga utvalda teman var nödvändiga för studien då 
de alla belyser problematikens komplexitet. För att spegla kunskapsläget har jag sedan valt att 
sammanföra (steg 4) de två teorierna, vilka jag anser vara nödvändiga för diskussion av 
fenomenet, till en och samma teori. Den feministiska psykoanalysen har följaktligen 
framtagits mot bakgrund av olika teoretiska perspektiv identifierade i forskningslitteraturen. 
Feministisk psykoanalys har verkat som databas för ny tolkning, där information mött ny 
information i syfte att producera ny kunskap om sexuella övergrepp mot kvinnor. En 
feministisk psykoanalys har använts med bakgrund av olika teoretiska perspektiv hämtade ur 
forskningslitteraturen. Detta ger en databas för tydning där faktauppgifter möts för att skapa 
ny information i syfte att kunna öka förståelsen och kunskapen om sexuella övergrepp. Den 
feministiska psykoanalysen ser jag som en konstruktion och den senare teorin har formats i 
syfte att öka kunskapen och förståelsen av sexuella övergrepp mot kvinnor (Kvale, 1997). Det 
har inte varit möjligt att endast utgå från ett perspektiv då problematiken är mångfaldig. Dock 
är det möjligt att förstå fenomenet ur andra perspektiv, än ur de jag har begränsat mig till. 
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6.3 En teoretisk konstruktion 
I kunskapsöversikten har det utifrån nämnda teman resonerats kring sexuella övergrepp och 
våldtäkt mot kvinnor, hur begreppen diskuteras i forskningslitteraturen, både ur ett teoretiskt 
samt ett behandlingsmässigt avseende. Kwarnmark och Tidefors-Andersson (1999) anser att 
även om den psykodynamiska teoribildningen är utgångspunkt för nämnda författares 
forskning, så anser de ändå att området kring sexuella förövare kräver en teoretisk mångfald. 
Kwarnmark och Tidefors-Andersson beskriver att riktlinjen för att kunna öka kunskapen om 
vilka mekanismer som ligger bakom sexuella övergrepp följaktligen är en teori, som får 
formas utan uppehåll vid en viss skolbildning. Jag är tveksam till att fullt ut söka orsaker till 
sexuella övergrepp inom den psykodynamiska teorin där det bland annat påpekas att sexuella 
övergrepp begås av män som har haft tidiga störningar under personlighetsutvecklingen. Detta 
synsätt är snävt vinklat menar Eliasson (personlig kommunikation, 15 mars, 2006). 
 
Ytterligare anledning till att inte stanna vid den feministiska teorin är att en del feministiska 
texter kan ge intryck av en något enkelspårigt vinklad bild av könsrelationer, där män 
framställs som förtryckare och kvinnor huvudsakligen som offer alternativt ibland som 
motståndsrörelse. Risken är att idén om mansförtryck som dominerande beståndsdel i 
könsrelationer leder till en väl ensidig syn. Mitt intryck är att modern kvinnoforskning många 
gånger är mindre stridslysten och istället öppen och självkritisk. En del kvinnor ser med 
misstrogenhet på mäns deltagande i kvinnoforskning. Många gånger (Alvesson & Sköldberg, 
1994) betonas närhets- och inlevelseidealet starkt och man kan på goda grunder påstå att 
kvinnor har lättare att förstå andra kvinnor. På samma gång kan avgöras att könsdimensionen 
inte är helt avgörande och kanske i vissa avseenden väger lättare än etnisk tillhörighet, ålder 
och klass. 
 
Av värde (Alvesson & Sköldberg, 1994) när det gäller god forskning, är möjligheten till 
distansering. Distansering är inte helt nödvändigt för att man skall kunna tala om vetenskap 
och det medför inte oberoende eller opersonlighet. Att kunna pendla mellan inlevelse och 
förståelse å ena sidan och kritiskt ifrågasättande, reflektion, begreppsförklaringar och 
teoretisk abstraktion däremot är avgörande för god forskning, till skillnad från exempelvis 
journalistik eller skönlitteratur. Att i tolkningsarbetet mera aktivt dra in andra liknelser än 
samhället som könsförtryck kan också bidra till en mera reflekterande inställning. 
Könsrelevanta fenomen bör belysas utifrån andra perspektiv än det som tillkännages av 
begrepp som patriarkat, könshierarki eller förtryck. Det moderna samhället kan ses som en 
process som överskrider stela sociala gränser, inklusive könsmässiga gränser. 
 
Med detta i beaktande utgick jag från ett feministiskt samt ett psykodynamiskt perspektiv med 
en hermeneutisk tolkningsprocess i framskridandet av denna studie. Därefter har min nyfunna 
kunskap inom ämnet frambringat en ny teoretisk konstruktion av de tidigare nämnda 
teorierna, nämligen en relationsmaktsanalys på psykodynamisk och könsmaktsteoretisk 
grund. Denna framtagna teori är ett perspektiv som följaktligen härstammar ur feministisk 
psykoanalys, där de olika presenterade teorierna i detta arbete har integrerats. 
 
Inom den feministiska psykoanalysen finner man förtrycket av kvinnor i perspektivet av 
kvinnans mentalitet. I denna form av feminism, vilket härstammar ur den Freudianska teorin, 
fungerar sexualiteten som kärnan. Freud, som av många är betraktad som en omedgörlig 
fiende till all feminism, bland annat på grund av hans teorier om penisavund. Trots nämnda 
motstånd finns det ett stort antal feminister som i motsatsförhållande till detta identifierar 
Freuds tankesätt som en alternativ teori. De menar inte desto mindre att de gör det nödvändigt 
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att bryta med den biologiska determinismen som så rutinmässigt tillskriver den Freudianska 
teorin. Följande möjliggör även en kraftfull provokation till det Freudianska begreppet att 
mäns känsla för rättvisa och moral är mycket högre utvecklat än kvinnors. Med nämnda 
avbrott samt provokation konstaterad, har ett stort antal feminister ansett det nödvändigt att 
behålla och eftersträva det Freudianska synsättet (Crotty, 1998). 
 
Genom den feministiska psykoanalysen (Crotty, 1998) har jag försökt förstå samt öka 
kunskapen om sexuella övergrepp både genom offrets samt förövarens perspektiv. Den 
feministiska psykoanalysen möjliggör det för mig att beakta ämnesområdet både utifrån 
förövarens bakgrund, det vill säga hur förövarbeteendet uppkommit och formats i och av 
dennes ursprungliga sociala miljö. Hur förövaren utövar en maktkamp i form av en 
psykologisk, intentionell makt mot den han förgriper sig på. Jag har även haft möjlighet att 
applicera ett feministiskt perspektiv där man menar på att det är de rådande 
maktförhållandena i samhället som fostrar ett förövarbeteende, där förövaren begår sexuella 
övergrepp i beaktande av den strukturella makten som finns i samhället. De olika teman som 
valts ut, är samtliga värdefulla att beakta då de fokuserar på olika aspekter på sexuella 
övergrepp och våldtäkt mot kvinnor, ur ett teoretiskt samt en behandlingsmässig aspekt. 
Under Tema 1 har försökt att förstå respektive forskares teorier under, utifrån deras egna 
referensramar. Därefter har jag, under Tema 2- 5, övergått till att fokusera på helheten av det 
presenterade materialet som strukturerats och meningtolkats (Kvale, 1997). Tema 2-5 
beskriver var för sig relevanta dimensioner för att förstå och öka kunskapen om sexuella 
övergrepp mot kvinnor. 

6.4 Konstruktioner av teoretiska aspekter för att öka kunskapen och 
förståelsen för sexuella övergrepp mot kvinnor 

Feministisk teori (Brownmiller, 1976; Jeffner, 1998; Eliasson, 2000) sätter fokus på 
maktrelationen ur ett strukturellt perspektiv, enligt feminismen är det följaktligen de rådande 
könsrollerna i samhället som utgör grogrund till sexuella övergrepp. Det feministiska 
perspektivet gör en maktanalys, med fokus på könsrollerna. 
 
Det feministiska perspektivet menar att: 

- Kvinnorna är underordnad mannen i samhället. 
- Övergrepp är den yttersta formen av manligt förtryck mot kvinnan. 
- Fysiskt våld och sexuella övergrepp är ett uttryckssätt för den manliga könsrollens 

makt och styrka. 
 
Det psykodynamiska perspektivet (Groth, 1981; Vizard et al., 1999; Kwarnmark & Tidefors-
Andersson, 1999; Långstöm, 1999; Nyman et al., 2000) konstruerar även de en maktanalys, 
dock på en psykodynamisk grund. Följande innebär att förövaren har en oförmåga till att 
skapa relationer samt att han utövar sin psykologiska makt mot offret. 
 
Psykodynamiker menar att förövaren: 

- Saknar en förmåga att skapa nära relationer samt etablera sexuella relationer. 
- Har en negativ självbild, bristande självkänsla samt aggressiva impulser som inte kan 

behärskas. 
- Inte kan tolka andras eller sina egna handlingar. 
- Har bristande kognitiv perception, det vill säga; tränger bort vissa saker på grund av en 

personlighetsstörning. 
- Upplever en maktlöshet och rädsla. 
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6.5 Relationsmaktsteori på psykodynamisk och könsmaktsteoretisk grund 
Psykodynamiska perspektivet 
Foucault (2002) menar att makten skapas ständigt i en relation med en annan, makten är 
överallt, inte på grund av att den omsluter allt, utan därför att den kommer från överallt. 
Franzén (1990) anser att utan vilja vore makten tom, en kraft utan fokus. Utan kraft vore 
följaktligen avsikten verkningslös, den skulle bli ett innehållslöst ändamål. Den intentionella 
makten innebär en kombination av två saker, dels en inriktning eller vilja, hos den som utför, 
dels något som gör denna vilja styrka, ett mål eller intresse. Det psykodynamiska perspektivet 
kan tolkas (Kwarnmark, personlig kommunikation, 1 april, 2006) som en maktanalys, på en 
individualpsykologisk, intentionell, grund. Jag menar att den intentionella makten tar sin 
utgångspunkt i olika handlingar som kan knytas till den psykodynamiska teorin, att förövaren 
utför de sexuella övergreppen med tanke på de omständigheter och de avsikter denne har. Det 
strukturella maktbegreppet är ett bestämt maktförhållande över två eller flera parter. Det 
handlar om över- och underordning, makten finns som en kraft men viljan är inte ledande utan 
maktens form och utsträckning. 
 
Feministiska perspektivet 
Det feministiska (Eliasson, personlig kommunikation, 15 mars, 2006) perspektivet gör också 
en maktanalys dock med fokus på könsrollerna där kvinnorollen är underordnad mansrollen i 
vår kultur. Det feministiska perspektivet exemplifierar denna makt som herravälde, våld, 
härskande och överlägsenhet. Denna överlägsenhet kan gälla fysisk styrka men också kunskap 
och psykologisk insikt. Könsskillnader menar Eliasson (personlig kommunikation, 15 mars, 
2006) kan exempelvis betraktas som en struktur för en indelning av individer i olika och 
ojämna positioner. Jag konstaterar vidare att makt finns inom alla relationer, den utgör en 
aspekt av alla relationer. Vad som följaktligen blir tydligt är att det i själva verket är fråga om 
relationsmakt, eftersom makt finns inom alla relationer där övergrepp utförs. 

6.5.1 Maktlöshet 
Hydén (1995) menar att män som brukar våld mot sin respektive inte i någon rimlig mening 
kan beskrivas som maktfulla eller inflytelserika allmänt sett. På motsatt sätt är deras brist på 
inflytande och möjlighet till påverkan påtaglig. Hydén menar att uppfattningen om hur 
makten skall fördelas inom en relation härstammar från den legitimering av högt anställda 
anspråk på makt från mäns sida som finns i samhället. Detta framtar i sin tur skeendet att när 
en man befinner sig i en konflikt med en kvinna kan han inte gå undan och på så sätt undvika 
eventuell upptrappning. Mannen måste vara kvar och först när han behärskar situationen kan 
han också avsluta den. Han åstadkommer våld i samband med följande känslor; överdrivna 
och orealistiska förväntningar på kvinnan, misslyckande i att försöka påverka kvinnan samt en 
känsla av värdelöshet som är omöjlig att uttrycka eller erkänna varken för sig själv eller för 
kvinnan. Nämnda förlopp leder mannen i en psykologisk omöjlig situation där han ser 
våldshandlingen som en potentiell väg för honom att ta sig ur situationen. 
 
Hydén (1995) anser att vad det egentligen borde handla om för mannen i ovan nämnda 
maktsituation är att få kontroll över ett händelseförlopp, inte att vara beroende av att ha 
kontroll över sin partner, för att slippa hamna i en psykologiskt omöjlig situation. Den utsatta 
kvinnan betraktar följaktligen den misshandlande mannen som den maktfullkomlige, 
samtidigt som mannen däremot tillskriver kvinnan all makt. Hydén menar att mannens 
framtid ligger i kvinnans händer och först genom att ta kontroll över henne och hennes liv, 
kan han få kontroll över sitt eget. Makt för den våldsbenägne är liktydigt med makt över 
någon eller något, som förekommer i en viss mängd och den som har makt är överst och den 
maktlösa underst. Endast den som har mycket makt kan känna sig skyddad och lugn. Den med 
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mindre makt måste oupphörligen vara på sin vakt, eftersträva mer makt eller i alla fall bevaka 
den makt de har. Varje förtryckare utvecklar förr eller senare paranoida tendenser av rädsla 
för uppror eller brytning och förstår på så vis relationen inifrån. 
 
Med andra ord kan den psykodynamiska mekanismen vara densamma inom alla relationer. 
Den strukturella analysen måste individanpassas för att den ska bli giltig på individnivå. Det 
finns flertalet teorier samt åtgärder gällande sexuella övergrepp mot kvinnor. Jag hamnar med 
andra ord i en maktanalys på en psykodynamisk och könsmaktsteoretisk grund där vem som 
helst kan utöva sin makt på den som är maktlös. Obetydligt är följaktligen kön. Behållningen 
av maktanalysen är att man som kvinna kan vara maktlös i vilken situation som helst. 
 
Jag reflekterar i termer av att man i samtliga relationer kan byta ut den traditionella 
parrelationen, man/kvinna mot kvinna/kvinna, förälder/barn, lärare/barn, syskon emellan och 
så vidare. Den relationsbaserade maktteorin jag beskriver vilket grundas ur psykodynamiskt 
och könsmaktsteoretiskt perspektiv kan betyda att det inte nödvändigtvis handlar om mäns 
övergrepp mot kvinnor. Vad jag vill lägga i fokus i analysen i denna studie är den 
allomfattande makten som antingen kan ta sig form strukturell (feministisk) eller psykologisk 
(psykodynamiskt) utformning, vilket återfinns i alla slags relationer. 
 

7 Diskussion 
Analysen av de utvalda temana har skett mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar. 
Studien är ett försök att öka kunskapen och förståelsen för sexuella övergrepp mot kvinnor 
samt hur sexuella övergrepp diskuteras i forskningslitteraturen, ur ett teoretiskt och 
behandlingsmässigt avseende. Den tidigare forskning jag har fokuserat på är 
sammanfattningsvis hämtade ur psykodynamiska samt feministiska teorier. Genom valda 
teman; teoretiska perspektiv i litteraturen, förövaren, förövaren och offret: i kulturen med 
dess förhållningssätt, myter och sexualitet, rättsvetenskapliga kommentarer kring våldtäkt 
samt olika behandlingsmodeller, har jag velat nå studiens syfte genom att öka kunskapen om 
sexuella övergrepp genom att beskriva och analysera kunskapen om våldtäkt och sexuella 
övergrepp, ur ett teoretiskt och behandlingsmässigt avseende. För att närma mig syftet har jag 
använt mig både av det feministiska och psykodynamiska perspektivet som analysredskap, 
vilket har lett mig fram till en feministisk psykoanalys med beaktande av det komplexa 
samspelet att se på sexuella övergrepp på kvinnor ur både ett feministiskt samt 
psykodynamiskt perspektiv. Jag har försökt öka kunskapen och förståelsen för sexuella 
övergrepp mot kvinnor genom att studera hur våldtäkt och sexuella övergrepp samt 
behandlingsmodeller diskuteras i forskningslitteraturen. Studiens utvalda teman har tillämpats 
utifrån tolkning av psykodynamiska och feministiska teoretiker som tillsammans bildar en 
relationsmaktsteori på psykodynamisk och könsmaktsteoretisk grund i den sammanfattande 
helhetsanalysen. 

7.1 Sammanfattning av resultatbilden 
I forskningslitteraturen ger de psykodynamiska forskarna på olika sätt uttryck för att 
förövaren begår sexuella övergrepp. Författarna menar att orsakerna till förövarens handlingar 
finns i dennes historia, i synnerhet i händelser av traumatisk karaktär under barndoms- och 
ungdomsåren. Feministiska forskare menar att sexuella övergrepp, är den yttersta formen av 
manligt individuellt förtryck. I denna kunskapsöversikt har jag försökt svara på följande: 
 

- Hur diskuteras våldtäkt och sexuella övergrepp mot kvinnor i forskningslitteraturen, i 
teoretiskt och behandlingsmässigt avseende? 
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För att besvara frågan har jag utgått från både offret och förövaren. Frågeställningen är 
komplex, vilket leder till att det har visat sig vara komplicerat att använda sig av endast en 
teori. 
 
Resultatet från forskningslitteraturen visar att (Brownmiller, 1976; Groth, 1981; Jeffner, 1998; 
Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999; Långstöm, 1999; Vizard et al., 1999; Eliasson, 
2000; Nyman et al., 2000; Bergenheim, 2005) både feministiska och psykodynamiska teorier 
bör beaktas för att få en övergripande, sammanhängande bild av sexuella övergrepp mot 
kvinnor. Nyman et al., avser att det finns en hel del faktorer som kan orsaka sexuella 
övergrepp. En av dessa faktorer är den ökade sex- och pornografikonsumtionen, vilket 
tidigare nämnts, som i vissa fall kan förbrylla individer och skapa sexuell 
beteendeproblematik. Nyman et al. menar att pornografi eventuellt kan ha skadlig inverkan på 
människor och att det är av värde att uppmärksamma detta. 
 
Eliasson (personlig kommunikation, 15 mars, 2006) menar att de normer och förebilder som 
förekommer bland annat i skolan, på arbetsplatser och i media föder fram ett beteende som 
inbegriper sexuella övergrepp. Feminister betraktar vilket tidigare nämnts övergrepp som den 
yttersta formen av manligt förtyck av kvinnor på individnivå (Brownmiller, 1976; Eliasson, 
2000). Jeffner (1998) anser att vardagen inte skiljer sig nämnvärt från det som ungdomarna i 
hennes avhandling tolkar som extremt. Det är precis denna skiljaktighet mellan olika 
tolkningar av våldtäkt som blir viktig att synliggöra och ständigt upprätthålla medvetande. 
Våldtäkt kan uppfattas som ett accepterat beteende genom att handlingar som utgör en 
våldtäkt i efterhand omtolkas med hjälp av olika sakförhållanden. I detta förlopp dock intar 
ungdomarna en egen förståelse till vad som gör det tvivelaktiga accepterat. 
 
I litteraturen (Brownmiller, 1976; Eliasson, 2000) presenteras det att fysiskt våld och sexuella 
övergrepp är ett uttryckssätt för den manliga könsrollens makt och styrka. Kwarnmark och 
Tidefors-Andersson menar att ingenting i det behandlande arbetet styrker detta. Upprepande 
menar Kwarnmark och Tidefors-Andersson, är istället känslan av vanmakt, kränkningar och 
underläge, där det sexuella våldet blir ett felaktigt, förtvivlat samt alltid misslyckat sätt att 
gottgöra sig på. Groth (1981) menar att förövarbeteendet har uppkommit genom tidiga 
störningar under personlighetsutvecklingen, orsakade av bland annat fysisk och psykisk 
misshandel samt sexuella övergrepp i barndomen. Kwarnmark och Tidefors-Andersson 
instämmer med Groth att förövarproblematiken handlar om hur män med problemfylld 
bakgrund och en osäker självkänsla har svårt att hantera yttervärldens krav och förväntningar 
som ställs på dem. I förväntningarna på mannen ingår det i stort sett att kunna behärska och 
åstadkomma något (Vizard et al., 1995; Långström, 1999). 
 
Eliasson (personlig kommunikation, 15 mars, 2006) vidhåller dock att det inte är tillräckligt 
med att säga att övergreppsbeteendet uppstått enkom ur förövarens trasiga 
familjeförhållanden, hon ifrågasätter vidare hur det kommer sig att inte fler kvinnor med 
trasiga familjerelationer begår sexuella övergrepp. Eliasson kvarstår i sin utgångspunkt att 
sexuella övergrepp begås av män som det yttersta individuella förtrycket av den manliga 
könsrollens makt. 
 
För att besvara frågan, hur våldtäkt och sexuella övergrepp diskuteras i litteraturen ur ett 
behandlingsmässigt avseende, visar resultatet från forskningslitteraturen (Groth, 1981; 
Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999) när det gäller sexuella förövare att behandlingen 
bland annat kan bestå av kognitiv terapi, medicinering i form av kemoterapi eller 
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hormonterapi, beteendeterapi, i form av insiktsterapi eller psykoterapi i form av stödterapi, 
kunskapsförmedling samt beteendeterapi. Feministisk teori beskriver förövarbeteendets 
uppkomst genom den manliga makten med könsmaktsförhållandet som grund. 
Behandlingsmetoder för att reducera att sexuella övergrepp mot kvinnor sker är samhälleliga 
förändringar för att minska mannens makt. 
 
Slutligen, för att öka kunskapen och förståelsen för sexuella övergrepp mot kvinnor bör man 
med andra ord använda sig av olika teorier för att upptäcka fungerande behandlingsåtgärder 
vilka bör fokuseras kring både individen samt olika strukturella faktorer (Kwarnmark & 
Tidefors-Andersson, 1999; Långström, 2000; Nyman, et. al, 2000; Eliasson, personlig 
kommunikation, 15 mars, 2006). 

7.2 Tolkning av resultatbilden 
I studien har resultatanalysen varit att diskutera hur våldtäkt och sexuella övergrepp 
diskuteras i forskningslitteraturen, ur ett teoretiskt och behandlingsmässigt avseende. För att 
möjliggöra en beskrivning av problematiken har det inledningsvis under Tema 1 presenterats 
två olika teorier, vidare under tema 2 och 3 undersöks förövarens identitet, bakgrund, samt 
förhållningssätt, myter och sexualitet kopplade till förövaren och offret. En annan fokus i 
studien har under Tema 4 och 5 varit att resonera kring en juridisk aspekt på sexuella 
övergrepp mot kvinnor samt vilka olika behandlingsmetoder som diskuteras i 
forskningslitteraturen. 
 
I forskningslitteraturen beskrivs alltså en mångfaldig bild av problematiken. Vilket tidigare 
nämnts (Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999; Långström, 2000; Nyman, 2000; 
Bergenheim, 2005; Eliasson, personlig kommunikation, 15 mars, 2006) är det olika faktorer 
som påverkar individen. För att kunna öka kunskapen och förståelsen för sexuella övergrepp 
mot kvinnor bör man beakta feministiska samt psykodynamiska teorier vilket möjliggör att 
beakta ämnesområdet utifrån olika infallsvinklar. Både utifrån förövarens bakgrund, det vill 
säga hur förövarbeteendet uppkommit och formats i och av dennes ursprungliga sociala miljö 
samt den feministiska teorin där man beaktar de rådande maktförhållandena i samhället vilka 
fostrar ett förövarbeteende. 
 
Kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp klandras för att ha bett om det genom att 
ha haft för utmanande kläder, ett förföriskt beteende eller på grund av att de haft sex med 
gärningsmannen eller dennes kompis vid ett tidigare tillfälle. En våldtagen kvinnas urringade 
tröja, eller korta kjol, eller hennes tidigare sexuella erfarenheter, saknar betydelse. Att en 
kvinna följt med en man hem en kväll eller litat på sin pojkvän ska aldrig kunna användas 
emot henne som en förmildrande omständighet, om hon sedan blivit våldtagen. Det har ingen 
betydelse ifall tjejen är berusad eller bär en urringad tröja eller en kort kjol. Oberoende av hur 
tjejen beter dig eller ser ut så ska hon inte behöva riskera att bli utnyttjad. Ett nej är alltid ett 
nej och ett sexuellt övergrepp är alltid mannens ansvar (Brownmiller, 1976; Jeffner, 1998; 
Eliasson, 2000). Mäns våld mot kvinnor, framhåller Eliasson, är det yttersta tecknet på 
könsmaktsordningen i samhället och därmed också på följderna av de förkroppsligade, 
materialiserade skillnaderna. 
 
Grundtanken med samtliga behandlingsmetoder måste vara att det går att förändra förövarens 
självbild, bild av andra samt dennes beteende. För förövaren att förstå sig själv och ta ansvar 
även för det fientliga inom sig menar Kwarnström och Tidefors-Andersson bör ses som en 
mogenhet hos personen vilket är målet med behandlingen. När förövaren når dit accepterar 
han sannolikt även sitt straff. Det finns visst vetenskapligt stöd för att unga sexualbrottslingar, 
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när de väl upptäckts och konfronterats med sina övergrepp, är mer angelägna att erkänna 
dessa än vuxna (Vizard et al., 1995; Långström, 1999). Ett erkännande (Långström, 2000) 
förhöjer utsikterna till behandling och enligt studier över effektiva behandlingsformer för 
förövare av sexualbrott hävdas att det kan vara lättare att behandla unga personer är äldre. 
Långström menar att det finns en uppenbar brist på granskade studier av effektiv behandling 
av unga sexualbrottslingar. Vizard et al. poängterar vikten av fortsatt utveckling av 
fungerande behandlingsformer för unga förövare av sexualbrott. En väsentlig uppgift är att 
metodiskt utvärdera hur olika behandlingsformer bidrar till att förebygga återfallsbeteende. 
Kwarnmark framhåller dock att (personlig kommunikation, 1 april, 2006) för att 
överhuvudtaget kunna hjälpa och förstå gärningsmannen är det av betydelse att man sätter in 
insatser som följaktligen hjälper denne att förändra sitt beteende. En gemensam faktor för 
samtliga av nämnda behandlingsåtgärder är att de riktar sig till gärningsmannens specifika 
behov och förmågor. En viktig del av behandlingen är att terapeuten utgår ifrån ett makt eller 
- maktlöshetsperspektiv så att gärningsmannen skall kunna förstå, identifiera, känna samt 
kunna kontrollera sitt sätt att uttrycka aggression och vanmakt. Tidig upptäckt (Långström, 
1999) och vetenskapligt välgrundade, effektiva behandlingsinsatser för unga förövare är av 
stort värde i kampen mot sexuella övergrepp. 
 
Jag anser att sexuella övergrepp handlar om makt. Det blir tydligt att förövaren känner sig 
maktlös och han kompenserar sig för det genom att agera ut och ta makten (Kwarnmark, 
personlig kommunikation, 1 april, 2006). Eliasson (personlig kommunikation 15 mars, 2006) 
ifrågasätter den psykodynamiska teorin, där jag anser att hon har en betydelsefull poäng, att 
ifall sexuella övergrepp endast beror på förövarens trasiga familjeband är det underligt att 
kvinnor inte blir förövare i samma utsträckning som män. Ett stort mörkertal kvinnor med 
vaga familjeband från barndomen utvecklar följaktligen inte ett övergreppsbeteende, utan 
vänder istället den skadade uppväxten till annan problematik, eventuella problem med 
relationer dock inte på så vis att kvinnor begår övergrepp i samma utsträckning som män. 
Eliasson menar istället att sexuella övergrepp handlar om de rådande maktförhållandena i 
samhället, att männen tar ut sin absoluta makt i själva övergreppet. Jag avser dock att ifall 
man skulle söka orsaken till sexuella övergrepp endast i den feministiska teorin, skulle det 
medföra att kvinnor inte över huvudtaget begår sexuella övergrepp mot män på grund av att 
teorin framhäver könsförtrycket som yttersta anledning till att sexuella övergrepp sker. 
 
Jag hänsyftar till skillnad från psykodynamikerna att sexuella övergrepp inte alltid kan 
hänvisas till förövarens bakgrund. Till viss del finns ett samband, mellan övergreppsbeteende 
och en otrygg barndom, men jag vill inte stanna vid den förklaringen. Jag tänker på att 
sexuella övergrepp sker på grund av ett föråldrat synsätt på kvinnor som tyvärr lever kvar i 
samhället där mannen ofta skrämmer kvinnan. Jag tror att män som kommer från goda 
förhållanden även de kan ha en benägenhet att våldta kvinnor, ifall de känner sig förfördelade 
eller orättvist behandlade. Jag tror även att män som kommer från en problemfylld barndom 
nödvändigtvis inte behöver utveckla ett förövarbeteende. Vidare intressant är att jag inte 
heller finner förklaringen till att män begår sexuella övergrepp mot kvinnor som enligt 
feministisk teori förklaras till att mannen generellt sett skulle ha ett maktövertagande på 
kvinnan. Ifall man skulle förklara sexuella över grepp på så vis skulle det betyda att kvinnor 
inte begår sexuella övergrepp, vilket finns dokumentation kring. 
 
I forskningslitteraturen (Groth, 1981; Jeffner, 1998; Wennstam, 2002, Wennstam, 2005) där 
både förövare och offer får komma till tals, är vad som överraskar mig mest, hur stora 
likheterna verkligen är mellan förövarnas och offrens sätt att tänka, känna och reagera. Offret 
samt förövaren nämner bland annat bristen på tillit till omvärlden, ilska, sorg och maktlöshet. 
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Det framträder som allt klarare att det betydelsefullaste som kan inledas är att försöka bryta 
den onda cirkel som omsluter offret och förövaren. Det är av värde att medierapporteringen 
och den allmänna debatten kring våldtäkter är mångsidig för att kunna förstå det invecklade 
beteendemönstret hos förövaren. Det är viktigt med en kunskapsbaserad bild av sexuella 
övergrepp, för att kunna förebygga och utreda brotten, öka anmälningsbenägenheten samt ge 
våldtäktsoffer bättre stöd och vård. 
 
Hydén (1995) tar fram faktorn att ha makt över någon som den viktigaste komponenten till 
den tragiska utvecklingen av mäns våld mot kvinnor. Hydén menar att istället för att utöva 
makt mot någon eller något, bör man använda makten till att exempelvis förverkliga något. 
Ifall man reflekterar i termer av makt att utföra något, innebär det vidare att den ena i en 
relation inte bör växa på den andres bekostnad.  
 
Jag betraktar fenomenet kring sexuella övergrepp som att det handlar om människor i olika 
maktpositioner som använder och missbrukar sin makt genom att begå sexuella övergrepp 
mot personer som är i ett underlägset förhållande till dem. Vad feministisk teori samt 
psykodynamisk teori beskriver är sammantaget att sexuella övergrepp mot kvinnor handlar 
om män med en känsla av maktlöshet som uppkommit av olika anledningar som genomför 
våldtäkter mot kvinnor. 

7.3 Metoddiskussion 
Valet att genomföra en kunskapsöversikt gjordes för att få tillfälle att ta del fler än ett 
teoretiskt perspektiv, samt i syfte att erhålla en bred kunskap om sexuella övergrepp mot 
kvinnor. För att få möjlighet till god empiri och för att belysa ämnet ur olika perspektiv, har 
jag valt att använda mig av ledande forskare inom området. Det underlag som studerats 
beskriver det jag velat undersöka, nämligen att ta reda på hur våldtäkt och sexuella övergrepp 
diskuteras i forskningslitteraturen, i ett teoretiskt och behandlingsmässigt avseende. Materialet 
har som Backman (1998) beskriver, behandlats grundligt och vidare har jag redogjort för det 
jag enligt syftet avsett forska kring. 
 
Centrala moment i forskningslitteraturen har valts ut som sedan citerats och tolkats för att öka 
den interna validiteten i studien och för att få en så informativ beskrivning som möjligt av 
ämnesområdet samt ett konsekvent tänkande studien igenom. Genom (Kvale, 1997) 
upprepade kontroller av forskarnas uppgifter har jag kommit till samma slutledningar 
upprepade gånger. Jag har alltså mätt det jag utgett mig för att mäta genom att jag lyssnat till 
vad författarna uttrycker i litteraturen samt i de illustrativa expertintervjuerna. Genom de 
informativa citaten har forskarnas teoretiska strategier uppmärksammats. Vidare har vissa 
relevanta teman valts ut som tillsammans har kunnat leda till en analys och ett resultat. En god 
logik har använts i studien, med en tydlig disposition samt täta givna beskrivningar av utvalda 
texter (Patton, 1990). Målsättningen har varit att, genom att citera primärdokument och de 
utvalda intervjupersonerna, ge täta beskrivningar och informativa fall (Patton) på så sätt 
erhålla en hög intern validitet. De utvalda citaten och den täta referensbeskrivningen ökar 
vidare ämnets giltighet och den interna reliabiliteten kan uppmärksammas på grund av att 
upprepade kontroller av den egna analysen har genererat i samma resultat. 
 
Flera olika (Ruth, 1991) trianguleringstekniker har använts i studien. Metodtriangulering, det 
vill säga, att både kvalitativa och kvantitativa metoder har uppmärksammats. 
Teoritriangulering har beaktats genom att flera teorier samt det som står i litteraturen har lyfts 
fram. Triangulering av datakällorna har sedan skett genom att forskarna gett röster åt både 
förövarens samt offrens syn på sexuella övergrepp i en form av olika rollperspektiv (förövare- 
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offer). Genom citat av datakällorna har jag vidare tagit hänsyn till förövarnas röster. 
Kontinuerligt under arbetets gång har även undersökartriangulering använts. Det undersökta 
materialet har granskats, för att sedan låta vila ett par dagar, för att återigen göra ytterligare en 
granskning, det vill säga kontrollera analysen och granska ifall samma resultat fortfarande 
uppnås. 
 
När det gäller generaliserbarheten så nämner Kvale (se avsnitt 4.4.12) tre former av 
generaliserbarhet. Den statistiska generaliserbarheten är inte aktuell för denna studie, däremot 
såväl den naturalistiska som den analytiska genrealiserbarheten, om än i begränsad 
utformning. Därmed blir generaliserbarheten naturalistisk i och med att jag tar fram tidigare 
outtalad fakta som det både i litteraturen och i teorierna finns stöd för. I synnerhet använder 
jag denna generaliserbarhet när ungdomarnas tankar överförs till citat. I analysen framkom 
erfarenheter och åsikter som jag satte ord på under tema 2, 3 och 4. I temana citerar och sätter 
jag ord på hur de dömda förövarna beskriver övergreppen, ungdomarnas förståelse av våldtäkt 
samt även offrets syn på händelseförloppet. I studien sammanställer jag flera forskares verk 
samt deras teoretiska perspektiv i en feministiskt psykoanalytisk modell, därmed finns ett 
visst mått av analytisk generaliserbarhet i studien. Vidare kan även en teoretisk giltighet 
uppmärksammas i och med att jag, vilket tidigare nämnts, använder mig av flera olika teorier 
(Seale, 1999). 
 
Som forskare bör man (Backman, 1998) analysera förförståelsen samt hur man använder sig 
själv i forskningsprocessen. Under arbetets gång har jag varit uppmärksam på och begrundat 
kring min roll i formgivningen av den kunskap som presenteras i studien. Eftersträvansvärt 
har varit att hålla mig uppmärksam inför studiens alla relevanta kvaliteter. Detta har fört med 
sig att jag under studiens framåtskridande, utmanat och ifrågasatt mig själv i sökandet efter en 
djupare förståelse. Fördelen med att genomföra en kunskapsöversikt är att man får en bred 
överblick inom ett ämnesområde. Vinster med att göra illustrativa expertintervjuer är att 
studien framställs som mer förklarande. Som resultat av studien finns det även möjlighet för 
fortsatt forskning. Nackdelen med valet av metod är dock att det jag erhåller i bredd riskerar 
jag att tappa på djupet; med en renodlad kvalitativ metodik hade jag, med exempelvis 
djupintervjuer av utsatta kvinnor eller dömda förövare kunnat få ut en mer koncentrerad 
kunskap inom det valda området. 
 
Valet av litteratur har kompletterat varandra på olika sätt och urvalet av teorier har gett olika 
uppslag och perspektiv på det jag valt att studera. Därtill har jag har tvingats till att avgränsa 
mig i litteraturen, något som gör att den externa validiteten (Kvale, 1997) i studien är 
begränsad. I en kunskapsöversikt kan man omöjligt täcka in all befintlig litteratur inom 
området. Möjligheter som bearbetades av mig, som dock prioriterades bort var bland annat att 
göra en studie med inriktning ur en kognitivt teoretisk inriktning, alternativt en bred 
kvantitativ undersökning. Andra möjligheter var att undersöka hur sexuella övergrepp ser ut i 
homosexuella förhållanden, inom andra kulturer samt pedofili, dock var jag tvungen att 
begränsa mig. 

7.4 Förslag till framtida forskning 
- Forskningen om unga förövare av sexbrott är fortfarande liten. Trots att många studier 

genomförts finns det fortfarande ett antal luckor. Man kan konstatera att ganska många 
beskrivande undersökningar har publicerats medan välmotiverade, hypotesprövande 
studier hittills har varit ovanligare. Dessa brister bör bli föremål för vidare forskning 
och ny kunskap. 
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- Fortsatt befolkningsbaserad forskning om normativ och avvikande sexualitet bland 
barn och unga behövs, särskilt om hur förövarbeteenden uppkommer och utvecklas. 

 
- Välgjorda behandlingsstudier där kontrollgrupper som får annan behandling 

inkluderas framstår som särskilt angelägna. Likaså bör fler undersökningar av 
undergrupper av sexbrottsförövare med olika risk- och skyddsfaktorer för sitt 
övergreppsarbete göras. På så sätt kan på sikt olika behandlingsinsatser bättre anpassas 
till individuella drag hos förövaren. 

 
- Idag finns en liten grad dokumentation som problematiserar kvinnors eventuella 

övergrepp mot pojkar/unga män, vilket är ett relativt dolt problem. Vad är vidare ett 
acceptabelt sätt att visa närhet på? Hur uttrycker man närhet utan att begå övergrepp? 
Följande är angelägna eftertankar, vilka bör undersökas djupare kring. 



 93

Referenser 

Publikationer 
Alvesson, A. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Beauvoir, S. (1995). Det andra könet. Stockholm: Norstedts. 
 
Bergenheim, Å. (2005). Brottet, offret och förövaren. Vetenskapens och det svenska 
rättsväsendets syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn 1850 – 2000. Falun: Carlsson. 
 
Boëthius, M.-P. (1981). Skylla sig själv. En bok om våldtäkt. Stockholm: Liber. 
 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).(1997). Kriminalstatistik 1996. Brottsförebyggande Rådet; 
Stockholm. 
 
Brownmiller, S. (1976). Against our will. Men, women and rape. London: Penguin Books. 
 
Crotty, M. (1998). The Foundations of Social Research. Meaning and perspective in the 
reserarch process. London: Sage Publications. 
 
Dahl, U. (2005). Scener ur ett äktenskap: Jämställdhet och heteronormativitet. I Kulick, D. 
(red.). Queersverige. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Diesen, C. (1997). Bevis – Värdering av erkännande konfrontationer, DNA och andra enstaka 
bevis. Stockholm: Norstedts juridik. 
 
Eliasson, M. (2000). Mäns våld mot kvinnor. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Foucault, M. (2002). Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta. Göteborg: Daidalos. 
 
Franzén, M. (1990). Maktfrågan. I T. Goldberg (Red.) Samhällsproblem. En bok om svensk 
samhällsutveckling och sociala problem. Stockholm: Liber. 
 
Groth, A.-N. (1981). Män som våldtar, vilka är de? Varför begår de våldtäkt? 
Myter om gärningsmannen. Stockholm: Prisma. 
 
Hutchinson, E. (1999). Dimensions of Human Behaviour. Person and environment. Thousand 
Oaks, California: Pine Forge Press. 
 
Hydén, M. (1995). Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga. 
Stockholm: Liber. 
 
Jeffner, S. (1998). Liksom våldtäkt typ. Om ungdomars förståelse av våldtäkt. Stockholm: 
Brevskolan. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 



 94

 
Kwarnmark, E. & Tidefors-Andersson, I. (1999). Förövarpsykologi. Stockholm: Natur & 
Kultur.  
 
Nyman, A., Risberg, O. & Svensson B. (2000). Unga förövare - sexuella övergrepp och 
behandling. Stockholm: Rädda Barnen. 
 
Långström, N. (2000). Sexuella övergrepp mot barn: expertrapport. Unga som begår 
sexbrott: en forskningsöversikt. Stockholm: Socialstyrelsen. Artikelnr: 2000-36-002.  
 
Långström, N. (1999). Young Sex Offenders: Individual characteristics, agency reactions and 
criminal recidivism. Doktorsavhandling. Karolinska Institutet Stockholm. ISBN 91- 628-
3530-0. 
 
Patton, M.-Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. London: Sage. 
 
Ruth, J.-E. (1991). Reliabilitets- och validitetsfrågan i kvantitativ respektive kvalitativ 
forskningstradition. Gerontologia, Vol. 5 no. 4, s. 277- 289. 
 
Seale, C. (1999). The quality of qualitative research. London: Sage. 
 
Vizard, E., Monck, E. & Misch, P. (1995), Child and adolescent sex abuse perpetrators: a 
review of the research literature, Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol.36, no.5, 
s.731-756. 
 
Wendt-Höjer, M. (2002). Rädslans politik. Våld och sexualitet i den svenska demokratin. 
Lund: Liber. 
 
Wennstam, K. (2002). Flickan och skulden. En bok om samhällets syn på våldtäkt. 
Stockholm: Albert Bonnier. 
 
Wennstam, K. (2004). En riktig våldtäktsman. En bok om samhällets syn på våldtäkt. 
Stockholm: Albert Bonnier. 

PM 
Hedlund, E. (1994). Sexuella övergrepp. Ett drama ur tre perspektiv. Stockholms universitet: 
Socialhögskolan. 

Web-dokument 
web-dok 1: http://www.advokatsamfundet.se/advokaten/new/tema_adv.asp?ID=677 
web-dok 2: http://www.rfsu.se/nya_sexualbrottslagen__tva_steg_fram_%96_ett_tillbaka.asp 

Lagtext 
BrB 6 kap, SFS, Lag 1984: 299. 
 
Justitiedepartementet, proposition 2004/2005: 45, 11 november 2004. 

Personlig kommunikation 
M. Eliasson, 15 mars 2006. 



 95

 
E. Kwarnmark, 1 april, 2006. 

TV-inslag 
Debatt, L. Persson, 17 jan 2006. Copyright: Sveriges Television AB. 



 96

Bilaga 

Intervju med Mona Eliasson 
Före intervjun inleder Mona Eliasson: 
Det finns våldtäkt, alltså våldtäkt på främlingar och bekantskapsvåldtäkt, där 
bekantskapsvåldtäkten är den vanligaste formen. Att det kan finns lite olika grunder för den 
ena eller den andra vilket betyder då att olika teorier och behandlingsaspekter kommer att 
skilja sig åt beroende på vilken form man är inriktad på. Men det vanligaste det är ju alltså att 
det begås våldtäkt mot någon som mannen är bekant med. Man kan ändå se det så att den 
föreställning vi har om våldtäkt är överfallsvåldtäkt. Alltså på parkeringsplatsen eller helt 
okända platser och de här olika sorternas våldtäkt får olika konsekvenser för kvinnan. Det är 
lättare för henne, hon får mer stöd från omgivningen att återhämta sig efter en 
överfallsvåldtäkt, än det är någon som utsatt henne för våldtäkt. För då kommer samspelet 
mellan två individer, vem har ansvar för vad? Det finns väldigt starkt tendens att man har 
djupa kulturella rötter även i Sverige, ni skall inte tro något annat. Att kvinnor som har blivit 
utsatta för våldtäkt är att de har på något sätt bidragit själva. Men min utgångspunkt det är ju 
att man inte kan se det här enbart på individnivå. Man måste också se det på praktiknivå, 
alltså hur hanteras det här i samhället? Hur förhåller vi oss till det? Sedan en diskursivnivå, 
alltså föreställningar, normer och där ingår också föreställningar om kvinnor och män, hur 
man skall uppträda och förhålla sig till varandra, om sexualitet, om relationer. 
 
Allt det här gör ju att det blir väldigt stort, det blir som att nysta, med olika trådar. Men om 
man bara inriktar sig på att säga; ja den här mannen som har begått våldtäkt har en trasig 
barndom, det tror jag inte på. Jag tror inte att man kan se det endast utifrån det sättet, det finns 
en grupp och den är den gruppen som Niklas Långström egentligen talar om. De som är, 
osedvanlig grymma, instuderade, upprepar sitt brott, och som också ofta har en annan 
kriminell belastning. Det är säkert så att de har en trasig barndom, en massa problem från 
början till slut. Men det är inte den vanligaste formen av våldtäkt. Den vanligaste formen är ju 
en kille som är hur trevlig och rar som helst. Men som tycker att om en kvinna har gått så 
långt med honom så att hon bjuder hem honom till sig eller går med honom hem, så kan hon 
förvänta sig att han skall begär att hon skall ställa upp och han tvekar inte heller att använda 
lite tvång om det är så. Detta får vi förstärkt varannan dag, på tv. Alltså man framställer killar 
och synnerligt unga killar som sexgalningar, de kan inte behärska sig om de ser en naken 
kvinna, de är ständigt besatta av kvinnors kroppar och bröst och allt vad det är. Det här tror 
jag är ganska farligt egentligen alltså att man inte stannar till och funderar över, här förmedlas 
ju ett ideal vilket presenteras som det normala. Unga män som inte har någon egen erfarenhet, 
och jag menar ju att alla vi är ju nyfikna på sex, det andra könet osv., men vi växer upp. Om 
vi inte har fler, vad skall man säga, vardagliga förebilder, om vi inte har några kunskaper, 
eller någon syster, eller föräldrar som ser till att man exponeras för olika sorters situationer, 
eller att man kan pratar om det, ser till att man träffar folk av alla sorter. Så är det risk att man 
tror att det är så det skall vara, och det är ju ett problem, men nu är det ju alltid individens eget 
ansvar i slutändan.  
 
Men om man då tar med båda nivåerna, dels föreställningarna vi har, dels den praktik som vi 
ser omkring oss som vi uppfattar som normalt. Som individ måste vi förhålla oss till båda 
dessa. Då är det risk att man går över den där gränsen, om vi inte ser eller om man är omogen. 
Eller om man är i en grupp med killar, då behöver ingen tar ansvar. Om man anser att det 
tillhör det sexuella spelet att det hör till att tjejer skall retas lite, de skall klä sig lite utmanade, 
om de ler då betyder det att de vill, alla sådana saker där man inte vet hur man skall tolka 
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signaler eller om man är någorlunda eftertänksam gör ju att det är lättare att man bryter 
gränser. Det finns ju studier som visar att unga hyggliga män tycker att det är okej att man kan 
använda lite tvång för att det är meningen att tjejer skall vara lite svårflirtade. Alltså jag menar 
där har vi också förebilder i teaterpjäser tex. ”borta med vinden” ett tema, där hon säger nej 
och han tvingar henne och då blir hon jättelycklig. Det är så blandat hur det skall vara och vad 
vi uppfattar som normalt, på sätt och vis så tycker jag att det är att förvänta sig att unga killar 
ska tycka att man ska använda lite tvång. Det leder till att unga tjejer ofta har svårt att skilja 
mellan vad som är en obehaglig erfarenhet och vad som konstaterar våldtäkt i betydelsen att 
någon har tvingat mig att göra någonting som jag inte ville. Det tycker jag är lite 
bekymmersamt. 
 

- Hur ser du på våld mot kvinnor, vilket perspektiv intar du? 
Ja, det är väl det jag har beskrivit, jag intar ett könsmaktsperspektiv. För det är det som har 
fått kunskaperna att ta stora steg framåt, och sen vill jag betona att könsmaktsperspektivet 
innebär inte att man är tvingad. Jag menar ju vi lever alla i det här systemet. Men alla reagerar 
inte på samma sätt, så det finns också ett individuellt ansvar i det hela. Alla män beter sig inte 
så här. Men vi skall inte vara så förvånade över att det är så många som gör det. Med tanke på 
de normer och den praktik som vi har idag. 
 

- Vilka teoretiska perspektiv anser du vara relevanta för att kunna förstå och 
analysera vad våld mot kvinnor innebär? (följdfråga: Vad handlar det egentligen 
om?) 

Ja, det är ju genusteorier. Det handlar om relationer mellan kvinnor och män. Att vi lever i en 
värld där män förväntas vara överordnade, i Sverige är det dock inte så jättetydligt. Men det är 
ju ändå så. Kvinnor skall anpassa sig till det. Det innebär att kvinnor deltar i sin egen 
underordning kan man säga, med de här normerna och den praktik som finns. 
 

- Det finns som sagt olika teoretiska perspektiv att beakta övergrepp mot kvinnor 
ur, bland annat det psykodynamiska, psykologiska, kliniska, rättsvetenskapliga 
och så vidare, hur ser du på de olika perspektiven, kompletterar de varandra? 

Ja, så länge man har genus, att man beaktar genusaspekten inom ramen för varje teoretiskt 
perspektiv. Det är ju det som är, vad det man skall säga skeendet emellan. Och det finns ju 
inom psykodynamisk, psykologisk, klinisk, rättsklinisk aspekt, kan det inte vara det. … man 
kan handlägga genus, det finns ju genusstroke i alla dem….. men jag tror också att man skall 
vara klar över att om man håller isär dem här två typerna av våldtäkt så kommer det handla 
om olika grupper och den här vad skall man kalla det vänskapsvåldtäkt eller ja, 
bekantskapvåldtäkt som kvinnan aldrig kommer i behandling, väldigt sällan inom ramen för 
rättsväsendet. Det är ingen som betraktar dem som sjuka eller avvikande, de har visserligen 
begått ett brott men det är ju ingen som jag tror tänker att de skall gå i någon slags 
behandling. Utan det är dem som har någon diagnos, så att det är en extrem grupp, som den 
där Niklas Långström och Martin Grann jobbar med. Det är ju mera en extrem grupp och även 
där så tycker jag att man måste ta in genusaspekten annars så tror jag att blir det svårt att 
förklara varför män begår våldtäkt och inte kvinnor gör det. 
 

- Nicklas Långström skriver om ett förövarperspektiv. Vad anser du om att man 
försöker förstå förövaren? 

Det tycker jag att man skall göra. Om man inte försöker förstå förövaren så blir det väldigt 
svårt att hitta adekvata behandlingsmetoder och också preventionen behöver ju känna till ett 
förövarperspektiv. Det tycker jag är helt okej, till och med väldigt bra. Men däremot så tycker 
jag inte att de som jobbar, sådana som jobbar frivilligt med att hjälpa våldutsatta kvinnor det 
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är inte deras ansvar att det blir sådant här va, för att ibland ställs de här två positionerna mot 
varandra kvinnojourerna, Alla Kvinnors Hus, kriscentrum vi har ingenting med det här att 
göra. Vi tycker inte att män skall gå i behandling och sådant här, jag menar det är inte deras 
ansvar att se till att det blir men det ligger i deras intresse att det finns. Jag tycker det är två 
olika positioner men jag ser inga konflikter egentligen mellan dem, såvida man inte tar några 
pengar från dem som ska gå till att ta hand om kvinnor och lägger de på männen då vet jag 
inte vad jag tycker. Men det är ju inte det vi pratar om här. Men jag tycker att det är bra att 
förstå sexuella övergrepp ur ett förövarperspektiv. För annars hur skall man kunna få de att 
ändra sig? 
 

- Hur ser man på övergrepp ur ett feministiskt perspektiv? 
Det är ju alltså det jag menar könsmaktsperspektiv. Det handlar om man ser övergrepp ur 
yttersta formen av manligt förtyck av kvinnor på en individnivå. För det finns på andra nivåer 
också. Det här med att kvinnor får lägre lön och kvinnodominerade yrken, att de inte blir 
uppskattade i termer av lön och karriärmöjligheter är ju ett annat slags förtryck. Man kan se 
övergrepp, mäns övergrepp mot kvinnor som det mest extrema formen av individuellt förtryck 
mot kvinnor. Det är det väl i korthet tror jag. 
 

- Hur vill du göra skillnad på begreppen våldtäkt och övergrepp? 
Ja, våldtäkt, det finns ju gradskillnader om ni menar sexuella övergrepp. Förr var 
definitionerna av våldtäkt fullbordad samlag. Men så ser lagen inte ut längre. Det behöver inte 
vara penis i vaginan heller, för det finns många sätt att kränka någon sexuellt. Alltså jag tror 
att det är en gradskillnad, det kan det ju vara. Jag vet inte om jag kan göra någon skillnad 
mellan dem. 
 

- När du säger gradskillnad hur menar du då? 
Att det är mer eller mindre, fast egentligen handlar om samma fenomen, men lagen gör ju en 
viss distinktion och nu kommer jag inte ihåg hur den ser ut, för den har gjorts, den har justeras 
lite hit och dit. Men i lagens mening, jag vet inte egentligen hur man skiljer på det. Jag har 
inte funderat över det i termer av den nyaste lagstiftningen.  
 

- Men om man bortser ifrån lagen, vad tycker du själv skiljer begreppen åt? 
Alltså jag vet inte om jag kan skilja mellan dem, alla former av ovälkommen sexuell kontakt, 
i princip, är våldtäkt. Men jag tror inte att jag har tillräckligt med fantasi för att föreställa mig 
alla olika grader som kan förekomma. 
 

- Forskningsdata anser att övergreppen begås av vissa män som kommer från 
trasiga familjer. Hur tolkar du faktumet att övergreppen utförs av vissa ”störda” 
män och inte män i största allmänhet? 

Ja, jag vill inte påstå att det är ett faktum, rakt upp och ner, att våldtäkt utförs av störda män. 
Däremot är det ju dem som blir upptäckta och dömda och det är ju faktiskt en annan sak. Det 
är ju en grupp som är störda. Men det är män i största allmänhet också som begår våldtäkt, 
även om inte alla män gör det. Frågan är väl, det är ju inte jag som är den enda som tycker att 
man kanske skall vända på frågan? Hur kommer det sig att inte fler män begår våldtäkt? När 
det är så få av dem som åker fast som blir dömda. Då kan man gå tillbaka och titta på de här 
studierna som visar att unga män tycker att det är okej att utsätta kvinnor för tvång och få som 
man vill sexuellt sätt, om det är så att ingen får reda på det. Så att det är lite komplext och jag 
tror att man gör ett misstag om man tror att det är enbart störda män som utför sexuella 
övergrepp. De är naturligtvis värre, dem som är störda, dem är grymmare, mer hänsynslösa, 
och så vidare. 
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- Hur tolkar du relationer mellan män och kvinnor i största allmänhet, det vill 

säga de nutida könsrollerna? 
Ja, jag skulle vilja påstå att vi …. Jag vill inte säga att vi lever i ett jämställt samhälle även om 
vi har kommit oerhört långt. Men att, man kan ju titta på statistik och könsmaktsutredning i 14 
volymer som kom för fem år sedan eller så. Som visade att kvinnor drar det kortaste strået i 
väldigt många situationer. Detta är ju inbyggt i systemet va, det hör ju till strukturen. Det är 
mycket svårare att ändra på men vi ändrar ju på lagar, men det ändrar ju inte folks beteende. 
De nutida könsrollerna är naturligtvis mycket friare för individen än de någonsin har varit. 
Men det är ju ändå så att kvinnan blir ju utsatt för övergrepp och förövarna betraktas inte som 
goda representanter för den mänskligheten. Jag menar ju, titta bara på massmedia, hur ofta 
intervjuar man kvinnor och hur ofta intervjuar man män? Även om det finns kvinnor som man 
skulle kunna intervjua men vilken roll får kvinnor i de här intervjuerna? Det är bara en 
spegling av detta som jag talar om. Att kvinnor får spela visa roller, ja de får uttala sig om 
barn, och sådant som man betraktar som kvinnliga områden. Oftast är de dekorativa i ett 
inslag, så att säga, men man tar inte deras uppfattningar på lika stort allvar. 
 
Jag tänker på Maria Libert som var chef för Telia förut, hon var den mäktigaste kvinnan inom 
näringslivet tror jag, vid det laget. När man skrev om henne i ekonomibilagan, i de stora 
tidningarna, det var väldigt litet som handlade om hur kompetent hon var och vad hon faktiskt 
uträttade. Väldigt mycket handlade om vilken färg hon hade på sin kavaj, ifall hon hade familj 
och sådana saker. Det är ju att underminera en kvinnas, vad skall man säga, offentliga 
professionella position. Det är ju ett uttryck för att vi inte har ett jämställt samhälle. 
 

- Vad tycker du att det krävs för att vi skall uppnå ett jämställt samhälle? 
Det är något som man får jobba med hela tiden. Alla måste delta. Anledningen till att man 
skall göra det är ju inte att vi har en lag, vilket det är en del som tror. Utan den här lagen har 
vi ju därför att vi anser att varje individ skall få största möjliga frihet att själva välja att 
förverkliga sina talanger och sina möjligheter i livet. Att välja det är vad jämställdheten syftar 
till. Jag tror att det är två länder i världen som inte har skrivit under FN: s deklaration för 
kvinnors rättigheter, det är USA och Saudiarabien. Så vi är faktiskt bundna av FN: s uppdrag 
att arbeta för ökad jämställdhet, vilket man måste göra på alla fronter, det är ju jättestort, för 
alla världens länder har ju sedan urminnes tider varit ojämlika. Så fort man börjar stifta lagar 
och organisera samhällen så får man en sådan här både socialt och könsmässig skiktning, man 
får en hierarki. Men det finns många naturfolk, där man är beroende av den omgivning man 
lever i, där kvinnors arbetsinsatser är lika viktiga som mäns arbetsinsatser. För att där har man 
inte råd att ha en sådan utvecklad hierarki och differenser och sådant. 
 
Jag menar att det är ett stort problem och vi måste jobba på det här hela tiden, hemma, på 
dagis, i skolan, inom arbetslivet, i föreningslivet, på universitet - dagligen. Det är faktiskt en 
stor uppgift och alla måste vara med. Det går inte att säga att; det där sköts av den och den, 
dock är det vissa som är mer intresserade än andra. Men alla måste ställa upp på det här, det 
handlar om demokratiska rättigheter, vilket är grunden för det här. Det finns ju folk som 
hävdar att familjen i samhället är den minsta enheten och det bör vara så, men det anser inte 
jag på den grunden att vi måste ha individen som den minsta enheten i samhället. Därför att 
familjen har aldrig någonsin, aldrig nu heller, inte i någon känd kultur skyddat de svaga, 
kvinnor, barn, äldre, och sjuka mot våld. Jag menar i Kina, låter de småflickor svälta ihjäl, för 
att de inte är värda så mycket, då värnar inte familjen om flickorna, men om de hade varit 
pojkar så hade de gjort det. FN har massor av väldigt intressanta rapporter som tar upp de här 
problemen ur olika utgångspunkter, det gäller inte bara våld, utan en rad andra saker. 
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- Hur skulle du vilja applicera ett maktperspektiv på övergreppsproblematiken? 

Ja, hur menar ni då? I vilken sammanhang då, menar ni forskning eller behandling eller 
prevention? Ja, vi tänker på männens makt. Maktperspektiv kan ju appliceras på sådana saker 
som man att man åker till Thailand och köper småflickor och småpojkar. Det är ju dem som 
har råd som gör detta. Det är ju ingen fattig jäkel som gör detta. Utan det är ju dem som har 
råd. Med pengar kommer ju makt flytande. Och motparterna som blir köpta kommer ju då ur 
en situation som man inte kan välja. Man måste ju ha pengar för att överleva. De här barnen, 
de unga pojkarna och flickorna, kommer från familjer som måste försörja sig. Det är ju ingen 
tillfällighet att vi som bor i den här rika världen åker till de här fattiga länderna som Thailand 
och Gambia och liknade. Jag menar ju inte att jag deltar i detta, men alltså den är en del av 
den här situationen. Jag menar ju att trafficing, med de kvinnor som kommer från Östeuropa, 
de har ju inget val. De har dåliga möjligheter att försörja sig och sina familjer, trista utsikter 
om de stannar kvar där hemma och då verkar ju det här som en möjlighet. 
 

- Hur ser du på det våld som finns inom invandrarfamiljer i förhållande till det 
våld inom västerländska familjer? 

Jag tror att det ju samma sak. Men på individnivå så uppfattar man det kanske lite olika och 
sen är ju invandrare så olika. Så att där skall man vara väldigt försiktigt med att tala om 
invandrarfamiljer i allmänhet, för det är ju lätt att man sätter en stämpel. Och inget säger att 
det här är en grupp som är problematiskt, för att våldet, det finns ju precis överallt. Det är ju 
ingen exklusiv angelägenhet för en särskild grupp. Det just när det gäller invandrarfamiljer så 
tror jag, alltså nu kan jag inte något skärskild om det, men jag jobbar med en organisation som 
ni kanske känner till: Tara 5. De specialiserar sig på att hjälpa våldutsatta kvinnor som har en 
annan kulturell bakgrund än svensk. Det är till för dem som arbetar på Tara 5, som en 
kvinnojour alltså. Det är helt fantastiskt att jobba på Tara 5, jag blir så överlycklig när de 
ringer och frågar om jag kan komma och ta en kurs. Ja visst, det gör jag. För där träffar man 
mest unga kvinnor, som har väldigt blandat bakgrund. De kommer från all världens olika 
länder, välutbildade, välintegrerade i Sverige, otroligt kunniga. De är ju de bästa 
representanterna alltså, de är ju en elit inom hur säger man, bland invandrarfamiljer. Och den 
gruppen, jag menar ju, de kommer från förhållanden där det inte förekommer våld och 
förtryckt osv. De är väldigt skickliga på att arbeta, eftersom de har dubbel kompetens, de kan 
den svenska kulturen och de kan sin bakgrunds kultur. De kan både svenska och ett språk som 
är okänt och ovanligt att kunna bland vanliga svenskar. Sen tror jag också att invandrare i 
vissa lägen kan vara väldigt stressade. 
 
När det är krisförhållanden, krig, inbördeskrig och liknande då blir det mer våld inom 
familjerna. Man skall undvika, när man talar om invandrarfamiljer, att generalisera. Där finns 
de mest avancerade, välutbildade, genomtänka, politisk medvetna och så finns det folk som 
kommer från en miljö där man har fått sträva i allt för att man skall få sätta mat på bordet. De 
har aldrig tid för att reflektera och tänka på sig själv och gå i skolan. En sak som är bra med 
att man går i skolan, är inte bara att man lär sig saker, utan man får tid över att reflektera över 
sig själv också. Det är ju den viktigaste delen i att få en utbildning. Dem som kommer ifrån en 
sådan bakgrund har svårare att ta till sig en massa sedvanlig kunskap, som vi har i Sverige. De 
blir inte accepterade och vad har de att falla tillbaka på som gör att de känner sig som 
personer, som människor? Ja, sina egna sedvanliga kunskaper som utvecklats på de ställen de 
har lämnat, men som de själva inte har kontakt med längre. Utan med dem följer ett förlegat 
synsätt, som är förlegat även i deras hembyar så att säga. Med den här stressen kan det vara en 
bidragande orsak att det kan uppstå våld inom familjen. Detta gäller absolut inte alla, jag 
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känner t.ex. kurder som är väldigt, väldigt jämställda - när det gäller förhållandet mellan 
kvinnor och män - politiskt mycket medvetna människor. 
 
Det finns även sådana människor som Fatimas föräldrar. Hennes föräldrar var outbildade, 
dåligt integrerade, då har man sina gamla traditioner att hålla sig fast vid. Då tror jag att det är 
lätt att det blir konflikt, det framkallar lättare våld, när det är en situation, där man ser att det 
finns större variation. Hennes föräldrar såg bara de värsta exemplen på hur svenska tjejer 
uppträder som vi inte heller skulle tycka är särskilt bra. Så jag tycker att man skall vara 
försiktigt med att uttala sig om våld inom invandrarfamiljer. För då skulle man säga, vilka då 
menar du? Menar du dem som kommer från Finland, Norge eller USA? För det är inte det 
man menar, då tycker jag att man skall vara väldigt uppmärksam så att man inte sprider 
fördomar, utan att vara medveten om det. 
 

- Hur skulle du förklara könsmaktsordningen under de senaste 100 åren? 
Om man tittar på lagstiftningen så har det hänt en hel del. För att i början av 1900-talet så 
hade ju kvinnorna inte ens rösträtt. Vi hade massor med lagstiftning som faktiskt hindrade 
kvinnor från att jobba. De som hade utbildning kunde ta statliga anställningar trots att de hade 
fått utbilda sig. Om man tittar på arbetarkvinnor så fick de inte vissa lönsamma jobb, det 
fanns ex. nattarbetsförbud. Nattarbete är mer välbetalt. Det ju så att det är väldigt många 
kvinnliga undersköterskor eller liknade som gärna arbetar på natten, för då är mannen hemma 
med barnen och så sparar man barntillsynskostnad. Det är ju ett sätt att organisera sitt liv efter 
de föreställningar som man tycker är bäst. Men för 100 år sedan skulle det vara möjligt att ha 
det så, för det var nattarbetsförbjud. Kvinnor fick inte arbeta i gruvor, vilket var välbetalt, för 
det ansågs vara farligt. Det har ju gått framåt sedan dess. 
 
1921 fick vi en ny äktenskapslagstiftning som var rätt avancerad. Där säger man att kvinnans 
bidrag med sitt arbete i hemmet (och det får man väl betona att det gäller mest 
medelklassfamiljer eftersom arbetarklass familjer bodde på landet) är lika mycket värt som 
det arbetet mannen gör för en lön. Det betyder att de skall leva på samma standard och han 
skall dela sina pengar med henne, detta var 1921. Sen hade vi hemmafruperioden kring 40 och 
50 talen, då var det många kvinnor och par som ansåg att mannens pengar, är mannens pengar 
så gav han henne hushållspengar. Hon hade ingen insyn i familjens ekonomi, utan den var 
liksom hans. Och det tycker jag är ett bra exempel på att man har en lagstiftning och lagen är 
ju till både för att straffa dem som bryter mot den, och att vara vägledaren för hur vi skall 
tänka. Många, många år senare hade man kvar den gamla idén att mannens inkomst var 
mannens pengar. Fast den lagen hade försökt införa ett nytt grepp på det hela. 
 
1939 fick man inte lov att avskeda kvinnor när de gifte sig eller blev gravida, det hade man 
kunnat fram till dess. När det gäller våld så, ja nu skall vi se här, 1864, då var det inte längre 
tillåtet för mannen att slå sin hustru. Men på 40-talet så fick men en mjukare lagstiftning, som 
sa att den här situationen skulle falla under allmänt åtal om våldet var väldigt grovt. Då föll en 
mans misshandel av sin hustru under allmänt åtal och då betyder det att hon inte var tvungen 
att göra en anmälan. Det är vad allmänt åtal betyder, att en åklagare kan dra mannen inför 
rätta om man anser att det finns bevis. Då kan någon annan anmäla, som känner till 
situationen och man får då samarbeta och samla bevis, så att säga. På 40-talet så sa man att 
om våldet inte var väldigt grovt så skulle det falla under allmänt åtal, men lite mildare våld, 
det kunde tolereras. 1965 fick vi en lag mot våldtäkt inom äktenskapet, Sverige var det första 
landet i världen med det. Men det var väldigt många diskussioner och protester i riksdagen 
från alla partier. Då hänvisade man till att en sådan lag skulle undergräva familjen och 
mannens position i relationen. Så det har ju funnits lagstiftning som har placerat mannen 
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alldeles tydligt som överordnad. Jag gick i skolan på 50-talet, då betraktades pappa som 
målsman, men mina föräldrar var ju gifta och bodde ihop i hela sitt liv och så vidare. När vi 
kom hem med våra skolbetyg och föräldrarna skulle läsa och skriva under att de hade sett det, 
så skulle pappa skriva under. Därför att han var målsman, men det var ju mamma som gick på 
alla föräldramöten såklart, för pappa hade sällan tid. Hon skrev ju under och det var aldrig 
någon som protesterade, men strängt taget så skulle det ha varit pappa. Det har ju hänt väldigt 
mycket. 
 
Bandspelaren stängdes av men efter en stund började Mona Eliasson prata om 
könsmaktsperspektivet. Jag valde att sätta på bandspelaren igen. Resonemanget hon förde 
intresserade mig: 
 
När jag talar om könsmaktsperspektiv så är det framförallt för att kunna förklara varför det 
här är så vanligt ändå. Varför män begår sådana här brott och inte kvinnor. Men så finns det 
alltid individer som bryter mot normer och regler av olika anledningar och då befinner vi oss 
på en annan nivå. Könsmaktsperspektivet handlar ju om föreställningar, normer och om 
strukturer. Alltså där praktiken utövas. Individen är ju en liten, liten grupp då, på det stora 
hela, som utmärker sig på något sätt. Individen måste förhålla sig, till strukturerna och 
normerna osv. Man kan inte strunta i det, även om somliga struntar i att följa lagar, men då 
kommer ju lagen och tar dem i kragen. Det är ju, tycker jag ett problem i den offentliga 
diskussionen. Om vi säger att det är ett visst antal män som utövar våld i olika former mot 
kvinnor så är det bara ett fåtal som åker fast. Det är få som finns i polisens register och ännu 
färre av dem som blir dömda. Så att man måste vara väldigt klar över vilken grupp som det är 
man talar om. De här som Niklas Långström och Martin Grahn jobbar med, de kan inte 
representera ens alla förövare. 
 
Eliasson tipsar om litteratur: 
Martin Grahn, har jobbat ihop med Niklas Långström. Han är chef för det nya centret på 
Karolinska. 
 
Stina Jeffners avhandling, den belyser hur förvirrande det är för unga att veta ifall det är 
våldtäkt eller inte våldtäkt. Det visar också att man inte kan nöja sig bara på den juridiska 
definitionen av våldtäkt. För då måste vi tolerera kränkningar av kvinnor. Sådant vi inte bör 
tolerera. Det är ju de unga kvinnorna som kommer i kläm. Jag menar att de har varit med om 
något så obehaglig men de har inga ord att sätta på det. För att våldtäkt har de ju definierat, i 
den här snäva, snäva modellen. 
 
Jag hade en diskussion med Hanna Köndele som skriver ledare på DN. Hon skrev för ett tag 
sedan nu om att hon vet vem den verkliga våldtäktsmannen är; han är lågutbildad, arbetslös, 
kriminellt belastad, kommer från Nordafrika, ibland Mellanöstern. Henne skrev jag till efter 
att jag läst den ledaren. Hallå! De förövare du beskriver är ju bara dem som är dömda och du 
vet ju precis som jag att det är inte tillräckligt. Då skrev hon tillbaka; att man är ju oskyldig 
tills man har blivit dömd. Hon har ju missat poängen. Då skrev jag till henne igen; du vet ju 
att det har talats om mörkertal. Jag menar till exempel; alla de här värdetransportrånen, de 
brottslingarna har alltså inte begått något brott förrän de har blivit dömda för det? Det är ju så 
många män resonerar, som begår övergrepp mot kvinnor. De utesluter alltså dem som inte 
blivit dömda, för då var det ju inget brott. Det gör ju att männen inte behöver ändra sitt 
uppträdande, de kan ju då fortsätta som de har gjort. Så detta är någonting som man måste 
diskutera när det gäller preventionen, hur skall vi förhålla oss till den här snäva definitionen 
egentligen? Vad skall vi ha preventionen till då? Skolflickor som har haft en trasig barndom 
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vad gör de? De begår inte våldsbrott mot andra människor, varför gör pojkar det då? Detta 
måste man förklara, på något sätt, om det är barndomsförklaringen som man skall bita sig fast 
i. Om man absolut inte vill ta till sig det här med genusaspekten, för om det gäller den trasiga 
barndomen, så skall det gälla lika för pojkar och flickor. Och så fort det inte gör det då är det 
någonting annat också, jag menar jag utesluter absolut inte att en trasig barndom kan ställa till 
det för folk. Sedan vet vi ju också att det finns många som har en trasig barndom men att de 
klarar sig i alla fall. Maskrosbarn är ju ett begrepp. 

Telefonintervju med Elisabet Kwarnmark 
- Forskningsdata anser att övergreppen begås av vissa män som kommer från 

trasiga familjer. Hur tolkar du faktumet att övergreppen utförs av vissa ”störda” 
män och inte män i största allmänhet? 

Men jag kan börja med att berätta från min kliniska erfarenhet och utifrån forskning så är det 
en heterogen grupp alltså, egentligen. Det är från trasiga familjer utifrån ett väldigt brett 
perspektiv kan man säga. Det är inte personer som är utslagna eller väldigt dåliga. Det är ju 
män som kommer från olika socialgrupper. Men det man kan konstatera är ju att det finns 
psykologiska och sociala faktorer som man möjligtvis kan inrymma under radikala trasiga 
familjer. Det finns mycket problem kring relationer och så. Men det kanske inte är sådant som 
syns på ytan direkt, utan det är sådant som man ser när man träffar några sådana personer 
under intervjuer och så vidare. Men det här begreppet stämmer överens med frågor om mitt 
perspektiv. Vad jag har då för perspektiv på detta med våldtäkt och våldtäktsmän? Jag har inte 
uppfattningen att alla män är våldtäktsmän. Men det är män med en speciell problematik som 
begår våldtäkt. 
 
Jag är psykolog, jag utgår samtidigt ur ett eklektiskt förhållningssätt, det vill säga, att jag 
hämtar mina förklaringsmodeller från flera håll. Jag kan se det med ett könsmaktsperspektiv, 
jag antar att du har det någonstans, men att förklara våldtäkt med det enbart, det tycker inte 
jag stämmer. Men jag kan förstå hur det perspektivet och det patriarkala samhället som vi 
fortfarande lever i. Att det förstärker tendenser hos vissa, förstås. Men det är ju ett mörkertal 
här, det kan säkert bero på att det är ett patriarkalt samhälle vi lever i. Men de männen som nu 
gör sig skyldiga till våldtäkt, de kan inte leva upp till idealbilden av mannen som finns i detta 
samhälle. Så på det sättet hänger det ihop, det är liksom ingen… Jag kan inte gå med på att 
säga att alla män är djur. Nu är det många som inte åker fast, då är det så att bilden ändrar sig 
utifrån det perspektivet som vi har. 
 
Det är vissa gemensamma nämnare man finner hos dem som begår sexuella övergrepp. Men 
att det finns vissa skillnader mellan dem som är pedofiler och ytterligheter åt andra hållet. 
Som Hagamannen till exempel, då kan man säga att med ett psykologiskt perspektiv, i alla 
fall, att det är män som har stora problem med intimitet, stora problem att komma i nära 
relation till andra människor utan att bli distraherande eller utnyttjade. De har stora problem 
med känslor och ensamhet, de har inte strategier att sköta relationer på rätt sätt. 
Gruppvåldtäkt, där det är vuxna offer för förövaren, som har problem med sin sexualitet, där 
de är sårbara och har svårigheter att ingå i nära relation. 
 
Man kan säga att pedofilen på något sätt har gett upp möjligheten att ha en jämbördig relation 
med en vuxen. Det är på något sätt omöjligt för honom och därför vänder han sig till barn, för 
att identifiera sig med dem och så tycker han väldigt mycket om barn. Han använder sig av 
sådana myter och tankar som vi kallar för förvrängningar, för att rättstödja att han ville barnet 
väl. Medan den aggressive våldtäktsmannen kan ha en kluven inställning till kvinnan och 
känna att hon bara är underlägsen. Det är väldigt mycket av den vuxna våldtäkten som 
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handlar om makt och det gör ju även barnförövarens övergrepp. Men det blir väldigt tydligt 
att, våldtäktsmannens på ett plan känner sig maktlös och han kompenserar sig för det genom 
att agera ut och ta makten. Om vi tar det här exemplet med Hagamannen så har han ju faktiskt 
haft makt över hela samhället där uppe. Han har ju satt skräck i dem. Det är ju också ett kick 
för honom, så kan det vara, jag vet inte, men det är så man tänker att det ser ut. 
 

- Nicklas Långström skriver om ett förövarperspektiv. Vad anser du om att man 
försöker förstå förövaren? 

Ska man påverka en förövare att ändra sin beteende, då måste man försöka förstå vad det är 
som ligger bakom hans agerande. Men det är verkligen inte en förståelse som handlar om att 
man skall ursäkta honom. Hela tiden är det ju liksom så att vi följer en linje för att också 
hjälpa offren i deras rehabilitering, så behöver man förstå gärningsmannen eftersom då kan vi 
ju först sätta in insatser som kan förändra övergreppsbeteendet. Så förståelsen är utifrån det, 
men det gäller ju professionellt sett och jobbar man med detta måste man verkligen vara 
tydlig med vad förståelsen innebär. Ofta när jag föreläser får jag den upprörda frågan att, då 
har man missförstått det hela menar jag, att man inte kan förstå en sådan handling. Då tror jag 
att man menar att det handlar om att man skall ursäkta övergreppet, men det gör jag inte. Om 
jag skall försöka förändra eller hjälpa honom att förändra sitt beteende måste jag vara beredd 
på att möta och ändå försöka förstå hur detta hänger ihop. Hur han har tänkt? Hur har han 
känt? Varför han har betett sig som han har gjort? Han vill också ofta vara den som vill 
besvara på dessa frågor själv, eftersom det ofta är kaos och jag menar att hans upplevelser av 
övergreppen också är traumatiska i många fall. 
 
När det gäller offret brukar jag predika detta inför rättssalens aktörer att; jag tycker att det är 
viktigt att man försöker förstå både förövarens psykologi och offrets psykologi. Till sist är ju 
förståelsen och kunskapen om förövarens beteende till hjälp för att också förstå hur offret 
reagerar. Vi kan kanske på det sättet komma åt dem som tycker att kvinnor får skylla sig själv 
till exempel. Därför att en förövare är ju många gånger svartsjuk, vill kränka, smutsa ner och 
försätta sitt offer i total vanmakt och maktlöshet. Om man inte förstår det så har man också 
svårt att förstå offrets skräck, känslan av att mista livet, som ett offer kan känna i den 
situationen. Det kanske inte är det första man tänker på att ens offer kan känna en sådan rädsla 
i en sådan situation. Då kanske hon är mer tillmötesgående, eller att hon inte gör motstånd och 
det har vi ju haft en debatt kring rätt mycket. Hur mycket motstånd man skall göra för att det 
inte skall kallas våldtäkt och det är det man försöker ändra på nu i den nya lagstiftningen. Då 
blir det andra aspekter som istället diskuteras, vilka väl inte är färdiga ännu. 
 

- Förövarpsykologi tar upp olika teoretiska perspektiv att beakta övergrepp mot 
kvinnor ur, bland annat det psykodynamiska, psykologiska, kliniska, 
rättsvetenskapliga och så vidare, hur ser du på de olika perspektiven, 
kompletterar de varandra? 

Det psykodynamiska, psykologiska och kliniska, de hänger ihop. Man har ett psykodynamiskt 
grundläggande teoretiskt sätt att förklara detta. Det är ju det som jag är mest upplärd i. Men 
som psykologi är ju nästa steg så att säga, den psykologiska förklaringsmodell som jag känner 
till, är ju den psykodynamiska kan man säga. Sedan så är det program som vi arbetar och 
utvecklar som bygger mycket på kognitiv teori. Vi försöker göra en kombination av detta, 
med psykodynamiken. Psykodynamiken har ju sitt yrke i att den just tittar på hur relationer 
bakom i tiden har sett ut. Den söker förklaringar i traumatiska upplever i relationsproblematik, 
i förövarens bakgrund. 
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Samtidigt tar det kognitiva upp det här med att tanke, känsla och beteende, hänger ihop. Man 
har också sett det i forskning att våra sexualbrottslingar har väldigt många tankesätt, att det 
gör det lätt för dem att göra ett övergrepp. De kan ha föreställningar om att det här barnet klev 
upp i mitt knä och pussade mig, det är ju klart att det vill ha sex då. Eller det vanligaste, att 
kvinnor vill ju egentligen bli våldtagna. Sådana myter är ju viktiga att arbeta med. Det gör 
man väldigt konkret. Och att man i takt med det också kan ändra sitt beteende, där finns ju 
mycket kognitiva metoder. Man kan ändra sitt tänkande, man kan öva på att förändra sitt 
betänkande och därigenom också sitt beteende. Det är det vi bygger på. Men sen i 
bakhuvudet, så har vi som behandlade strategier också med oss att man aah, jag anser inte att 
man kan inte förklara sexuella övergrepp enbart av att man har lärt in sig fel. Här är det ju 
också så att man har traumatiserat i olika grader. Det menar att det stöds i forskningen. Men 
metoderna som den kognitiva psykologin står för, den är väldigt användbar i det här 
sammanhanget och det är det vi arbetar efter när vi försöker påverka och behandla våra 
sexualbrottslingar inom kriminalvården idag. 
 
Vi har i grunden, både Tidefors och jag, en psykodynamisk skolning. Vi försöker lägga in 
Scholler och Freud. Jag upplever dem som moderna psykodynamiker som vi har funnit 
mycket i förklaringsmodellen. Framförallt för min del är det Scholler jag är mest påverkad av, 
Shollers sätt att förklara perversion. För det tycker jag, att det underlättar förståelsen av 
sexuella övergrepp i väldigt historisk utsträckning. Sen så har vi ju också en mer, jag vet inte 
egentligen vad han har för teoretisk förankring, Nicholas Groth. Men han är ju mer praktisk 
klinker. Han har utifrån kliniska erfarenheter, sammanställt som man kan säga någon slags 
teori kring våldtäkt som i första hand inte är sexuell handling utan en aggressiv handling. Där 
får man vara försiktig och så det är ju klart att det finns sexuella inslag, det är ju en kraftig 
sexuell avvikelse i sammanhanget. 
 
Men det är ju ändå begripligare att förstå våldtäkt utifrån att det inte bara handlar om en 
otroligt ovänlig sexuell lust, som är en av myterna. Utan i så fall en ofylld sexualitet som är 
störd på något sätt. Dessutom som inte är lika när det gäller alla övergrepp. Man kan ju säga 
utifrån ett allmänt perspektiv, att alla våldtäkter tyder på någon avvikande sexualitet, men det 
gör det ju inte om man skall hålla på en strikt definition i detta sammanhang. För en 
avvikande sexuell läggning handlar om att man bara tänder på barnen i en viss ålder, eller att 
man bara tänder på att utöva våld, alltså den klassiska sadismen till exempel. Så finns det en 
skara däremellan, där det här är en stor variation men det är viktigt att tänka på att den 
sexuella avvikelsen inte finns hos alla. Det här är ju väldigt ofta en aggressionsproblematik 
som givetvis sexualiseras. Man hämnas på något sätt genom att ge sig på och kränka en annan 
människa. Att kränka någon, det gör man inte enbart genom att slå, utan man gör det genom 
att visa sin makt och genom sexualiteten. För mig är det ju ingen skillnad utan det jag kan se 
hos vissa av mina klienter, är att det ena perspektivet är mer uttalat, och hos andra är det andra 
perspektivet mer uttalat. Men alltså det här maktlöshetsperspektivet finns med hela tiden. 

Intervjuguide 
Del 1. 

- Hur ser du på våld mot kvinnor, vilket perspektiv intar du? 
- Vilka teoretiska perspektiv anser du vara relevanta för att kunna förstå och analysera 

vad våld mot kvinnor innebär? (följdfråga: Vad handlar det egentligen om?) 
- Det finns som sagt olika teoretiska perspektiv att beakta övergrepp mot kvinnor ur, 

bland annat det psykodynamiska, psykologiska, kliniska, rättsvetenskapliga och så 
vidare, hur ser du på de olika perspektiven, kompletterar de varandra? 
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- Nicklas Långström skriver om ett förövarperspektiv. Vad anser du om att man 
försöker förstå förövaren? 

- Hur ser man på övergrepp ur ett feministiskt perspektiv? 
- Hur vill du göra skillnad på begreppen våldtäkt och övergrepp? 

 
Del 2. 

- Forskningsdata anser att övergreppen begås av vissa män som kommer från trasiga 
familjer. Hur tolkar du faktumet att övergreppen utförs av vissa ”störda” män och inte 
män i största allmänhet? 

- Hur tolkar du relationer mellan män och kvinnor i största allmänhet, det vill säga de 
nutida könsrollerna? 

- Hur skulle du vilja applicera ett maktperspektiv på övergreppsproblematiken?  
- Hur ser du på det våld som finns inom invandrarfamiljer i förhållande till våldet inom 

västerländska familjer? 
- Hur skulle du förklara könsmaktsordningen under de senaste 100 åren? 
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Begreppsförklaringar 
 
BRÅ: Brottsförebyggande rådet (Brottsförebyggande rådet, 1997). 
 
Lägersmål: Äldre ord för samlag mellan ogifta (Wennstam, 2002). 
 
Målsägandebiträde: Ifall man har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp har man rätt till ett 
eget juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Även vid annan brottslighet som 
innebär ett angrepp på individen kan man i vissa fall få ett målsägandebiträde. Tingsrätten kan 
utse ett målsägandebiträde så snart förundersökningen har inletts. Biträdeshjälpen är i princip 
kostnadsfri. Målsägandebiträdet som i de flesta fall är en advokat, har till uppgift att ta tillvara 
målsägandes intressen samt ge stöd och hjälp under förundersökningen och rättegången. Man 
kan även få hjälp med att biträda åtalet och föra talan om skadestånd. Är man i behov av ett 
målsägandebiträde bör man så fort som möjligt diskutera detta med åklagare eller den polis 
som ansvarar för förundersökningen (web-dok 1). 
 
RFSU: Öppnades för första gången i Sverige, i augusti 1977, mottagningen riktades till 
våldtagna kvinnor. Under första året var det sammanlagt 66 kvinnor som sökte till 
mottagningen. Av dessa var 57 som blivit våldtagna och nio som kom för att få råd om en 
anhörig som blivit våldtagen eller för att fruktan inför att bli våldtagen (Hedlund, 1994). 
 
Rädda Barnen: Är en verksamhet för barn och ungdomar i kris (Nyman et al., 2000). 
 
Stödbevisning: Stödbevisning kan bland annat innebära att det är personer som har gjort 
vissa iakttagelser efteråt. Det kan även vara någon som kvinnan har berättat saker för, men det 
måste finnas viss stödbevisning utöver hennes då synnerligen trovärdiga berättelse. 
Stödbevisningen prövades senast i november 2005 i högsta domstolen (web-dok 1). 
 
Uppförandestörning: Ett genomgripande mönster av kränkning av andra samt 
normöverträdelser i form av aggressivt, destruktivt eller bedrägligt beteende (Långström, 
2000). 
 
 


