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Abstrakt 
 
 

Uppsatsens syfte var att beskriva och analysera kring varför män begår övergrepp, 
våldtäkt, mot kvinnor ur ett förövarpsykologiskt och psykodynamiskt perspektiv så 
som det beskrivs i ett urval av forskningslitteraturen. Den frågeställning som har 
varit i fokus för uppsatsen är; hur litteraturen beskriver och diskuterar ur ett 
förövarperspektiv med fokus på det psykodynamiska perspektivet övergrepp, 
våldtäkt, mot kvinnor. Studien utfördes i form av en selektiv kunskapsöversikt och 
bygger på ett urval av litteratur av svenska forskare och forskare med internationell 
koppling. Huvudinriktningen var att fokusera på utvalda teman där 
självbild/identitet, uppväxt, manlighet och alkohol användes för att belysa och 
strukturera upp problembilden. De viktigaste resultaten visade att förövarna var 
män som tidigt i livet blivit traumatiserade av olika slag. Det rörde sig om att de 
hade blivit kränkta i sin manlighetsutveckling eller att de själva hade fallit offer för 
sexuella övergrepp. Förövarnas uppväxt präglades av frånvarande föräldrar och 
turbulenta hemförhållanden. De hade mycket låg självkänsla, led av stark ångest 
och djupa otillräcklighetskänslor. Alkohol fanns ofta med som ett inslag i männens 
liv. 

 
Sökord: förövare, våldtäktsman, förövarpsykologi, våldtäkt, gruppvåldtäkt och 
sexuella övergrepp. 
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1. Inledning 
 
Varför skulle man vilja förstå hur den som förgriper sig sexuellt mot en annan människa 
fungerar eller tänker? Den frågan, tror jag, att många människor har funderat över ställt inför 
det faktum att övergrepp av sexuell karaktär förekommer oroväckande ofta. Jag håller det ej 
för ovisst att en del människor säkerligen önskar att de individer som utsätter en annan 
människa för en sådan kränkning skall elimineras från jordens yta. Jag är av en annan 
uppfattning. 
 
Hedlund (1989) beskriver att män som begår våldtäkt mot kvinnor är män som tidigt i livet 
skadats i sin manlighet. De använder sin sexualitet som ett redskap, som ett skydd för att 
värna sig mot tidigare lidna oförrätter och kränkningar. 
 
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) menar att förövarna är människor som orsakar 
andra människor lidande utifrån ett eget stort lidande. Det finns mycket skrivet om hur offret 
för sexuella övergrepp skadas, men mindre om vad som försiggår inom förövaren. 
 
Det är min åsikt att det krävs en mer ingående och vidgad bild av dessa personer för att vi i 
samhället över huvud taget skall ha en möjlighet att kunna förhindra att detta sker i lika stor 
utsträckning som det gör idag. Jag påstår att för att kunna förhindra något krävs det kunskap 
om det fenomen som utgör fokus för en förebyggande insats. Fallerar kunskapen, anser jag, 
kommer det förebyggande arbetet att göra detsamma.  
Enligt min mening är gärningsmännen roten till det ”onda” och det är där arbetet måste börja 
för att skydda samhället från dessa individers psykiska ohälsa.  
 
Det som utgör fokus för uppsatsen är att försöka kartlägga vilka faktorer som kan tänkas ha 
påverkat förövarna till det, enligt samhällets normer, avvikande beteendet samt även vilka 
faktorer som kan tänkas vara av betydelse för att förstå hur ett förövarbeteende kan 
uppkomma. Jag har valt ut några teman och min förhoppning är att de skall belysa och ge 
läsaren en bild av hur dessa individer tänker om sig själva och hur deras uppväxt har sett ut. 
 
Min önskan med den här uppsatsen och med den forskning som bedrivs inom detta område är 
bl.a. att en djupare förståelse av problemet skall bidra till en ökad kännedom om dessa 
individer och inte enbart ett fördömande av dem. 
 

1:1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att genom fördjupade teoretiska kunskaper nå förståelse om varför 
män begår övergrepp (våldtäkt) mot kvinnor. Jag vill försöka att förstå 
vilka orsaker som kan tänkas ligga till grund för deras beteende. 
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1:2 Problemställning 
 
Min ambition med uppsatsen är att försöka nå en djupare förståelse för hur och på vilket sätt 
personer som begår övergrepp mot kvinnor (våldtäkt) fungerar och vilka orsaker som ligger 
till grund för deras beteende. Min frågeställning formulerades således enligt följande: 
 
Hur beskriver och diskuterar litteraturen, ur ett förövarperspektiv med fokus på det 
psykodynamiska perspektivet, övergrepp mot kvinnor (våldtäkt)? 
 

1:3 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Det första kapitlet ger en inledning till uppsatsen med syfte 
och problemställning. Andra kapitlet innehåller en redovisning av uppsatsens centrala 
begrepp, en allmän kunskapsbakgrund med tidigare forskning och olika förklaringsperspektiv 
som återfinns i litteraturen samt även uppsatsens teoretiska huvudperspektiv. Kapitel tre 
omfattar uppsatsens metod, uppsatsens vetenskapsfilosofiska position, beskrivning av utvalda 
teman, central litteratur och uppsatsens begränsningar. Kapitel fyra består av de fyra temana 
med en kort delanalys till respektive tema. Kapitel fem består av en sammanfattning av varje 
tema samt en helhetsanalys utifrån det psykodynamiska perspektivet. Det sjätte och 
avslutande kapitlet utgörs av en sammanfattande diskussion av de frågor som är i fokus för 
uppsatsen åtföljt av en metoddiskussion samt redogörs för förslag till fortsatt forskning. 
 

2. Bakgrund 
 

2:1 Centrala begrepp 
 
Förövare 
 
Synonymt med förövare är gärningsman (Bonniers synonymordbok, 2000, s. 179). 
Förövare är enligt den juridiska termen den som begått en brottslig gärning eller som p.g.a. 
sin starka medverkan i brott är att anse såsom delaktig i brottet (www.sv.wikipedia.org, 
2006). 
 
Trauma 
 
Ordet trauma har sitt ursprung i grekiskan och betyder sår eller skada. En traumatisk händelse 
kännetecknas av att en individ försätts i en eller flera situationer som är överväldigande och 
upplevs omöjliga att påverka samt utgör en stor psykisk påfrestning för individen. En 
traumatisk händelse kan vara en enstaka dramatisk händelse såsom men också en del av ett 
återupprepat mönster av traumatiska situationer såsom vid misshandel i hemmet. En händelse 
är i sig inte traumatisk men upplevelsen och tolkningen av densamma definierar den som 
sådan. Detta gör att även händelser såsom skilsmässa eller uppsägning från arbete vilka vid 
sidan av en jordbävning ter sig mindre dramatiska för en enskild individ kan vara av 
traumatisk art (www.sv.wikipedia.org, 2006). 
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Sexuella övergrepp 
 
Ett sexuellt övergrepp innebär ett för offret ofrivilligt närmande av sexuell karaktär, med eller 
utan kroppskontakt (Långström, 2000, s.6). 
 
Ett sexuellt övergrepp är när någon utsätts för sexuella handlingar mot sin vilja. Detta kan ske 
fysiskt eller i en annan form av sexuell kränkning såsom blottning, tittande eller annat sexuellt 
ofredande (Kjellgren & Wassberg, 2002, s. 4). 
 
Våldtäkt 
 
Det som i grunden konstituerar våldtäkt är frånvaron av samtycket (Groth, 1979, s. 22). Groth 
(1979) definierar våldtäkt utifrån en klinisk synvinkel där han menar att varje form av 
sexuella övergrepp, vare sig uppsåtet är samlag eller någon annan sexualhandling, skall 
betraktas som våldtäkt (Groth, 1979, s. 22). 
 
Sexualbrott regleras i svensk lagstiftning 6 kap. 1 § 1 st Brottsbalken. Där sägs om våldtäkt:  
 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom 
hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller 
till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 
hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 
jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 
två och högst sex år. 

 
 

2:2 Tidigare forskning - en allmän kunskapsbakgrund 
 
Det finns litteratur som behandlar gärningsmännen ur ett förövarpsykologiskt perspektiv. Min 
uppsats bygger i huvudsak på den litteraturen. Den litteraturen handlar främst om vuxna 
förövare. Gemensamt för dessa författare är att de försöker förstå hur män som begår 
övergrepp mot kvinnor tänker, vad som försiggår inom dem och vad de vill säga med sina 
gärningar. 
 
Det bedrivs en hel del forskning gällande unga som begår sexuella övergrepp. Jag har inte 
lyckats finna någon aktuell forskning som rör specifikt vuxna. Jag tycker mig dock kunna se 
likheter mellan unga och vuxna förövare vad gäller t.ex. dessa individers uppväxt, 
livssituation och beteenden. Långström (1999; 2000) och Kjellgren & Wassberg (2002) 
beskriver bl.a. att de ungdomar som begår sexuella övergrepp är ungdomar som mår psykiskt 
dåligt. De påvisar ofta beteendestörningar och det är vanligt att dessa ungdomar har ett 
alkohol- eller drogmissbruk. Detta är något som jag även har funnit vara vanligt 
förekommande hos vuxna förövare. 
 
Problemet med unga som begår sexuella övergrepp har tidigare uppmärksammats av 
Socialstyrelsen i två expertrapporter av Kjellgren & Wassberg (2002) och Långström(2000). 
Det finns även en doktorsavhandling av Långström (1999) inom området för unga 
sexualförbrytare. Avgränsade grupper av unga som begår sexuella övergrepp har beskrivits 
genom GRUF-projektet av Kjellgren (1998) samt genom Rädda Barnens Pojkmottagning av 
Nyman, Risberg & Svensson (2001). 
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Nedan följer en mycket kortfattad genomgång av GRUF-projektets och Rädda Barnens arbete 
med Pojkmottagning åtföljt av en mer grundlig redogörelse av Långström (1999;2000) och 
Kjellgren & Wassberg (2002). 
 
1) GRUF-projektet (gruppbehandling unga förövare av sexualbrott)  
 
I GRUF-projektets material redovisas 70 ungdomar, varav 3 flickor och 67 pojkar i 
åldersintervallet 13-17 år som har begått sexuella övergrepp. 
De var i genomsnitt 14 år vid första övergreppet. Totalt utsattes 134 personer varav 123 
personer i åldrarna 3–17 år. Den genomsnittliga åldern hos de 123 offren var knappt 10 år. 
Offren var till 67 procent flickor och 33 procent pojkar (Kjellgren, 1998). 
 
2) Rädda Barnens Pojkmottagning  
 
I Rädda Barnens material redovisas 62 barn och ungdomar varav en flicka som förgripit sig på 
82 barn. Genomsnittsåldern på förövarna när övergreppen begicks var 14 år. 
Genomsnittsålder på offren var 9 år. Fyrtioåtta procent av offren var pojkar (Nyman, Risberg 
& Svensson, 2001). 
 
(A) Långström (1999) har i sin doktorsavhandling, Sex Offenders: Individual characteristics, 
agencyreactions and criminal recidivism, studerat 56 rättspsykiatriskt bedömda unga förövare 
av sexualbrott . Innan de begick det brott som föranledde den rättspsykiatriska 
undersökningen hade 52 procent haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatri eller 
vuxenpsykiatri. En tredjedel av dessa hade haft sådan kontakt under året före brottstillfället. 
Två tredjedelar av alla hade fått specialundervisning i skolan och nästan hälften hade 
skolresultat klart under genomsnittet. Knappt hälften av dessa unga sexualbrottslingar 
hade fått en trolig eller säkerställd uppförandestörningsdiagnos före 15 års ålder. I 
samband med den rättspsykiatriska undersökningen fick 75 procent av alla förövare en 
personlighetsstörningsdiagnos, vilken innebär att de hade ett varaktigt mönster av 
genomgripande svårigheter med bl.a. impulskontroll, socialt relaterande, realistiskt tänkande 
och känslomässigt gensvar. Begåvningshandikapp var inte vanligare än i normalbefolkningen 
(Långström, 1999). 
 
Av de unga förövarna av sexualbrott hade 15 procent ett vid brottet känt alkohol- eller 
drogmissbruk. Totalt var drygt en fjärdedel klart påverkade av alkohol eller droger när 
övergreppet begicks. Hälften hade dömts för något tidigare icke-sexuellt brott, främst 
skadegörelse och stölder men även för misshandel. Sexton personer hade ett av myndigheter 
tidigare känt gränskränkande sexuellt beteende, åtta hade t o m 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 4–5 år efter avslutad påföljd hade 65 procent dömts för något nytt brott och 20 procent 
för nya sexualbrott (Långström, 1999). 
 
(B) Långström (2000) har på uppdrag av socialstyrelsen sammanställt aktuell forskning om 
unga som begått sexualbrott. Unga som begår sexbrott är titeln på forskningsöversikten. 
Syftet med översikten är att ge en kortfattad beskrivning av vilka faktorer som påverkar någon 
att utveckla ett förövarbeteende. Den forskning som tidigare har gjorts kring unga 
sexualbrottslingar gäller företrädesvis amerikanska och engelska förhållanden. Kunskap och 
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erfarenhet om unga förövare av sexualbrott i Sverige är begränsat och det finns mycket få 
vetenskapliga undersökningar om skandinaviska förhållanden menar Långström (2000). 
 
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 
sexualbrottslingars övergrepp drabbar oftast yngre, närstående barn. Övergreppen är, anser 
Långström (2000), till sin karaktär troligen lika allvarliga som de som begås av vuxna 
individer. 
Den vetenskapligt grundade kunskapen om unga som begått sexualbrott är till största delen 
baserad på nordamerikanska och brittiska undersökningar. Unga som begår sexualbrott 
är ingen enhetlig grupp, de är individer med olika bakgrund och personlighetsdrag. 
Vissa unga sexbrottslingar, särskilt de som har undersökts på utrednings- och 
behandlingshem, har problem i form av t.ex. uppförandestörning, inlärningssvårigheter och 
alkohol- eller drogmissbruk. Även om de i detta avseende inte skiljer sig särskilt mycket från 
unga förövare av icke-sexuella brott som undersökts under liknande betingelser, är sådana 
svårigheter viktiga att uppmärksamma menar Långström (2000). 
 
Somliga, kanske främst de som begår sexbrott mot barn, har 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. Särskilda insatser som fokuserar på förmågan att skapa och 
upprätthålla icke-destruktiva relationer anses vara ett viktigt moment i behandlingen av 
enskilda unga sexualbrottslingar. Annan, icke-sexuell brottslighet, förekommer betydligt 
oftare bland unga sexualbrottslingar än i normalbefolkningen. Det finns ett visst vetenskapligt 
stöd för att personer som tidigt uppvisat sexuellt övergreppsbeteende har en förhöjd risk att 
återfalla i brott, i likhet med unga som debuterar tidigt med annat antisocialt beteende 
(Långström, 2000). 
 
Egen erfarenhet av sexuella och fysiska övergrepp är troligen en av många bidragande orsaker 
till att vissa barn och ungdomar börjar begå sexuella övergrepp. Det finns emellertid inget 
vetenskapligt stöd för att denna eller någon annan enskild faktor är vare sig nödvändig eller 
tillräcklig som förklaring anser Långström (2000). 
 
Sexuellt övergreppsbeteende måste uppmärksammas i barnomsorg, skola och socialtjänst för 
att minska risken för att beteendet fortsätter. Tidig upptäckt och vetenskapligt 
välgrundade, effektiva behandlingsinsatser för unga förövare av sexualbrott är av stor 
betydelse i kampen mot den totala sexualbrottsligheten. 
Även om en god del av de erfarenheter beträffande utredning och behandling som har gjorts 
i andra länder är användbara i Sverige behövs mer nationell forskning och 
behandlingsutvärderingar hävdar Långström (2000). 
 
(C) Kjellgren & Wassberg (2002) har på uppdrag av socialstyrelsen genomfört en 
kartläggning av ungdomar under 18 år som misstänks ha begått sexuella övergrepp. 
Unga förövare och unga offer är den första nationella kartläggningen av unga som förgriper 
sig sexuellt som genomförts i Sverige. Ungdomar som begår sexuella övergrepp 
kan utsätta yngre barn, jämnåriga eller vuxna. Den unge förövaren kan vara en flicka eller en 
pojke. Handlingarna kan variera från sexuellt ofredande till fullbordade våldtäkter. 
Den forskning som finns på området är begränsad. Främst rör det sig om engelska och 
amerikanska studier. Debutåldern på de unga misstänkta förövarna är ofta låg. Det tar tid 
innan de identifieras och det finns stora mörkertal. Kanske är det bara 10–20 procent av dessa 
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brott som blir kända. De unga misstänkta förövarna är till mer än 90 procent män. Vanligen 
har förövaren utsatt ett barn, oftast en flicka, för övergrepp. I de flesta fall känner förövare 
och offer varandra skriver Kjellgren & Wassberg (2002). 
 
Förövare som förgripit sig på flera offer eller begått övergrepp vid flera tillfällen har 
allvarligare problem. Förövarna har varit i genomsnitt 14 år och 9 månader vid övergreppen. 
Andelen unga misstänkta förövare ökar först med stigande ålder, med en topp vid 14–16 år, 
och tycks sedan minska för de äldsta. Tjugotre procent av förövarna har begått övergrepp mot 
mer än ett offer. I en tredjedel av fallen uppges mer än en förövare ha deltagit i övergreppen. 
I 80 procent av de fall där offrets kön är känt rör det sig om flickor. Vid hälften av samtliga 
övergrepp har de misstänkta förövarna begått övergrepp mot relativt jämnåriga offer, i hälften 
av fallen har offret varit under 12 år. I 11 procent av fallen har en misstänkt förövare förgripit 
sig mot barn i olika åldersgrupper (Kjellgren & Wassberg, 2002). 
 
Offer och förövare var okända för varandra i 9 procent av övergreppen. I övrigt var de 
bekanta, syskon eller annan släkt. I vissa avseenden överensstämmer fynden i denna 
kartläggning, menar Kjellgren & Wassberg (2002), med uppgifter från t.ex. England. Det 
gäller bl.a. genomsnittsåldrarna på de misstänkta förövarna, offrens kön samt relationen 
mellan förövare och offer. 
 

2:3 Förklaringsperspektiv i litteraturen 
 
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) illustrerar i den nedanstående tabellen olika teorier 
vilka ger möjliga orsaker till benägenheten att begå sexuella övergrepp. Kwarnmark & 
Tidefors Andersson(1999) använder sig av fyra faktorer inom teorierna för att åskådliggöra 
problemet såsom t.ex. vilken disciplin, symtom och åtgärd som är i fokus för respektive teori 
(Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 10-11): 
 
 
Tabell 1. Olika förklaringsmodeller: orsak och åtgärd (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 11). 
 
Disciplin  Symtomets  Symtomet  Åtgärd/ 
  uppkomst  uttrycker  behandling 
 
Medicin  Medfödd  Överproduktion  Medicinering 
    av könshormon 
 
Psykologi  Felaktiga tankar  Felaktiga tankar  Kognitiv terapi 
(Kognitiv) 
 
Psykologi  Felaktiga handlingar Felaktiga beteenden  Beteendeterapi 
(Beteende modifikation) 
 
Psykologi  Felutveckling pga.  Maktlöshet  Psykodynamisk 
(Psykodynamisk)  tidiga trauman    terapi 
 
Sociologi  Makt-könsstruktur  Manlig makt  Samhälleliga 
      förändringar 
 

 
Inom medicinen tänker man sig att symtomet är medfött och att individen har en 
överproduktion av könshormon. Inom den kognitiva psykologin menar man att det handlar om 
felaktiga tankar vilka i sin tur uttrycker felaktiga tankar. Inom den beteende modifierade 
psykologin talas det om felaktiga handlingar som leder till felaktiga beteenden.  
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Den psykodynamiska teorin menar att symtomets uppkomst härstammar från en felutveckling 
på grund av tidiga trauman. Övergreppet uttrycker maktlöshet. För att förstå sexuella 
övergrepp utifrån en sociologisk teori så angrips problematiken utifrån en makt-könsstruktur. 
Där mannens övergrepp skall ses som ett sätt att uppnå manlig makt. Åtgärden för detta ligger 
på ett strukturellt plan där samhälleliga förändringar måste till för att förändra sådana 
beteenden ( Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 10-11). 
 
Läsaren skall ha i åtanke att tabellen är mycket förenklad och skall tjäna som syfte att endast 
på ett enkelt sätt åskådliggöra olika teorier som beskriver möjliga orsaker till benägenheten att 
begå övergrepp. Studiens huvudsakliga teoretiska fokus är utifrån det psykodynamiska 
perspektivet. Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) har sin utgångspunkt i 
psykodynamisk teori vilket mer ingående beskrivs i nedan textavsnitt. 
 
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) skriver att utifrån deras kliniska erfarenheter är 
sexualiteten för förövaren ångestfylld och en känsla till olust och oro. Förövaren brottas 
ständigt med otillräcklighetskänslor och en misstro mot andra människor. Förövaren har även 
ett behov av att bli bekräftad på ett djupare emotionellt plan, vilket förövaren blandar samman 
med sexuell bekräftelse. Pendlingen mellan förhoppning och bristande tillit skapar fientlighet 
och nära kopplat till detta ett behov av att hämnas, att ge igen och ta för sig. Våldtäktsmannen 
tar sig rätten att utnyttja en annan människa eftersom mannen själv känner sig utnyttjad och 
trampad på (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 35-36). 
 
Förklaringen till varför förövaren agerar som han gör finns att söka i barndomsupplevelser av 
traumatisk natur. Då dessa aldrig bearbetats och bekräftats av vuxenvärlden under förövarens 
barndom har upplevelserna skapat djup misstro och brist på tillit såväl till den egna förmågan 
som till relationer med andra människor (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 36). 
 
Sammantaget skapar detta en stark vanmakt. Förövaren upplever att han inte kan påverka och 
styra över sitt liv. Vanmaktkänslan och behovet av att övervinna den d.v.s. att återta makt och 
kontroll är de starkaste drivkrafterna bakom det sexuella våldet menar Kwarnmark & Tidefors 
Andersson (1999). Förövaren övervinner sin egen maktlöshet i och med övergreppet. I själva 
övervinnandet finns beviset för förövaren att han duger. Att perversionen är en fientlig 
handling och att sexuella övergrepp är ett uttryck för aggression är kärnan i den 
förklaringsmodell som Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) använder sig av för att 
förstå bl.a. våldtäkt utifrån förövarens psykologi. 
 

2:4 Studiens teoretiska analysperspektiv 
 
Det psykodynamiska perspektivet grundar sig på en teori vilken menar på att beteendet härrör 
från skeenden och samspel som finns i individernas medvetande. Den psykodynamiska teorin 
lägger tyngdpunkten på hur medvetandet styr beteendet, därtill påverkar och påverkas både 
medvetandet och beteendet av individernas sociala omgivning (Payne, 2002, s. 111). 
 
Det är två viktiga och grundläggande idéer som utgör en bas för teorin dessa är: 
 

1) Människans beteende är styrt av människors tankar och inget beteende är 
slumpmässigt eller tillfälligt, psykologisk determinism (Payne, 2002, s. 111). 

2) Det omedvetna, uppfattningen om att vissa delar av tänkandet och den mentala 
aktiviteten inte är åtkomliga för vår kunskap (Payne, 2002, s. 111). 
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Det psykodynamiska perspektivet innehåller teorier vilka kan ge en bild av hur vi blir de 
människor vi är. Thomas (1998) menar att den psykodynamiska teorin skall betraktas som en 
form av förståelse som i första hand är inriktad på människans psykologiska och sociala 
utveckling och på hur jaget skapas i en social värld. Med hjälp av psykodynamiska verktyg 
kan vi utforska hur individer konstruerar och internaliserar den sociala verkligheten. Thomas 
(1998) tar upp tre psykodynamiska synsätt utvecklat av Freud och Klein samt 
objektrelationsteorin. Dessa tre har olika uppfattningar om vilka drivkrafterna är bakom det 
sociala livet, hur medvetandet är organiserat och hur jaget byggs upp. Det gemensamma är att 
de lägger samma tyngd på hur människor försöker undvika ångest genom att mobilisera 
psykologiska försvar. Det psykodynamiska perspektivet påtalar betydelsen av att det råder ett 
samspel mellan arv och miljö och hur jaget uppkommer. Thomas (1998) menar att det 
psykodynamiska perspektivet alltid har strävat efter att kunna göra generaliseringar om de 
psykologiska processerna. Inom det psykodynamiska synsättet finns även en tydlig 
individualistisk utgångspunkt vid studiet av hur människor fungerar ( Thomas, 1998, s. 303-
339). 
 
Objektrelationsteorin handlar om att barn från tidig ålder besitter en förmåga att hantera 
yttervärldens objektrelationer. En människas förhållande till andra människor och ting i 
omvärlden utgör exempel på vad som kan kallas för objektrelaterande. När objektrelaterandet 
införlivas i vår inre psykiska värld benämnes det objektrelation. Jagpsykologin och jagets 
utveckling är detsamma som en utveckling av vår förmåga att lära av våra erfarenheter. Det 
innebär att människan utnyttjar den rationella delen av medvetandet genom tänkandet, 
perceptionen och minnet (Payne, 2002, s. 114-115). 
 
Payne (2002) beskriver Bowlbys teori om anknytningens betydelse och modersdeprivation. 
Det senare innebär att om ett barn berövas kontakten med sin mor kommer barnets personliga 
utveckling att ta skada. Anknytning handlar om barnets förhållande till modern men även 
barnets förmåga att knyta an till andra personer. De anknytningserfarenheter ett barn får 
kommer att påverka utformningen av relationer senare i livet (Payne, 2002, s. 115)  
 
Thomas (1998) beskriver den psykodynamiska teorins grund på så sätt att det finns en 
omedveten mening och avsikt bakom människans föreställningar och handlingar. 
Att något är omedvetet betyder att det är bortträngt från medvetandet. Genom att undersöka 
dolda motiv kan den underliggande konflikten eller bristen avtäckas. Genom att göra det 
omedvetna medvetet och förståeligt växer självkännedomen och man kan uppnå ett större 
psykiskt välbefinnande. Det omedvetna är en källa för inre drivkrafter och brukar benämnas 
det dynamiskt omedvetna. Inom det psykodynamiska perspektivet har det dynamiskt 
omedvetna majoriteten av tiden kontrollen och tar sig i uttryck på ett sätt som inte är inom 
räckvidd för det medvetna. Thomas (1998) påpekar att det omedvetna är som begrepp en 
hypotes, därför menar han kommer det omedvetna alltid att utgöra en hypotes vilken är 
prövbar på många sätt. Begreppet omedvetna kan hållas fast vid så länge det inte förkastas 
som obrukbart. Det uppstår ett motstånd då en del tankar och känslor inte överensstämmer 
med de uppfattningar som en person anser vara viktiga. Det medvetna tillåter inte de 
omstridda föreställningarna att komma upp i det medvetna. Denna process kallas för 
repression ( Thomas, 1998, s. 303-339). Många bortträngda tankar får människan att trots allt 
handla, även om det sker omedvetet. Dessa undanträngda uppfattningar finns där oberoende 
om vi tänker på dem eller inte. När en människa riktar sina destruktiva impulser mot andra 
kallas det inom psykodynamisk teori för aggression (Payne, 2002, s. 112). 
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Regression uppträder då individer som har passerat ett eller flera stadier under pressande 
omständigheter återgår till ett beteende som kan härröras till tidigare mognadsstadier såsom 
något stadium under barndomen (Payne, 2002, s. 113). 
 
Grunden för den psykodynamiska personlighetsteorin utgår ifrån att människor utgör ett 
komplex av drifter som bildar detet. Detet driver människan till att handla för att tillgodose 
våra behov. Dessa handlingar leder inte alltid till de önskade resultaten. Det har att göra med 
jaget som är en uppsättning nyttobetonade idéer om hur människan kan förstå omgivningen. 
Jaget kontrollerar detet. Jaget ansvarar för relationerna till andra människor. Överjaget styr 
jaget och tillhandahåller moralprinciper (Payne, 2002, s. 113-114). 
 
Jaget och överjaget utövar kontroll över detet. Jaget hanterar ångest genom att aktualisera 
olika försvarsmekanismer (Payne, 2002, s. 114). 
Nedan följer några viktiga försvarsmekanismer beskrivet i Payne (2002): 
 
1) Bortträngning, en process som gör att vissa tankar hålls omedvetna. Bortträngningen är ett 
försvar som syftar till att undvika den starka olust som tankarna ger om de blir medvetna. 
2) Projektion, oönskade idéer som förknippas med något som jaget vill skydda i medvetandet 
kopplas samman med en annan person t.ex. 
3) Klyvning, motsägande idéer och känslor som hålls åtskilda i medvetandet och tillämpas på 
olika personer eller situationer. 
4) Sublimering, ersätter ett behov, som inte kan tillfredsställas med en annan lösning än det 
som egentligen önskas 
5) Rationalisering, en bortförklaring som man inbillar sig istället för att inse sanningen och ta 
åt sig hur vekligheter verkligen är. Man gör verkligheten bättre än vad den är och gör den så 
fördelaktig för en själv så möjligt. 
 
Merparten av psykodynamiska teoretiker är inriktade på att avslöja dolda tankar och känslor. 
Oönskat beteende uppfattas som orsakat av bortträngda konflikter. Dessa konflikter ”pyser” ut 
sitt innehåll på olika sätt. När sådana konflikter avslöjats och tolkats på ett riktigt sätt kommer 
dessa att upphöra att störa beteendet. Det handlar om att uppnå någon form av insikt om det 
som är bortträngt ( Payne, 2002, s. 117). 
 
Perversion och sexuellt våld i psykodynamiskt perspektiv 
 
För att förstå det sexuella våldet behövs det en granskning av perversionens dynamik. 
Dynamiken kan sägas vara det sexuella våldets ursprung. Freud arbetade fram en teori om 
perversionens ursprung. Klargöras skall att det Freud menade med perversion inte är liktydigt 
med sexuella våldshandlingar. Robert Stollers teori om perversion grundar sig i att perversion 
är ett erotiskt uttryck för hat ( Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 18-19). 
 
Freud och begreppet perversion 
 
Själva termen perversion kommer från pervertere som betyder en rörelse av att återvända 
(Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 29). För Freud hade begreppet perversion inte 
den negativa laddning som det har nu. Freud betraktade fenomenet på ett neutralt sätt. Med 
perversion avser Freud alla sexuella handlingar som har ett annat mål än den genitala 
föreningen mellan en kvinna och en man och vars syfte inte är att föra släktet vidare. Freud 
gör en distinktion mellan de som utvecklar en perversion, då en annan utlevelse är hindrad, 
och de som inte gör det. Freud pekar på att det hos normala människor också finns 
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perversioner i den meningen att sexualiteten inte endast rör de båda parternas genitalier och i 
och med det inte är av fortplantningssyfte (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 19-
20). 
 
Den perversa sexualiteten karakteriseras således av att den fyller andra behov än vad 
sexualitet vanligen förknippas med. Den är tvångsmässig och är förknippad med stark ångest 
(Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 30). 
 
Robert Stoller och begreppet perversion 
 
Stoller fann ett samband mellan sexuell avvikelse och försök att hantera hot mot 
könsidentiteten. Den perverse bär på en ångest kopplad till den libidinösa utvecklingen. När 
den perverse utför sin handling avtar tillfälligtvis denna ångest och identiteten stärks 
kortfristigt (Kwarnmark & Tidefors, 1999, s. 22). 
 
Stoller beskriver perversionens tre element: 
 

1) perversionen är ett samspel av fientliga och sexuella önskningar, 
2) individen som har en perversion bär på en ständig känsla av att var syndfull och 

onormal etc. och 
3) den perversa fyller en syndabocksfunktion för andra individers egna perversa 

tendenser 
( Kwarnmark & Tidefors, 1999, s. 22). 

 
Stoller använder sig av uttrycket the erotic form of hatred och menar med det att den perverse 
bär på en önskan att skada andra. I denna önskan vänd barndomens trauma till en triumf för 
den vuxne. Enligt Stoller finns det sexuella avvikelser som inte är perversa utan kan härledas 
till hjärnskador t.ex. Stoller menar vidare att det finns särskilda avvikelser som inte har rötter i 
intrapsykiska konflikter utan som kan förklaras med inlärningsteorier ( Kwarnmark & 
Tidefors, 1999, s. 23). 
 
Stoller ser en stark koppling mellan symbiosångesten och utvecklingen av maskulinitet. Med 
symbiosångesten menar Stoller att vid en pojkes identitetsutveckling måste pojken ge upp sin 
identifikation med modern för att skapa en ny och egen motidentifikation m.a.o. att bli man. 
Detta till skillnad från en flicka som har modern som en stärkande faktor för 
identitetsutvecklingen. Ett vanligt mönster hos den perverse är att modern inte stöter ut pojken 
ur symbiosen. Många gånger bär modern på en fientlighet mot män och har valt en man som 
inte är värd något i hennes ögon. Det handlar ofta om en man som inte är kapabel att ta en 
kamp för en egen relation med sin son (Kwarnmark & Tidefors, 1999, s. 23). 
 
Stoller utgår från ett psykodynamiskt synsätt där den bakomliggande orsaken i 
perversionsdynamiken är trauma. Förövaren har under uppväxten på något sätt traumatiseras 
genom kränkningar av manligheten. Dessa kränkningar kan vara av direkt-, t.ex. sexuella 
övergrepp, eller av indirektkaraktär där det senare kan handla om hån och förakt. En mor med 
egen problematik i förhållande till män signalerar att det som barnet växer mot att bli, en 
vuxen man, är värt förakt och hån. Det avgörande för utvecklingen av en perversion är att 
detta trauma förblir obearbetat och odefinierat. Det skapar bristande tillit till omvärlden och 
tvivel på den egna förmågan. Den bristande tilliten är grunden för den fientlighet som råder i 
perversionens dynamik. Ett perverst beteende är alltid en fientlig handling. Samtidigt finns ett 
hämndbegär kopplat till ett övergrepp. Förövaren hämnas egna tillkortakommanden och 
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kränkningar. Ur behovet att hämnas stiger så även ett behov av att utöva makt och kontroll. 
Perversionen blir inte annat än en tillfällig lösning på den inre problematiken (Kwarnmark & 
Tidefors, 1999, s. 23-25). 
 
 

3. Metod 
 

3:1 Forskningsdesign 
 
Den här uppsatsen innehar ett teoretiskt fokus som är utformad enligt en teoretisk design 
vilken har utvecklats av bl.a. Backman (1998) om hur teoretiska analyser och 
kunskapsöversikter kan utföras. Tidigare teoretiska uppsatser vid Socialhögskolan i 
Stockholm har givit viktiga uppslag till uppsatsens utformning. Studien är en 
forskningsöversikt och målsättningen med den här uppsatsen är att bl.a. undersöka hur långt 
kunskapen kommit inom det område jag har valt att studera kopplat till mina frågeställningar 
och de centrala teman som jag har funnit relevanta i detta fall (Backman, 1998, s. 66-67). 
 
Det har konkret inneburit att uppgiften för mig har varit att undersöka hur forskningsläget sett 
ut gällande män som begår övergrepp, våldtäkt, mot kvinnor ur ett förövarpsykologiskt 
perspektiv. 
 
Kunskapsöversiktens genomförande i olika steg 
 
Backman (1998) visar på hur en kunskapsöversikt kan genomföras i olika steg: 
 

(1) Formulering av rapportens syfte, frågeställningar och problemformulering 
(2) Litteratursökning på bibliotek och i olika databaser som t.ex., PsycINFO, Libris etc. 
(3) Läsning, evaluering och urval av den litteratur vilken man vill fokusera kring 
(4) Analys och tolkning av materialet sker mot bakgrund av översiktens problem- eller 

frågeställning 
(5) Rapportering och skrivsättet i en kunskapsöversikt skall vara klart tydligt avseende de 

centrala momenten vilka är t.ex. syfte, problemformulering, argumentation, skrivsätt 
och presentation samt översiktens slutsatser 

(Backman, 1998, s. 66-74). 
 
Urval och evaluering av material vid kunskapsöversikten 
 
När det gäller urvalet av material skriver Backman (1998) att litteraturen bör granskas enligt 
det som följer nedan då det kan råda svårigheter kring litteraturens urval och evaluering.  
 

- Vilka förutsättningar och antaganden gör författaren? 
- Är dessa förutsättningar och antaganden realistiska? 
- Presenteras det stöd för den argumentation som författaren för? 
- Är argumenten konsistenta eller råder det en inkonsekvens? 
- Vilka konsekvenser leder en uppgift till och vilka uppgifter har ignorerats?  
- På vilket sätt redovisas uppgifter som är relevanta och betydelseslösa? 
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Disposition av kunskapsöversikten 
 
Backman (1998) redogör för rapportens praktiska utformning där rekommendationerna 
innebär: 

(1) Introduktion 
(2) Problem 
(3) Metod 
(4) Resultat 
(5) Diskussion 

 
(Backman, 1998, s. 77). 
 
Klassificering av olika aspekter vid kunskapsöversikter 
 
Tillvägagångssättet att indela översikter förtydligas nedan i tabell 2. 
 
Tabell 2. Klassifikationsschema för forskningsöversikter (Backman, 1998, s. 75). 
________________________________________________________________ 
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 
 
________________________________________________________________ 
 
En översikt kan variera i syfte, inriktning, omfattning (Backman, 1998, s. 74-75). 
Ett syfte kan vara att urskilja centrala punkter eller områden vilket kommer att vara fokus för 
denna uppsats då uppsatsen syftar till att belysa centrala områden i litteraturen för att nå 
förståelse angående varför män begår våldtäkt mot kvinnor. 
Inriktningen på översikten är ställd mot den tidigare forskningens teorier, metoder och 
resultat. 
Omfattningen i en översikt har oftast ambitionen att vara heltäckande (Backman, 1998, s. 74-
75). Med det menas att översikten skall gälla allt publicerat material i något valt avseende. 
Min översikt är en selektiv översikt där jag har gjort en begränsning i form av att jag har valt 
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att endast analysera studier, av vad som framkommit under arbetets gång, akademiskt kunniga 
personer med personlig praktisk erfarenhet av förövare. Min förhoppning är således att den 
utvalda litteraturen skall ge en god översikt om forskningsläget samt att litteraturen utgör en 
god grund för att kunna besvara och argumentera för mina forskningsfrågor. 
Perspektivet i uppsatsen är psykodynamiskt. Jag har följaktligen uttryckt en position i det 
avseende att jag skall försöka förstå och analysera förövarna utifrån ett psykodynamiskt 
förhållningssätt (Backman, 1998, s. 74-75). 
 

3:2 Vetenskapsfilosofisk position 
 
Tolkningen i min studie har skett genom en hermeneutisk tolkningsprocess beskriven i Kvale 
(1997). Kvale (1997) skriver att syftet med den hermeneutiska tolkningen är att vinna en giltig 
och gemensam förståelse av en texts mening.  
 
Kvale (1997) menar att en viktig princip för den hermeneutiska tolkningen är den 
hermeneutiska cirkeln, med dess ständiga växling mellan delarna och helheten.  
Utifrån en uppfattning om texten som helhet har jag tolkat de enskilda delarna och sedan åter 
relaterat dem till helheten i syfte att få en djupare förståelse av texten. Detta belyser följande 
citat: 
 

Tolkningen av en mening karakteriseras av en hermeneutisk cirkel. 
Förståelsen av en text sker genom en process i vilken de enskilda 
delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening, sådan den 
föregrips. Den närmare bestämningen av de enskilda delarnas 
mening kan så småningom förändra den ursprungliga föregripna 
meningen hos helheten, som återigen kan komma att förändra 
meningen hos de enskilda delarna och så vidare. En sådan 
hermeneutisk texttolkning är i princip en oändlig process, som 
upphör i praktiken när man har kommit fram till en rimlig mening, 
en giltig enhetlig mening, fri från inre motsägelser (Kvale, 1997, 
s.50). 

 
Ytterligare en princip inom den hermeneutiska vetenskapsfilosofin vilket Kvale (1997) 
framhåller är att det inte finns någon förutsättningslös tolkning. Det innebär att texttolkarens 
bakgrund till viss del kommer att påverka och prägla forskningsrapportens resultat. För en 
god forskning krävs det enligt Kvale (1997) att forskaren medvetandegör sina egna 
förutsättningar och tar hänsyn till dessa. Kvale (1997) poängterar även att varje tolkning av en 
text tillför något nytt till den rådande kunskapsmassan. Detta i och med att varje individ som 
gör en tolkning har sina individuella utgångslägen. 
I och med det som ovan nämnts kommer mina förutsättningar att påverka uppsatsen som 
helhet vilket den som läser denna uppsats bör ha i åtanke. 
 

3:3 Förförståelse 
 
Det är viktigt menar Kvale (1997) att den som skall undersöka något i syfte att producera 
kunskap inom ett område redogör för och är medveten om sin egen förförståelse innan arbetet 
påbörjas. 
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Uppsatsens ämne och syfte bottnar självfallet i ett personligt intresse hos mig. Jag har 
funderat mycket kring varför det blir så att en del människor utvecklar ett förövarbeteende. 
Jag har funnit det oerhört svårt att se dessa personer som sexuella galningar vilka skulle drivas 
av översexuella drifter. Vad som orsakar dessa gärningar ligger bortom mångas förståelse och 
jag tror att det finns en illvillig inställning till att faktiskt vilja förstå. Det är min uppfattning 
att det inte går att bortse från att våldtäktsbrott är ett samhällsproblem och att det krävs 
insatser på både mikro- och makronivå. 
 
Jag har intresserat mig en del för hur rättspsykiatriker utformar gärningsmannaprofiler. Jag 
har ställt liknande frågor till mig själv beträffande vilka dessa personer är som begår 
våldtäkter och varför. 
 
Jag vill se våldtäkten ur männens synvinkel därför att jag upplever att det är gärningsmännens 
beteende som är det väsentligaste för att försöka beivra att detta fortgår. 
 
Hedlund (1989) skriver att kanske skulle man kunna hjälpa de kvinnor som blir utsatta bättre 
om det var så att man förstod gärningsmännens beteende.  
 
Jag kan inte föreställa mig att de män som begår dessa övergrepp vill det i egentlig 
bemärkelse. Det var min absoluta övertygelse innan denna uppsats påbörjades. 
 
Min förförståelse var således att det måste handla om individer som mår ofantligt dåligt vilket 
gör att de inte klarar av att härbärgera sin egen psykiska ohälsa utan att de måste låta, eller 
tvinga, andra människor att agera scen åt och för deras eget lidande. 
 

3:4 Urval av material 
 
Backman (1998) tar upp att det i allt vetenskapligt arbete ingår att vara påläst. Efter det att 
problemet är formulerat är nästa moment att ta reda på vad som har skrivits inom det berörda 
området. Den kunskapen hjälper till att skapa en förståelse av en problemets betydelse, vilken 
metod som har använts och vilka resultat som har framkommit (Backman, 1998). 
 
Min huvudsakliga inriktning har varit att söka efter litteratur som i största möjliga mån är nära 
sammankopplat med mitt syfte och min forskningsfråga. 
 
Beträffande litteraturen har jag har valt att använda mig av några svenska forskare inom mitt 
ämnesområde samt även forskare med internationell koppling. Min förhoppning är att den 
blandningen skall ge en god bild av det svenska läget. De forskare som förekommer i 
uppsatsen refererar ofta andra forskare till vilket torde innebära att andra forskare tillmäter 
dem stor betydelse. 
 
Jag är väl medveten om att det finns ett antal verk som jag inte har tagit del av men som 
skulle kunna ha varit betydande för förståelsen av förövarproblematiken.  
I valet av mina sökord kan jag oavsiktligt ha förbisett viktig information vilket sålunda skulle 
kunna ha givit mig andra resultat. 
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3:5 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Syftet med uppsatsen började jag att fundera över när jag valde ämnesområde för min uppsats. 
Det stod klart för mig att syftet skulle vara att försöka nå en förståelse kring varför en del 
människor utvecklar ett förövarbeteende och vad deras gärningar symboliserar. 
 
Kunskapsöversikten bygger bland annat på en sammanställning av referenser erhållna genom 
sökning i databaserna Libris, KVINNSAM och det akademiska arkivet DiVA. Jag fick 
vägledning av utbildad personal vid Socialhögskolan vilket föranledde valet av databaser. För 
att orientera mig inom området inleddes sökningar i söktjänsten www.google.se. Genom 
söktjänsterna fick jag tag i litteratur i form av forskningsrapporter, utredningar samt skriva 
verk. För att avgränsa området valdes följande sökord: förövare, våldtäktsman, 
förövarpsykologi, våldtäkt, gruppvåldtäkt och sexuella övergrepp. Jag har besökt och använt 
mig av under studiens framskridande ett par hemsidor vilka bl.a. har varit: 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) www.bra.se, Rädda Barnen www.rb.se, Socialstyrelsen 
www.socialstyrelsen.se och Polismyndigheten www.polisen.nu.  
 
På Socialhögskolans bibliotek och via sökmotorerna har jag gått igenom ett antal skrivna 
verk, forskningsrapporter och tidigare c-uppsatser för att få en uppfattning om områdets 
omfång och en indikation på vad som tidigare har åstadkommits inom ämnet. Jag har gått 
igenom referenslistorna på funna verk, rapporter och c-uppsatser eftersom jag har funnit att 
dessa har givit mig värdefull information om tillgängligt material. 
 
I kunskapsöversikten har litteratur och rapporter som författats av vetenskapligt akademiskt 
kunniga personer med akademiska examina beaktats och/eller litteratur som har författats av 
personer med en gedigen klinisk erfarenhet av att arbeta med förövare beaktats. Detta med ett 
undantag gällande Wennstam (2004) som är journalist till yrket. 
 
Materialet grundar sig på ett urval av forskningslitteratur som specifikt beskriver män som 
begår övergrepp mot kvinnor ur ett förövarpsykologiskt och psykodynamiskt perspektiv vilket 
är i enlighet med mitt syfte och min forskningsfråga. 
 

3:6 Central litteratur i studien 
 
Mona Eliasson, docent i psykologi och är verksam som lärare och forskare vid Uppsala 
universitet, Centrum för kvinnoforskning. Mäns våld mot kvinnor (2000) tar bl.a. upp att 
mäns våld mot kvinnor inte går att förklaras enbart utifrån ett individualperspektiv. Svaret 
måste också sökas i kvinnors och mäns olika ställning i samhället. Utifrån moderna 
forskningsresultat ger den här boken kunskaper för bättre förståelse av våldtäkt både på 
individ- och samhällsnivå. 
 
A. Nicholas Groth,  Ph.D, psykolog. Groth menar att våldtäkt handlar om makt och 
förnedring, inte sexualitet, utfört av människor som själva varit utsatta för övergrepp. 
Män som våldtar (1979) är baserad på 15 års forskning och redovisar resultat av intervjuer 
med mer än 500 våldtäktsmän. Med utgångspunkt från dessa undersökningar presenterar 
Groth en informativ kartläggning av de psykologiska och miljömässiga faktorer som ligger till 
grund för våldtäktsmannens beteende. 
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Eva Hedlund, är socionom, psykoterapeut och forskare. Hon har varit verksam på RFSU-
kliniken i Stockholm och på Psykoterapiinstitutet som drivs av Stockholms läns landsting. 
Med könet son vapen och värn (1989) tar hon upp män som begår våldtäkt och beskriver hur 
dessa män använder sin sexualitet som redskap, som ett skydd för att värna sig mot tidigare 
kränkningar. 
 
Elisabeth Kwarnmark & Inga Tidefors Andersson , är båda psykoterapeuter med mångårig 
erfarenhet från arbete med sexualdömda. I boken Förövarpsykologi (1999) ger författarna en 
bild av förövarnas psykologiska bakgrund med utgångspunkt i psykodynamisk teori. 
 
Anders Nyman & Börje Svensson, är båda psykoterapeuter och arbetar på Rädda barnens 
Pojkmottagning sedan den startades. I boken Pojkmottagningen sexuella övergrepp och 
behandling (2001) beskriver författarna sitt arbete med sexuellt utnyttjade barn och med barn 
som har förgripit sig sexuellt på andra barn. 
 
Katarina Wennstam, är kriminalreporter och har intervjuat unga sexualförbrytare för att få 
reda på hur de tänker. I boken en riktig våldtäktsman (2004) ifrågasätts myten om den 
obetvingliga manliga sexualdriften vilken ofta används som en förmildrande omständighet. 
Wennstam diskuterar vidare samhällets syn på våldtäkt. 
 

3:7 Dataanalys 
 
Analysen av temadelen har skett mot bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar. 
För att få struktur på det insamlade datamaterialet och för att kunna ge en överskådlighet och 
systematik är det ett måste, enligt Backman (1998), att data organiseras och systematiseras. 
För att kunna göra en analys måste det insamlade materialet få en tolkningsbar form och 
kunna relateras till översiktens syfte och forskningsfrågor. 
Ett sätt att organisera kan enligt Kvale (1997) vara att göra en tematisering av det insamlade 
materialet. En tematisering kan enligt Kvale (1997) uppfattas som en form av 
meningskategorisering. Det innebär i denna studie där jag intervjuar litteraturen, att jag kodar 
texterna i kategorier så att längre texter reduceras till enkla kategorier vilka anger förekomst 
eller inte förekomst av ett givet fenomen t.ex.  
Genom följande citat, hämtat från Kvale (1997), tydliggörs meningskategoriseringens 
innebörd. 
 

Genom kategorisering kan en stor text således reduceras och 
struktureras till några få tabeller eller figurer. Kategorierna kan 
ha utvecklats i förväg eller växt fram ad hoc under analysens 
gång; de kan hämtas från teorin, från vardagsspråket eller från 
intervjupersonernas eget idiom (Kvale, 1997, s.174). 

 
Jag har försökt att finna mönster i de teman jag har valt för att sedan försöka se en mening och 
ett sammanhang i dessa.  Mina teman är en slags kategorisering av det material som använts i 
uppsatsen. Jag har sammanfattat och deltolkat varje tema för sig för att sedan göra en slags 
hermeneutisk helhetstolkning där samtliga teman och dess innehåll fördes samman. 
Tolkningen har således skett utifrån en hermeneutisk tolkningsprocess samt även utifrån det 
psykodynamiska perspektivet vilken är för uppsatsen den valda teorin (Kvale, 1997). Enligt 
Kvale (1997) är den hermeneutiska tolkningens syfte att vinna en giltig och gemensam 
förståelse av en texts mening: 
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Meningstolkningen går utöver struktureringen av de manifesta 
innebörderna i en text till djupare och mer eller mindre 
spekulativa tolkningar av texten (Kvale, 1997, s.174-175). 

 

3:8 Induktiv och deduktiv metod 
 
En induktiv metod kan innebära att man vill undersöka varför ett fenomen uppstår. Den 
induktiva metoden innebär att man utgår från det observerbara fenomenet, samlar in data 
kring det och slutligen kategoriserar och sammanställer materialet. Utifrån detta skapar man 
en egen teori och återknyter till den i resultatdelen (Larsson, 2005, s. 95 f. ). 
 
Jag var intresserad av att undersöka varför en del män utvecklar ett förövarbeteende. Utifrån 
den föresatsen ställde jag samman information under utvalda teman som belystes i 
litteraturen. I det materialet som jag fann argumenterades det för att män som begick våldtäkt 
mot kvinnor hade en gång i sin barndom blivit traumatiserade av något slag. Jag skapade min 
teori utifrån det som jag läste om förövarna och resonerade mig fram till att jag behövde 
använda mig av en teori som fokuserade på det förgångna och hur det förgångna påverkade 
och styrde en persons liv för att förstå varför män våldtar kvinnor. Valet av den 
psykodynamiska teorin föreföll för mig som högst naturlig.  
 
Ett alternativ till den induktiva metoden är att använda sig av en deduktiv metod vilket innebär 
att man utgår från tidigare forskning om ett fenomen och ser till de teorier som har använts 
och utvecklar frågeställningen utifrån dessa. På samma sätt som vid den induktiva metoden 
sammanställs data och sedan i resultatdelen diskuteras materialet i skenet av den ingående 
teorin (Larsson, 2005, s. 95 f. ). 
 
Den deduktiva metoden är applicerbar till viss mån på min uppsats då jag vid 
sammanställandet av materialet för min uppsats fann att den tidigare forskningen använt sig 
av den psykodynamiska teorin för att förklara förövarproblematiken. Den informationen som 
jag fick via litteraturen påverkade mig vid utformandet av min frågeställning. 
 

3:9 Tematisering 
 
Följande teman, vilka fokuserar på faktorer som kan tänkas vara viktiga att belysa när det 
gäller att försöka förstå varför män begår övergrepp (våldtäkt) mot kvinnor, har varit fokus 
vid undersökningen av mitt material: 
 
1. Tema: Självbild/identitet  
2. Tema: Uppväxt 
3. Tema: Manlighet 
4. Tema: Alkohol 
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3:10 Triangulering 
 
Ett sätt att höja reliabiliteten och validiteten i en studie är att använda sig av olika former av 
triangulering. Triangulering innebär att man undersöker ett fenomen ur olika synvinklar för att 
bestämma dess exakta placering (Kvale, 1997). 
Triangulering används för att visa på en mer objektiv bedömning av rimligheten i 
tolkningarna genom att använda olika tekniker d.v.s. olika former av trianguleringstekniker 
(Patton, 1990, s. 464-470). 
I min uppsats har jag använt mig av följande trianguleringstekniker: 
 

- Teoritriangulering. Jag använder mig av en reducerad form av teoritriangulering då jag 
uppmärksammar andra teorier vilka jag kortfattat presenterat i en schematisk översikt 
som är utvecklad av Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) för att förstå varför 
män begår övergrepp, våldtäkt, mot kvinnor. Dock är uppsatsens teoretiska fokus det 
psykodynamiska perspektivet varför jag inte kan åberopa teoritriangulering till fyllest.  

 
- Triangulering av datakällor. Jag har beaktat olika informationskällor vilka har olika 

perspektiv på skeendet såsom olika forskare dock består i huvudsak mina 
informationskällor av psykodynamiskt färgade forskare och kliniker. I några av mina 
teman finns citat hämtade ur litteraturen vars avsikt är att belysa problemet ur 
förövarnas perspektiv.  

 
- Undersökartriangulering. Jag har studerat materialet vid olika tillfällen och jämfört 

tolkningen 
(Kvale, 1997;Patton, 1990, s. 464-470). 
 

3:11 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten handlar framför allt om den inre logiken och om det är möjligt för en annan 
forskare eller person att komma fram till samma resultat genom att göra om studien (Patton, 
1990, s. 464). 
För att tillgodose det sistnämnda kriteriet har jag, i metoddelen, så utförligt som möjligt 
försökt att beskriva mitt tillvägagångssätt om hur och var informationen sökts. 
Triangulering är ytterligare ett sätt att säkerställa en god reliabilitet vilket är något som jag har 
gjort och vilket är beskrivet ovan. 
Reliabiliteten rör tillförlitligheten i forskningen och blir beroende av forskarens 
förutsättningar att studera det denne har för avsikt att studera. För en god reliabilitet krävs 
bl.a. att forskaren är påläst och insatt i det som avses att studera, att forskaren har en klar 
insikt om de egna värderingarna samt att en utförlig beskrivning av hur datainsamlingen och 
analysförfarandet har gått till (Ruth, 1991;Kvale, 1997, s. 207-213). 
Vilken kvalitet den data som forskaren har samlat in är också av betydelse när det gäller 
reliabiliteten. Den insamlade informationen skall möjliggöra en djupförståelse av fenomenet. 
Forskaren måste vara uppmärksam på var gränserna mellan de egna tolkningarna och vad 
texterna säger (Ruth, 1991). 
 

 20



Ruth (1991) och Kvale (1997) menar att en forskare skall vara väl medveten om sin 
förförståelse. Under uppsatsskrivandet bör man vara uppmärksam på och begrunda över sin 
egen roll i skapandet av den kunskap som redovisas i uppsatsen. Jag har försökt att ha ett 
öppet och vaket förhållningssätt inför de situationer som jag har ställts inför då jag har sökt 
efter en djupare förståelse av mitt ämnesområde. 
 
Ledande forskare inom området för min uppsats har använts i forskningsförloppet vilket torde 
bidra till en god reliabilitet då dessa förmår att beskriva sina teorier och tankar på ett 
tillförlitligt sätt. Det material som har lästs beskriver det och är relevant för det som uppsatsen 
syftar till att undersöka. Jag har försökt att ge en sådan tät beskrivning som möjligt under 
varje tema. Jag har förstärkt en del av mina teman genom att citera in vad några förövare själv 
har att säga om det som det specifika temat berör. 
 

3:12 Validitet 
 
Att validera är att kontrollera och kritiskt granska egna resultat och analyser. Denna kontroll 
skall göras för att motverka selektiv perception och snedvriden tolkning (Kvale, 1998, s. 182-
184). 
 
Validiteten handlar om hur relevanta insamlade data är, dess innehållande mening och i vilket 
sammanhang datainsamlingen skett. En viktig aspekt är också i vilket syfte forskningsdata 
insamlats och vilken metod som använts. Det som först skall klarläggas är vilka 
frågeställningar som studien har. Sedan tillkommer vilken typ av data som skall insamlas. Till 
sist kommer frågan om det genom dessa insamlade data kan svara på frågeställningarna. Om 
ett stort antal olika datakällor pekar mot samma tolkning och i och med det utesluter andra, 
befästs validiteten. Validiteten har med ett påståendes hållbarhet och giltighet att göra (Ruth, 
1991). 
 
Jag har under arbetet med uppsatsen ifrågasatt och kontrollerat mina iakttagelser. Ett 
påstående från en författare har kontrollerats av andra författare i annan för uppsatsen vald 
litteratur för att se om beskrivningarna och tolkningarna av ett givet fenomen verkar peka åt 
samma håll. Ett sådant förfarande gör att validiteten stärks enligt Ruth (1991). 
 
En hög intern validitet (Patton, 1990) har eftersträvats i denna studie. Studiens ändamål har 
tillgodosetts med täta beskrivningar och citat från primärdokumenten vilket ger intern 
validitet och möjliggör för läsaren att skapa sig en uppfattning om studiens teman. 
 
För att säkerställa en god validitet har jag använt mig av olika trianguleringstekniker, se 
avsnitt triangulering. 

3:13 Generaliserbarhet 
 
Kvale (1997) berör tre olika former av generaliserbarhet. En av dessa är den analytiska 
generaliserbarheten. 
 

Analytisk generalisering innebär att man gör en välöverlagd 
bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan ge 
vägledning om vad som kommer att hända i en annan situation. Den 
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bygger på en analys av likheter och skillnader mellan de båda 
situationerna (Kvale, 1997, s.210). 

 
I analysen av denna studie anläggs särskild vikt vid att finna gemensamma nämnare och 
likheter i förövarnas bakgrund för att identifiera vari problematiken föreligger. Dessa likheter 
har även studerats i andra studier t.ex. vald litteratur för uppsatsen. Vidare analyserar jag och 
försöker förstå dessa likheter utifrån det psykodynamiska perspektivet vilka andra studier, 
t.ex. vald litteratur för uppsatsen, även har gjort dock ej utifrån samma problemställning som 
min uppsats innehar. 
 
Uppsatsen skulle, enligt min mening, kunna ses som generaliserbar naturalistiskt sett då delar 
av den, i tema 1, 2 och 4 vilar på personlig erfarenhet i den bemärkelse som Kvale (1997) 
talar om i nedan citat: 
 

Den naturalistiska generaliseringen vilar på personlig erfarenhet. 
Den utvecklas som en funktion av erfarenhet; den framgår av en tyst 
kunskap om hur saker förhåller sig; den kan verbaliseras och 
därmed övergå från tyst kunskap till explicit påståendekunskap 
(Kvale, 1997, s. 210). 

 
Då jag skriver skulle kunna ses som generaliserbar naturalistiskt sett menar jag att det i 
uppsatsen endast återfinns några citat hämtat från intervjuer som Wennstam (2004) har gjort 
med förövare. Min förhoppning är att dessa citat skall bidra till att personliga erfarenheter och 
upplevelser framkommer. Det dolda skall bli synligt och tyst kunskap skall övergå till verbal 
kunskap (Kvale, 1997). Uppsatsen tar fram tidigare outtalad fakta i och med citaten från 
förövarna som det i både litteraturen och teorin finns stöd för. 
 
Uppsatsen är inte generaliserbar statistiskt sett vilket är den tredje generaliserbarheten som 
Kvale (1997) beskriver eftersom denna studie enbart bygger på ett urval av litteratur och 
forskningsrapporter etc. 
 

3:14 Studiens begränsningar 
 
Kunskapsöversikten är en selektiv översikt (Backman, 1998, s.75). I och med det har jag 
avsiktligt valt bort en del perspektiv och teoretiska ansatser. Uppsatsens teoretiska fokus är 
den psykodynamiska förståelsetraditionen vilket således sätter sin prägel på uppsatsens 
resultat och slutsatser. De perspektiv som inte beaktats skulle självfallet vinkla problematiken 
ytterligare. 
 
Jag har utformat min kunskapsöversikt över kunskapsläget inom ett par bestämda avseenden, 
varpå andra lämnats därhän i enlighet med Backman (1998) om selektiva kunskapsöversikter 
kan formges. 
 
Jag har som tidigare nämnts begränsat mig till några av de mest, för ämnesområdet, ansedda 
forskarna och klinikerna. Med ansedda forskare och kliniker avser jag forskare och kliniker 
vilka tillmäts stor betydelse av andra forskare och vilka andra refererar till i olika 
publikationer. De är dels svenska forskare och kliniker och dels forskare med internationell 
koppling. I den för uppsatsen valda litteraturen hänvisar författarna till varandra vilket ger en 
indikation på att tillförlitligheten är hög.  
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Jag har inte begränsat min litteratur till något särskilt årtal. Däremot har jag inte velat använda 
mig av för omodern litteratur eftersom det har varit viktigt för mig att kunna hysa stor 
tillförlitlighet till den information som uppsatsen bygger på samt även för att minimera 
förlegade uppgifter. Jag har framför årtal valt att fokusera på litteratur och forskningsrapporter 
som på ett tillfredsställande sätt har kunnat vara mig behjälplig för att belysa mina centrala 
teman och min forskningsfråga. 
 

4. Studiens teman 
 

4:1 Tema 1  
 
Självbild/identitet 
 
En del människor har det så illa ställt i sitt inre att de inte är kapabla att härbärgera sina 
psykiska svårigheter. Det kan röra sig om personer som på ytan verkar vanliga men som tar ut 
sin egen smärta på andra människor ( Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 14). Dessa 
människor upplever en vanmaktskänsla vilken kräver någon form av kompensation. Det råder 
djupa tvivel på den egna förmågan och otillräcklighetskänslor som individerna hela tiden 
försöker finna en lösning på, men misslyckas ständigt. För förövaren är sexualiteten 
ångestfylld och en källa till olust och oro ( Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 35-
36). 
 

Förövaren brottas ständigt med osäkerhet och en misstro mot andra 
människor. Samtidigt har förövaren ofta ett behov av att bli 
bekräftad. Värdet som människa och man utmätes efter dugligheten 
på det sexuella området. Pendlingen inom förövarens inre mellan 
förhoppning och bristande tillit skapar misstro, fientlighet och ett 
behov av att hämnas och ta för sig. Våldtäktsmannen tar sig rätten 
att utnyttja en annan människa eftersom han själv känner sig 
utnyttjad och trampad på ( Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, 
s. 35-36). 

 
Mycket talar för att våldtäktsmannen har en personlighet som i många fall uppfyller 
diagnosen borderline. En sådan personlighet kännetecknas bland annat av en diffus och 
växlande identitet. Denna person upplever ofta oklara gränser mellan sig själv och andra. 
Bilden av honom själv är ofta kluven och splittrad i gott och ont. Han har ofta ett tänkande 
som präglas av antingen-eller/svart-vitt tänkande. Bristande tillit till andra gör att han 
förväntar sig att bli lämnad och övergiven. Han har svårt att värdera, möta och hantera inre 
och yttre faror och blir ängslig och orolig vilket han kämpar för att dölja genom att förneka 
sina känslor. Denna ängslan stegras inte sällan till ångest av kaotisk och förintande natur. Det 
utagerande sexuella våldet blir den enda lösningen på ett inre tryck som domineras av kaos 
och vanmakt (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s.64-65). 
 
 

De upplever en avsaknad av kraft att förändra sin livssituation. De 
har ingen tillit till sig själva, till egen initiativkraft och 
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handlingsförmåga utan ser sig själva som offer för omständigheter 
och andras svek ( Hedlund, 1989, s. 42). 

 
En beskrivning av vad som utmärker våldtäktsmannens personlighet skulle kunna se ut som 
följer enligt Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999): 

• han har svårigheter att skilja ut sig själv från andra 
• han har låg självkänsla 
• han är misstänksam 
• han anpassar sig överdrivet i vissa fall 
• han lider av djupa otillräcklighetskänslor 
• han förnekar närhetsbehov, oro och olust 
• han har starka tendenser att bagatellisera problem 
• han idylliserar sin uppväxt 
• han har ofta stark ångest 
• han lever med en mer eller mindre ständigt närvarande 

katastrofkänsla 
• han skyller problem och misslyckanden på omgivningen 

( Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, s. 66-67). 
 

En person som begår våldtäkt är en person vars liv inte erbjuder 
många glädjeämnen och belöningar. Det dominerade känsloläget 
är dysfori dvs. en känsla av olust, en osäkerhet, en enorm känsla 
av meningslöshet och hopplöshet (Groth, 1979, s 128). 

 
Upphovet till detta menar Groth (1979) är tvivlet på den egna förmågan. Allt detta verkar 
syfta till att motverka plågsamma känslor av värdelöshet. Låg självkänsla i förening med dålig 
självrespekt speglar en svag identitetskänsla. Eftersom förövaren sätter lågt värde på sig själv 
värderar han heller inte andra högt och väntar sig inte att andra skall visa omtanke eller 
hänsyn mot honom. Förövaren handlar utifrån föreställningen om att andra människor är hans 
motståndare och han innehar en provokativ hållning gentemot dem. Detta i sin tur blir en 
självuppfyllande profetia i den bemärkelsen att omgivningen reagerar negativt på honom 
vilket befäster hans antaganden. Han är socialt okänslig och likgiltig inför andras behov och 
betraktar enbart sina egna behov som betydelsefulla. Förövaren har svårigheter att upprätta 
nära och bestående vänskapsband. Manipulering och utnyttjande är karakteristiska för hans 
sätt att hantera sina personliga relationer ( Groth, 1979, s. 128-133). 
 

Det handlar om att få uppmärksamhet. Man gör en massa tokiga 
saker bara för att få uppmärksamhet. Jag kände en osynlighet som 
var så stor och så jobbig att jag till slut lät det gå ut över en 
oskyldig flicka (Wennstam, 2004, s. 140). 
 
Jag tog ut aggressionen på henne istället för på mig själv. 
Aggressionen måste ut ur kroppen på något sätt. Jag kände mycket 
ångest och aggressivitet vid det tillfället (Wennstam, 2004, s. 184). 

 
 
Tema 1 delanalys 
 
I de två citaten, hämtade från fallbeskrivningar i Wennstam (2004) som finns med i slutet av 
tema 1, framkommer det att dessa två individer kände sig osynliga och bar på ångest och 
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aggressioner. I det första citatet beskriver personen att för honom handlade övergreppet om att 
få uppmärksamhet. 
Dessa individer och övriga förövare har sällan blivit bekräftade av vuxenvärlden. De bär med 
sig barndomsupplevelser som har genererat i misstro och brist på tillit till den egna förmågan 
och till andra människor. 
 
Sammanfattningsvis skapar detta en känsla av att inte kunna påverka och styra över sitt eget 
liv. Självkänslan får sig en ordentlig törn vilket skapar oro och olust. Detta gör att individen 
blir extremt ångestbenägen och behöver finna psykologiska försvar för att försöka undvika 
ångesten (Thomas, 1998). 
 
Förövaren sätter lågt värde på sig själv och det bidrar i sin tur att han gör detsamma vad gäller 
andra människor. Han blir likgiltig inför andras behov och betraktar enbart sina egna behov 
som viktiga. Resultatet blir, menar Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999), att förövaren 
låter den egna frustrationen och vanmaktheten gå ut över andra människor och att förövaren 
ger sig själv rätten att utnyttja dem för egen vinnings skull. 
 

4:2 Tema 2 
 
Uppväxt 
 
Hedlunds (1989) uppfattning om männen är att de speglar en osjälvständighet. För att inte 
drivas till desperata handlingar är de beroende av andra. Sina konflikter och problem uttrycker 
de i sexuella handlingar. Sexualiteten behärskar dem istället för tvärtom. Mycket talar för att 
de tidigt i livet lärt sig använda sina könsorgan i situationer som de har svårt att bemästra 
känslomässigt. Som ett försvar mot svåra och plågsamma känslor handlar de sexuellt 
(Hedlund, 1989, s. 42). 
 

Sexuella handlingar har blivit deras symbolspråk och skall man 
försöka förstå deras konflikter måste man lära sig att tyda deras 
signaler, förstå vad de berättar om sina brott (Hedlund, 1989, 
s.42). 

 
Uppväxtförhållandena hos förövarna har, enligt Hedlund (1989), präglats av en saknad efter 
föräldrarna. I åtskilliga fall har föräldrarna separerat eller så har den ena föräldern dött. I flera 
fall, då mannen vuxit upp hos foster-eller adoptivföräldrar, har saknaden gällt minnet av en 
biologisk, inte sällan idealiserad förälder. I de få fall fadern formellt funnits i hemmet har han 
varit onåbar för kontakt. Modern har varit den härskande. I terapi har mannen kunnat 
formulera sin obestämbara saknad i termer av övergivenhet och svek. Förlusten av en 
förälder, i synnerhet fadern, har inverkat negativt på förmågan till trygghet (Hedlund, 1989, s. 
84-87). 
 

Sexuella övergrepp i barndomen medför en ökad risk för att i 
vuxen ålder drabbas av ett brett spektra av psykiatriska problem 
såsom t.ex. depression, ångest, drogmissbruk etc. (Nyman & 
Svensson, 2002, s. 19). 
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Våldtäktsmannens brott som vuxen kan till del vara en upprepning, ett utagerande av ett 
sexuellt övergrepp som han utsattes för som barn. Det kan ses som ett missriktat försök att bli 
kvitt ett tidigt sexuellt trauma (Groth, 1979, s. 125-126).  
 
En vanlig familjebild är att våldtäktsmannen växt upp under starka auktoritära förhållanden 
med vissa våldsamma inslag och där modern varit passiv och undfallande. Som barn har 
förövaren ofta levt under ständigt hot om skilsmässa och tagit på sig skulden för detta. 
Förövaren har lärt sig att ljuga tidigt för att undkomma stryk. Som barn kan han ha fått gå 
emellan för att skydda den ena eller andra föräldern, eller ha fått ta hand om en förälder i de 
mest förnedrade situationer. Förövaren har fått vara förälderns tröstare i stället för att vara den 
som har fått tröst. Han har känt sig oönskad och till besvär ( Kwarnmark & Tidefors, 1999, s. 
63). 
 

Det är egentligen sina föräldrar man söker när man begår brott. 
Man försöker få ut sina aggressioner och få kontakt med sin 
omgivning, man försöker få den kontakt man inte får hemma. 
Många föräldrar ser inte sina barn, barnen blir utstötta och får 
klara sig själva, det är det jag har fått göra. Mamma brydde sig 
inte, orkade inte eller hade inte tid. Mina föräldrar stannade aldrig 
upp och lyssnade till en. Har man föräldrar som inte ser en då 
söker man sig till brott. I mitt fall blev det bara så för att jag ville 
ha uppmärksamhet (Wennstam, 2004, s.137-139). 
 
Jag flyttade mellan mamma, pappa och mormor. Pappa började 
slå redan i sexan. Skolkuratorn lovade att ringa socialen. Jag blev 
besviken när ingen hörde av sig, inget hände. Pappa fortsatte att 
slå mig igenom hela högstadiet. Jag flög in i ett kylskåp och 
knäckte näsbenet en gång (Wennstam, 2004, s.155-156). 

 
 
Tema 2 delanalys 
 
Citat ur fallbeskrivningar från Wennstam (2004) inom ramen för detta tema belyser, enligt 
min mening, på ett tydligt sätt hur dessa två individer upplever en saknad av en vuxenkontakt, 
behovet av att bli sedda och hur familjesituationen har sett ut. En person vittnar om hur han 
har blivit utsatt för misshandel av sin far. 
 
Förklaringen till varför förövaren agerar som han gör finns, menar Kwarnmark & Tidefors 
Andersson (1999) i upplevelser i barndomen av traumatisk karaktär. Det kan således handla 
om fysisk misshandel som en av personerna i fallbeskrivningarna berättar om. Dessa 
upplevelser har aldrig blivit bearbetade och skapar svårigheter gällande att finna trygghet till 
den egna personen samt att skapa relationer till andra människor 
 
Payne (2002) tar upp detta med förmågan att skapa relationer till andra. Payne (2002) 
hänvisar till Bowlbys teori om anknytningens betydelse och modersdeprivation. Teorin anser 
jag vara tillämpar vad gäller att försöka förstå varför förövarna har svårigheter att skapa 
relationer till andra människor. Anknytning handlar om barnets förhållande till modern men 
även barnets förmåga att knyta an till andra personer. De anknytningserfarenheter ett barn får 
kommer att påverka utformningen av relationer senare i livet. Det vill säga att berövas barnet 
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kontakten med antingen sin mor eller far eller båda två kommer barnets personliga utveckling 
att ta skada. 
 
Såsom går att utläsa under detta tema så har förövarnas uppväxt präglats av separation, våld 
och andra ogynnsamma uppväxtförhållanden. Dessa svåra upplevelser har, om man skall 
förstå detta utifrån ett psykodynamiskt perspektiv, förmodligen trängts bort och förövaren gör 
sitt bästa för att hålla känslorna av detta i schack. Det är inte förrän det bortträngda stoffet 
avslöjas och tolkats på ett korrekt sätt som det oönskade beteendet, i det här fallet övergrepp, 
kan upphöra. 
 
I Stollers teori om den erotiska formen av hat beskrivet i Kwarnmark & Tidefors Andersson 
(1999) talar han bl.a. om att den perverse, i detta fall förövaren, bär på en önskan att skada 
andra. Önskan handlar om obearbetade barndomstrauman där den vuxne primärt vill vända 
traumat till triumf genom att skada andra. 
Enligt min mening skulle man, med hjälp av Stollers teori, se det som att de obearbetade 
traumana skapar en fientlighet och ett behov att ge igen för gamla oförrätter vilket i sin tur 
leder till att dessa män begår övergrepp. 
 
 

4:3 Tema 3 
 
Manlighet  
 
För mannen syftar våldtäkten till att stärka hans manlighet och det är även i den känslan han 
känner sig ifrågasatt menar Hedlund (1989). Hos en del män kan det finnas en outtalad oro för 
att vara homosexuell. I de fallen kan man symboliskt förstå våldtäkten som ett skydd mot den 
oron, att bli manligt bekräftad. I kampen att uthärda både den inre och yttre olust som väckts 
av den situation som resulterade i våldtäkten, har verkligheten ersatts med en önskefantasi att 
kvinnan i själva verket tyckte om det som hände fast hon sa nej. Hedlund (1989) beskriver att 
våldtäkten kan utlösas av något som undergräver mannens självkänsla och väcker till liv 
gamla obearbetade, otillräcklighetskänslor. Erövrandet, att ta sex, skall ge mannen tillbaka 
känslan av att behärska sitt liv, att ha makt över det. Våldtäkt är den som drivs fram av 
underlägsenhetskänslor hos mannen (Hedlund, 1989, s. 28-31). 
  
Skador på manligheten kan dock uppstå på andra sätt än genom uppenbara utnyttjanden av 
könsorganen menar Hedlund (1989). 
 

 En pojke som hindras och motas i sin känslomässiga utveckling 
till man, kommer som vuxen att känna sig hotad och oförmögen att 
hantera sin sexualitet i ett ömsesidigt och givande förhållande till 
en annan vuxen. Han får svårigheter att känna inlevelse i sin 
partner och i hennes behov ( Hedlund, 1989, s. 77). 

 
Hans otillräcklighetskänsla som man kan leda till att han avstår från att utöva sin sexualitet 
med andra eller att han uttrycker den i mer eller mindre fientliga former. Hedlund (1989) 
uttrycker det som: 
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 Sexuell avvikelse uppstår ur kampen att få känna sig som man. 
Avvikelsen är en försvarsstruktur mot hotet om förintelse 
(Hedlund, 1989, s. 77).  

 
Ett sätt att se på det menar Eliasson (1997) är att egenskapen hos våldtäktsmannen inte 
behöver vara dennes personlighet, utan att det handlar om ett accepterande av traditionella, 
stereotypa föreställningar om maskulinitet och myter om våldtäkt. I en undersökning som 
Eliasson (1997) presenterar framkommer det att våldtäktsmän som blivit dömda ansåg att de 
hade rätt att straffa kvinnorna, bland annat därför att kvinnorna ansågs kollektivt ansvariga för 
männens problem. Att bli sviken eller övergiven av en kvinna kan inom den tankeramen 
urskulda våldtäkt (Eliasson, 1997, s. 138-140). 
 
Det råder en grundläggande distinktion mellan de våldtäktsmän som erkänner sina handlingar 
och de som förnekar desamma anser Eliasson (1997). De som erkänner definierar övergreppet 
som våldtäkt. Det kulturella inflytandet på synen våldtäkt, sexualitet och manlighet är väl så 
viktigt som personlighet eller andra liknande omständigheter för att förklara varför män 
våldtar (Eliasson, 1997, s. 140-141). 
 

Våldtäktsmän är män som har anammat synen på män som 
överlägsna kvinnor och därför har de alltid rätt att ställa krav på 
kvinnor. Med avståndet och polariseringen mellan könen förstärks 
känslan av manlig överlägsenhet och därmed manliga rättigheter 
(Eliasson, 1997, s. 140-141). 

 
Våldtäktsmannen tenderar att ha en svagt utvecklad sexuell identitet. Mannen tyngs ofta av 
stereotypa föreställningar om vad som är korrekta manliga rollbeteenden och förväntningar 
(Groth, 1979, s. 132).   
 

När sexualbrotten begås handlar det om för förövarna om en 
överlevnadsstrategi. Våldtäkt kan drivas fram av en starkt stegrad 
spänningskänsla. Det handlar om att kompensera maktlöshet i 
känslan av att vara man (Hedlund, 1989, s. 72-73). 

 
 
Tema 3 delanalys 
 
Återigen identifieras problemen utifrån skeenden i barndomen. Förövaren har en svagt 
utvecklad sexuell identitet och för att råda bot på den använder han sig av stereotypa 
föreställningar om hur en man skall vara. Det handlar ofta om seglivade traditionella 
föreställningar om vad som anses vara manligt. Groth(1979) hävdar att det är ett enkelt sätt 
för förövarna att anamma ett sådant synsätt eftersom de själva är osäkra på dels vad som är 
rätt och dels på sin egen person. 
 
Det skulle även under detta tema vara lämpligt att se till Bowlbys teori (Payne, 2002). Låt 
säga att förövaren hindrats i sin känslomässiga manlighetsutveckling på grund av att det inte 
funnits någon man eller far i hans närhet. Alternativt kan det vara så att modern hånat barnet 
då modern själv hyst ett förakt gentemot män. Ett sådant scenario skulle kunna enligt den 
teorin komma att skada barnets personliga utveckling. 
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Detta resulterar i en oförmåga att känna inlevelse för en partner eftersom att mannen upplever 
en otillräcklighetskänsla som man. Risken är att mannen uttrycker sin sexualitet i mer hatiska 
former. 
Hedlund (1989) uttrycker det som att en sexuell avvikelse uppstår ur kampen att få känna sig 
som en man. Avvikelsen symboliserar en osäkerhet om vad det innebär att faktiskt vara en 
man. 
 
Stollers teori om perversion i Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) beskriver att det råder 
en stark koppling mellan symbiosångesten och maskulinitet. I separationen från modern kan 
det uppstå problem i de fall då modern inte frigör sig från sin son. Barnet, pojken, skall skapa 
en motidentifikation vilken skall hjälpa pojken i dennes manlighetsutveckling. Detta försvåras 
om modern inte separerar sig från sin son. Orsakerna till att modern inte gör det kan handla 
om att modern själv bär på en fientlighet mot män. För det lilla barnet ger detta signaler om 
att det barnet växer mot att bli, dvs. en man, är förknippat med förakt vilket således barnet 
tillägnar sig. 
 

4:4 Tema 4 
 
Alkohol  
 
En vanlig effekt av alkohol enligt Eliasson (1997) är bland annat att den dämpar den sexuella 
prestationsförmågan. En komplicerad faktor, för sammanhanget, är att medan de fysiologiska 
grunderna för en sexuell prestation störs av alkohol, kan samtidigt spärrarna minska för att 
odiskriminerat ge uttryck för det sexuella intresset. Det avgörande är rimligen vilka 
förväntningar som knyts till alkoholeffekten och hur denna kopplas till sex, dominans och 
våld. Eliasson (1997) skriver att många undersökningar visar ett allmänt samband mellan 
alkoholpåverkan hos män och våldtäkt. Fängelsedömda våldtäktsmän redovisar en mer 
regelbunden och omfattande alkoholkonsumtion än män dömda för andra allvarliga 
våldsbrott. Att vara alkoholpåverkad, menar Eliasson (1997), kan ses som en kulturellt 
godkänd ursäkt för att förklara våldtäktsmännens beteende (Eliasson, 1997, s. 193-194). 
 
Det går inte att säga att alkohol skapar våldsbrott menar Hedlund (1989) utan det är endast 
någon promille av alla berusningar som leder till allvarliga övergrepp. Vad gäller själva 
våldtäktssituationen ges det ett intryck av att männen gömmer sig bakom spriten så till vida 
att de åberopar minnesförlust eller sinnesförvirring (Hedlund, 1989, s. 39). 
 

 Ofta förlägger männen hela skulden och ansvaret för 
våldtäktshändelsen på spriten. Hade inte spriten varit med i bilden 
så hade aldrig övergreppssituationen kommit till stånd  
(Hedlund, 1989, s. 39). 

 
Hedlund (1989) beskriver med hänvisning till Rada (1978) hur man kan skilja mellan tre 
våldtäktssituationer där alkohol finns med i bilden: 
 

• våldtäkt som begås av en berusad man 
• våldtäkt som begås av en alkoholiserad man 
• våldtäkt som utlöses av alkohol 
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För en man som inte har alkoholproblem kan spriten hjälpa honom att komma över sin 
blyghet och rädsla för kvinnor. Spriten fungerar som en stöttning för mannen att våga utföra 
en våldtäkt menar Hedlund (1989).  
 

Mannen använder inte spriten för att trubba av sitt samvete utan 
för att stärka sitt jag (Hedlund, 1989, s. 40). 

 
Hedlund (1989) menar vidare att spriten skall bygga upp mannen och ge honom den makt och 
möjlighet att utföra det han vill. För alkoholisten är spriten hans värsta problem och 
våldtäkten är ett uttryck för den allmänna sociala desorganisation som hans liv präglas av. I 
den tredje kategorin hjälper alkoholen till att frammana våldtäkten. Alkoholen framkallar ett 
annorlunda associationsmönster mellan sexuella och aggressiva impulser som sedan 
återspeglas i våldtäktsmannens fantasier. Det är vanligt, menar Hedlund (1989) att män som 
begår våldtäkt både har spritproblem och är spritpåverkade när de begår övergreppet. Många 
av dem är depressiva och känslomässigt ensamma (Hedlund, 1989, s. 38-40). 
 

De talar aldrig med andra om hur de känner sig utan tar till 
flaskan för att döva sig eller bygga upp sig (Hedlund, 1989, s. 40). 

 
Groth (1979) menar att bruket av alkohol inte räcker för att förklara ett våldtäktsbrott. 
Våldtäktsmän som grupp betraktat tenderar att dricka kraftigt. Detta kan mer tolkas, menar 
Groth (1979), som ett fristående, parallellt symtom på en psykosocial störning. En del 
våldtäktsmän är alkoholister men de begår inte enbart sina brott när de är berusade. Alkohol 
kan vara den utlösande faktorn i sådana fall där personen redan befinner sig i en 
sinnesstämning som gör denne våldtäktsbenägen (Groth, 1979, s. 120-122).  
 

Berusningsmedel bidrar till att minska en persons hämningar, 
nedsätta tankeförmågan och omdömet, förvränga 
verklighetsuppfattningen och öka okänsligheten för den inverkan 
personens beteende har på andra människor (Groth, 1979, s. 120). 

 
Alkohol och droger spelar en bidragande roll inte en huvudroll i sexuella våldshandlingar 
(Groth, 1979, s. 120-122).  
 

Jo, jo jag anser mig väl som skyldig. Men jag minns inte så mycket. 
Jag minns ingenting. Jag var skitfull. Jag minns inte. Ingenting. Jag 
kommer bara ihåg när jag åkte hem sen. Jag tror inte att det hade hänt 
om jag inte hade vart så full (Wennstam, 2004, s.145-149). 
 
Sexton år gammal hade jag redan börjat dricka så gott som dagligen, 
hembränt eller öl. Inte så att det märktes, bara så att jag höll mig uppe 
(Wennstam, 2004, s. 156). 
 
Jag kände att jag höll på att spy efteråt. Senare klippte jag gräsmattan 
och på kvällen söp jag mig riktigt full (Wennstam, 2004, s. 157). 
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Tema 4 delanalys 
 
Citaten ur fallbeskrivningarna intygar om att alkohol används av en del förövare som en 
ursäkt. De uppger att de inte minns och hade de inte druckit så hade det aldrig hänt osv. En 
man berättar att han drack så gott som dagligen för att överhuvudtaget kunna fungera och för 
att stå ut. I det sista citatet framkommer det att mannen ifråga söp sig full efter det att han 
hade begått ett övergrepp för att han inte känslomässigt klarade av att hantera det han hade 
gjort.  
 
Såsom jag har nämnt tidigare är depression och ångest något som är vanligt förekommande 
hos dessa män. Användandet av alkohol skulle utifrån den psykodynamiska teorin kunna ses 
som ett sätt att bli av med, om så endast för stunden, smärtsamma känslor och minnen vilka 
kan härröras till obearbetade konflikter som mannen bär med sig från sin barndom och sina 
uppväxtår. 
 
En annan aspekt på detta är enligt Hedlund (1989) att mannen använder alkoholen i syfte för 
att stärka sitt jag. Den psykodynamiska teorin är bl.a. inriktad på hur jaget skapas och 
samspelet mellan arv och miljö ur vilket jaget uppkommer. Jagets uppgift är t.ex. att hantera 
ångest genom att framkalla olika försvarsmekanismer (Payne, 2002, s. 14). 
 
Dessa män har inte ett välutvecklat jag, en identitet, på grund av att de i barndomen blivit 
störda i sin identitetsutveckling av olika orsaker som jag har tagit upp under temat uppväxt. 
Det medför att dessa män inte är jagstarka i sin person vilket gör att för att dessa män skall 
orka med sig själva och sina liv aktualiserar jaget olika försvarsmekanismer för att hjälpa dem 
att stå ut. Det är det som Hedlund (1989) menar med att mannen gör via alkoholen, mannen 
stärker sitt jag genom att dricka för att råda bot på det ständiga tvivlet till sin egen förmåga 
och för att orka stå ut med känslan av värdelöshet.  
 
Alkoholen kan enligt Groth (1979) öka okänsligheten för den inverkan personens beteende 
har på andra människor. Dessa män skattar sitt eget värde väldigt lågt vilket resulterar i att de 
förväntar sig att andra gör detsamma. Detta gör att andra människor i deras ögon blir deras 
motståndare. Någonstans tänker jag att dessa män egentligen vet att andra människor inte har 
något emot dem men att det på något sätt blir lättare att stå ut med den egna känslan av 
otillräcklighet om skulden kan förläggas på någon annan. Det blir som ett slags försvar mot 
att männen själva inte alltid orkar tänka på sin låga självkänsla och agerar ut sin frustration på 
andra i sin omgivning. Detta blir, i alla fall enligt Groth (1979), lättare att göra med hjälp av 
alkohol. 
 

5. Analys  
 

5:1 Sammanfattning av studiens teman 
 
Inledningsvis följer en sammanfattning av studiens teman. 
 
Tema 1 sammanfattning 
 
Jag var intresserad av att försöka förstå hur förövaren uppfattade sig själv. Det som 
framkommit bl.a. är att det inte är fråga om några individer som är starka och trygga i sin 
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person utan till synes handlar det om individer som har en extremt dålig och låg självkänsla. 
Dessa människor använder sig av andra människor för att uttrycka sin frustration. De upplever 
en vanmaktskänsla vilken kräver kompensation. Förövaren tvivlar på den egna förmågan och 
brottas ständigt med otillräcklighetskänslor. Kwarnmark & Tidefors (1999) skriver om att de 
tror sig se en borderlineproblematik hos förövaren. Detta menar de är tänkbart då förövaren 
ofta uppvisar en personlighet vilken motsvarar diagnosen borderline. 
Groth (1979) talar om att förövarnas känsloläge är dysforiskt. Förövaren är oberörd inför 
andra människor behov och ser endast till sina egna. Förövaren har, menar Groth (1979), svårt 
att knyta varaktiga vänskapsband med andra människor. 
 
Tema 2 sammanfattning 
 
Den psykodynamiska teorin grundar sig bl.a. på hur en individs barndom och uppväxt har sett 
ut och hur det i sin tur har format individen. Med anledningen av att studiens teoretiska fokus 
är den psykodynamiska teorin så föreföll det som högst naturligt att undersöka vad förövarna 
bär med sig vad gäller deras uppväxttid. Här fann jag att dessa individer har haft en 
otillfredsställande uppväxt. Separation, bortgång av en förälder eller att mannen har vuxit upp 
hos fosterföräldrar var några av de faktorer som togs upp i litteraturen och som kan ha präglat 
förövarens uppväxt. Förlusten av en far verkar vara det som mest har inverkat negativt på 
förövaren. I de fall då förövaren har bott och vuxit upp tillsammans med sina föräldrar 
beskriver en del författare att fadern ofta varit onåbar för kontakt och att modern varit den 
dominanta. Andra författare ger en annan bild där modern har varit passiv och där fadern har 
haft en ledande roll. Litteraturen beskriver att i en del fall har förövaren fått ta hand om den 
ena föräldern då det ofta har förekommit våld. En del förövare har i sin barndom också fått 
uppleva sexuella övergrepp.  
 
Tema 3 sammanfattning 
 
Vid studiens början trodde inte jag att frågan om manlighet var en särskilt viktig faktor för att 
försöka förstå varför män begår övergrepp mot kvinnor. Jag ändrade mig sedermera och 
förstod att känslan av manlighet utgör ett stort problem hos dessa individer. Sammantaget så 
kan manlighetsproblematiken förstås som så att antingen har individen blivit skadad i sin 
manlighetsutveckling som barn eller att individen som barn har blivit utsatt för någon form av 
sexuellt utnyttjande. En pojke som förhindras i sin känslomässiga utveckling till man kommer 
som vuxen att känna sig inkapabel att hantera sin sexualitet i ett förhållande till en annan 
vuxen.  
Eliasson (1997) t.ex. menar att det handlar om seglivade kulturella och traditionella 
föreställningar om vad som anses vara manligt. I de föreställningarna inrymmes 
uppfattningarna om att mannen skulle vara överlägsen kvinnan och utövar därför makt genom 
övergrepp på henne. Därmed fråntas fokus från att det skulle handla om personligheten. 
 
Tema 4 sammanfattning 
 
Jag tänkte att förövare måste vara individer som mår fruktansvärt dåligt. Ett vedertaget synsätt 
idag är, enligt min mening, att människor använder sig av olika typer av beteenden såsom 
missbruk för att klara av att stå ut med något som orsakar dem, som i det här fallet, psykisk 
ohälsa. Alkohol tycks vara ett inslag i livet hos dessa män. Många av männen lider av en 
psykisk ohälsa som ångest och depression. De är känslomässigt ensamma vilket kan lindras 
med hjälp av alkohol. Vad gäller andra droger så talas det inte om de i litteraturen. Nyttjandet 
av alkohol kan inte ses som en förklaring till ett våldtäktsbrott. Alkohol kan i en del fall bidra 
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till att själva övergreppet kommer till stånd. Hedlund (1989) talar bl.a. om att männen 
gömmer sig bakom spriten och att de förlägger skulden och ansvaret för våldtäktshändelsen 
på spriten. Groth (1979) menar att för en alkoholist är spriten ett svårt problem och för 
förövaren är våldtäkten ett uttryck för den sociala desorganisation som han lever under och 
för att orka så stillar han sin ångest med alkohol. 
 

5:2 Helhetsanalys 
 
Den psykodynamiska teorin har sin tonvikt på hur en människas medvetande styr beteendet. 
Inget mänskligt beteende är slumpmässigt. Det psykodynamiska perspektivet ger en bild av 
hur vi blir de människor vi är (Thomas, 1998, s. 303-339). 
 
Det psykodynamiska synsättet tillmäter den yttre inverkan en stor betydelse för formandet av 
individens orientering i livet och fokuserar samtidigt på känslomässiga och omedvetna 
faktorer. Människans natur formas, enligt den psykodynamiska teorin, genom avgörande 
händelser och förhållanden i individens biografi (Thomas, 1998, s. 303-339). 
  
Exempelvis om ett barn får otillräckligt med kärlek kan barnet som ett försvar utveckla en 
narcissistisk personlighet, vilket innebär att under uppväxtåren och vuxenlivet kommer 
individen att sträva efter t.ex. erkännande och makt för att kompensera för en underliggande 
känsla av att vara oönskad. Ytterligare ett exempel kan vara att blir ett barn ofta överkört och 
kränkt så kan en febril strävan efter kontroll och makt över andra utvecklas.  
 
Hur vi blir de människor vi är, är något som är grundläggande för att förstå den problematik 
som min studie handlar om, anser jag. 
 
I temat uppväxt framkommer det att de män som utvecklar ett förövarbeteende har dåliga 
erfarenheter från sin uppväxt. De har fått erfara kränkningar, separationer, övergrepp och 
andra traumatiska händelser. Männen upplever att de inte har blivit uppmärksammade som 
barn. Enligt det psykodynamiska synsättet så formas individen av de omständigheter som 
individen har fått uppleva. Vilket skulle kunna innebära att dessa män har bl.a. blivit kränkta 
under sin uppväxt och därför har utvecklat ett behov av att kontrollera andra för att 
kompensera egna känslor av att uppleva sig själv som misslyckad etc. 
 
Inom ramen för den psykodynamiska förklaringsmodellen försöker man följaktligen förstå 
våldtäktshandlingar som ett uttryck för t.ex. olösta inre konflikter, ett sätt att reducera ångest, 
tillfälliga försök att kompensera förluster samt även som ett försök att reparera 
misslyckanden. 
 
Objektrelationsteorin betonar hur relationen mellan individen, subjektet, och de viktiga 
personerna, objekten, i omvärlden utvecklas. Teorin påtalar att barn från tidig ålder besitter en 
förmåga att hantera relationer till andra människor i omvärlden (Payne, 2002, s. 114-115). 
 
Individens upplevelser av föräldrarna kan skapa felaktiga inställningar beroende på hur 
situationen kring föräldrarna har sett ut. Som följd kan individen få svårigheter att relatera till 
andra människor och hur individen handskas med relationer samt skapar relationer till andra 
människor. Sammantaget är de tidiga relationerna väldigt betydelsefulla för hur individen 
kommer att uppfatta sig själv och inställningen till omvärlden (Payne, 2002, s. 114-115). 
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Vilket har nämnts åtskilliga gånger i denna uppsats så har de män som utvecklar ett 
förövarbeteende erfarenheter av frånvarande föräldrar och andra vuxna i sin närhet. I de fall 
då föräldrarna varit fysiskt närvarande har de fallerat i att känslomässigt vara närvarande. De 
män som utvecklar ett förövarbeteende har fått svårigheter att relatera till- och knyta an till 
andra människor. Dessa män är likgiltiga inför andras behov och saknar förmågan att sätta sig 
in i hur andra människor känner. 
 
 

Många av dessa mäns relationer till känslomässigt betydelsefulla 
personer är konfliktfyllda. Den vrede och förbittring som växer ur 
dessa relationer kommer att flyttas över på andra. Våldtäktsoffret 
blir måltavlan för förövarens hämndlystnad. Hämnden offret 
utsätts för är en handling som utlösts av något som offret inte har 
del i (Hedlund, 1989, s. 29). 

 
Det finns en omedveten mening och avsikt bakom en människas föreställningar och 
handlingar. Det som benämns omedvetet är det som är bortträngt från det medvetna då det för 
individen är svårhanterligt och förenat med mycket ångest. De bortträngda tankarna finns 
inom individen oavsett om individen tänker på dem eller ej. Försvarsmekanismer är för 
människor det vanligaste sättet att finna lösningar på det dilemma som ångesten innebär eller 
skapar. Varje försvarsmekanism innebär att man lämnar det ursprungliga behovet på en 
omedveten nivå och ersätter det med ett annat behov eller objekt. Försvarsmekanismer 
används för att skydda jaget mot ångest. När en individ riktar sina destruktiva impulser mot 
någon annan människa kallas det inom psykodynamisk teori för aggression (Thomas, 1998, s. 
303-339). 
 

Våldtäkten tjänar till att tillfredsställa en impuls, att skapa försvar 
mot ångest och att uttrycka en olöst konflikt. Förövare beskriver 
ofta sig själva som maktlösa och att de upplever känslor av 
vanmakt något som till slut måste få utlopp vilket i de här fallen 
handlar om våldtäkter (Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999, 
s. 66-67). 

 
Groth (1979) befäster detta ytterligare genom att se det från en klinisk synvinkel: 
 

Våldtäktshandlingen kan betraktas som dynamisk likvärdig med ett 
symtom i det att den tjänar att ge uttryck för en olöst konflikt, 
tillhandahålla försvar mot ängslan och oro (Groth, 1979, s. 128-
133). 

 
De försvarsmekanismer som enligt den psykodynamiska teorin skulle kunna vara applicerbara 
på dessa män är: 
 

• Förnekelse, då de män som utvecklar ett förövarbeteende förnekar en traumatisk eller 
svår tid, handling eller känsla för att orka stå ut. 

• Bortträngning, då de män som utvecklar ett förövarbeteende tränger bort tankar 
och/eller känslor av ovanstående karaktär och av ovanstående orsak. 

• Förskjutning, då de män som utvecklar ett förövarbeteende ej agerar ut sin aggression på 
rätt person utan ilskan drabbar någon annan i dennes omgivning. 

 (Payne, 2002, s. 114). 
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Robert Stollers psykodynamiska synsätt kring begreppet perversion beskrivet i Kwarnmark & 
Tidefors Andersson (1999) analyserar detta problem på följande sätt. Stoller hävdar att 
dynamiken i perversionen handlar om trauman. Förövaren har, enligt Stoller, kränkts i sin 
manlighet. Dessa kränkningar behöver i sig inte handla om sexuella övergrepp utan kan, 
vilket berörs i tema manlighet, handla om hån och förakt av män från exempelvis modern.  
Förblir dessa trauman obearbetade skapas det en bristande tillit till individens omgivning och 
ett tvivel på den egna förmågan. Stoller förstår övergreppen som så att genom att förgripa sig 
på andra hämnas förövaren egna tillkortakommanden och kränkningar (Kwarnmark & 
Tidefors Andersson, 1999, s. 23-25). 
 
Det som återkommer i varje tema, fast i olika skepnader, är att det rör sig om 
barndomstrauman och om hur dessa har påverkat individen och på vilket sätt detta tar sig i 
uttryck. Det handlar i stor utsträckning om, menar jag, att förövarens psykiska resurser inte 
utvecklats på ett tillfredsställande sätt och att de psykiska resurserna inte räcker till för att 
möta livets växande krav och inte heller räcker de till för att klara av att hantera det egna 
jaget. För att ändå hålla sig flytande upprättar förövaren ett system av psykologiska försvar i 
enlighet med den psykodynamiska teoribildningen. Dessa försvar skall tjäna som en slags 
fritagning av personligt ansvar för de brott som förövaren begår bl.a. för att ge förövaren 
möjligheten att själv uppleva sig som ett offer. I och med det legitimerar förövaren sina 
handlingar. 
 
Den psykodynamiska förklaringsmodellen, anser jag, är den teori som har givit mig bäst 
förståelse för hur man kan förstå dessa män. De problem som männen brottas med har, enligt 
min mening och det psykodynamiska perspektivets mening, att göra med händelser och 
upplevelser i barndomen och uppväxtåren. Det har präglat dem till de personer de är idag.  
 
Jag upplever genomgående att de teman som jag har valt ut går hand i hand. De återkommer 
kontinuerligt och är länkade till varandra. Det ena förekommer sällan utan det andra. 
Självkänslan är t.ex. starkt kopplad till uppväxten. Identiteten och självförtroendet har skapats 
ur en plågsam miljö där resultaten inte har blivit tillfredsställande eller bidragit till någon 
vidare form av livskvalitet.  
 

5:3 Resultat kopplat till tidigare forskning 
 
Den forskning som har presenterats av Långström (1999;2000) bl.a. visar att unga förövare 
hade svårigheter vad gäller socialt relaterande, realistiskt tänkande och känslomässigt 
gensvar. 
 
De ungdomar som Långström (1999;2000) har använt sig av i sina studier har ofta varit 
påverkade av alkohol eller andra droger när övergreppet begicks. Långström (1999;2000) 
beskriver också att dessa ungdomar hade en lägre aggressionsnivå än andra. 
 
Alkohol, sociala svårigheter, aggressioner och brist på känslomässigt gensvar är några av de 
faktorer som har framkommit även i denna uppsats. Det förefaller vara så att såväl gammal 
som ung har förövarbeteendets karakteristiska drag vilka framkommer i tidigare studier och 
likaledes i denna uppsats. 
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Övergreppen som unga begår, menar Långström (1999;2000), är troligen till sin karaktär lika 
allvarliga som de vilka begås av vuxna. 
 
 

6. Diskussion 
 

6:1 Sammanfattning av resultatbilden 
 
Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen om och förståelsen för varför män begår 
övergrepp (våldtäkt) mot kvinnor. Jag ville försöka att förstå vilka orsaker som kunde tänkas 
ligga till grund för dessa mäns beteenden. 
 
Uppsatsens problemställning har varit vägledande genom arbetets gång. Frågan formulerades 
utifrån uppsatsens syfte: 
 
Hur beskriver och diskuterar litteraturen ur ett förövarperspektiv med fokus på det 
psykodynamiska perspektivet övergrepp mot kvinnor (våldtäkt)? 
  
Litteraturen i ämnet tar upp olika perspektiv och teorier. Det som förekom mest frekvent och 
det som jag upplevde vara det mest vedertagna perspektivet var det psykodynamiska 
perspektivet. Övriga perspektiv som omnämndes i litteraturen var bl.a. det kognitiva-, det 
sociologiska- och det biologiska perspektivet. 
 
Jag valde att översiktligt presentera de övriga perspektiven i ett schema för att göra läsaren 
uppmärksam på att det finns ett flertal perspektiv som försöker finna förklaringar och nå 
förståelse för det problem som uppsatsen behandlar. 
 
Uppsatsens teoretiska fokus utgörs av den psykodynamiska teoribildningen där Robert 
Stollers teori om perversion beskrivet i Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) även är 
representerat. 
 
Med hjälp av mina fyra teman försökte jag att finna orsakssamband. Jag upplever att jag 
lyckades med att identifiera några faktorer vilka jag anser vara av vikt för att försöka förstå 
problematiken kring män som begår övergrepp mot kvinnor. 
 
Gemensamt för dessa män är att de har en låg självkänsla och saknar tillit till den egna 
förmågan. De har ofta vuxit upp under oroliga förhållanden med inslag av våld och 
separation. De har saknat en vuxen att söka stöd och trygghet hos. Deras identitetsutveckling 
har inte skett på ett tillfredsställande sätt. Det kan ha rört sig om att modern har haft svårt att 
separera sig från barnet eller att modern öppet har uttryckt ett förakt för män. Det kan även ha 
handlat om fysiska och psykiska kränkningar av personer i barnets närhet och av barnet självt. 
Det förekommer i stor utsträckning ett alkoholbruk hos männen. Merparten, för att inte säga 
alla, av dessa män lider av psykisk ohälsa i form av t.ex. depression och är ångestfyllda. 
Alkoholen används bl.a. för att döva svåra och smärtsamma känslor som männen upplever 
men också för att de i vissa fall är i behov av att stärka sig själva, sitt jag. 
 
Jag anser att det psykodynamiska perspektivet penetrerar människor på djupet likt en röntgen 
för att försöka finna orsaker och förklaringar till varför människor beter sig som de gör. I det 
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här fallet och i den här uppsatsen, tycker jag, att det här perspektivet är överlägset just därför 
att perspektivet verkligen genomtränger en människa på ett mångfacetterat sätt. 
 
En begränsning vad gäller teorin i uppsatsen blir således att t.ex. andra faktorer såsom 
biologiska faktorers betydelse ligger utanför uppsatsens ram vilket gör att andra dimensioner 
utöver det psykodynamiska perspektivet ej belyses i denna uppsats. 
 

6:2 Tolkning av resultatbilden 
 
All tillgänglig forskning kring sexualförbrytare pekar åt samma håll, orsaken till övergreppen 
står att finna i männens bakgrund. Ett begrepp som ofta återkommer är utanförskap, att inte 
bli sedd, att vara annorlunda, att vara ensam, att stå utanför. Ingen ensam faktor eller 
erfarenhet leder till att ett sexuellt förövarbeteende utvecklas hos en person. Det är snarare en 
kombination av faktorer som t.ex. egna upplevelser av kränkningar, anknytningsproblematik, 
erfarenhet av våld inom familjen etc. De flesta männen har levt i familjer med både social och 
psykisk misär. En del växer upp i familjer med en god fasad, men med ett psykologiskt 
helvete bakom den. 
 

6:3 Metoddiskussion 
 
Valet att skriva en selektiv kunskapsöversikt genomfördes för att jag ville erhålla en bred 
överblick över ett ämnesområde. Jag valde att använda mig av ledande svenska forskare samt 
även forskare med internationell koppling inom området för att få möjlighet till god empiri. 
 
Litteraturen har behandlats grundligt som Backman (1998) beskriver och jag har redogjort för 
det jag enligt syftet hade avsett att forska kring. 
 
Min ambition har varit att ge täta beskrivningar och täta citat av primärdokumenten. Jag har 
förstärkt beskrivningarna med några citat ur fallbeskrivningar hämtade ur litteraturen. Detta 
för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om uppsatsens teman och vad uppsatsen 
syftar till att belysa inom ämnesområdet. 
 
Jag använder mig av flera olika trianguleringstekniker. Min förhoppning är i och med det att 
validiteten likväl som reliabiliteten har stärkts i uppsatsen. 
 
Jag teoritriangulerar på ett sätt genom att jag delger läsaren hur olika perspektiv ser på 
förövarproblematiken även om jag väljer att endast fokusera på ett.  
Jag har använt mig av triangulering av datakällor eftersom jag har ett flertal olika forskare, 
forskningslitteratur och rapporter representerade i uppsatsen. Jag har slutligen använt mig av 
undersökartriangulering då jag har studerat materialet vid olika tillfällen och jämfört 
tolkningen. 
 
Studien skulle, enligt min mening, ha levandegjorts mer om jag hade haft intervjuer. Med en 
renodlad kvalitativ metodik med t.ex. djupintervjuer hade jag kunnat erhålla djupare, mer 
levande och nyanserade beskrivningar. Vid litteraturgranskningar når man således inte ett 
djupt individuellt perspektiv. 
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Den psykodynamiska teoribildningen har varit min valda teori samtidigt som jag tror att detta 
område kräver någon form av teoretisk pluralism då dessa individers problematik består av 
många olika komponenter där olika teorier skulle kunna vara behjälpliga. I och med det hade 
säkerligen olika teorier givit ett annat utfall kopplat till min forskningsfråga dock är det 
psykodynamiska perspektivet, enligt min mening, ett måste i detta avseende.  
 
Det finns mycket litteratur som behandlar det psykodynamiska perspektivet och uppsatsen har 
självfallet inte beaktat all litteratur inom området. Dock har jag använt mig av forskare och 
kliniker som jag tror ger en rättvisande bild av det perspektivet. 
 
Den ständigt växande kunskapsmassan motiverar ett behov av översikter. Ju fler 
vetenskapliga dokument, rapporter och artiklar etc. som publiceras desto större behov av 
integration och översikt (Backman, 1998, s. 65). 
 

6:4 Slutsatser 
 
En lättvindig och godtagbar förklaring till varför dessa brott begås har blivit, tror jag, att det 
handlar om män som själva har blivit sexuellt utnyttjade. Som jag förstår det så innebär det i 
psykodynamiskpsykologisk bemärkelse att det egna barndomsödet iscensätts i övergreppet. 
Mannen ikläder sig angriparens roll för att försvara sig mot den känsla av hjälplöshet som han 
en gång erfor, när han själv blev offer. Genom att identifiera sig med angriparen hoppas han 
bli kvitt sin förödmjukelse.  
 
Nu förhåller det sig inte så att alla män som begår övergrepp mot kvinnor själva har blivit 
sexuellt utnyttjade. I och med det går det inte att dra den slutsatsen att det endast handlar om 
det utan att det kan vara en faktor i ett led av många faktorer som bidrar till att en del begår 
övergrepp. 
 
Om möjligheten hade givits de här männen, som själva blivit utsatta för övergrepp, 
kränkningar eller andra trauman, att arbeta med sina problem och om de hade haft någon 
vuxen som brytt sig om dem, som hade lyssnat till dem så hade kanske inte deras upplevelser 
behövt resultera i ett behov av att ge igen och ta hämnd. 
 
Jag har en känsla av att väldigt många tror att dessa förövare är sexuella galningar. Vad man 
gör då, menar jag, är att man reducerar ett mycket komplicerat beteende till ett enkelt motiv. 
Det handlar om myter om dessa män. Myterna är enklare att förstå och acceptera och är 
därför, tror jag, mer tilltalande än verkligheten. Det enda dessa myter bidrar till är att skjuta 
upp lösningar på problemen genom att anvisa förebyggande åtgärder som blir helt felaktiga 
och ineffektiva. 
 
Många människor i samhället värjer sig mot dessa fakta, hävdar jag, och väljer att se det som 
bortförklaringar och dåliga ursäkter. Det kanske är så att de vill ha kvar den enkla, svartvita 
bilden av förövaren som alltigenom ond. 
Det finns något mänskligt i viljan att försöka kategorisera och att dela in människor i grupper. 
Jag tror att vi, det gäller även mig, gör det för att lättare kunna förstå andra människor och för 
att vi skall veta hur vi skall förhålla oss till dem. Vad gäller det grymma i sexualbrotten så 
kanske, tänker jag, förhåller det sig så att vi människor är mer angelägna om att finna enkla 
lösningar, därför att vi finner det så avskyvärt, vilket resulterar i att vi kategoriserar för snabbt 
och obetänkt. 
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För männen handlar det här om fruktansvärda trauman i barndomen. Det handlar om ilska och 
aggression som är så stor att det till slut vänds mot en annan människa. I många fall rör det sig 
om psykiska problem sprungna ur en torftig uppväxt. Bristen på manliga förebilder är en 
annan. Allting kan vi självfallet inte förstå och det är inte alltid så, menar jag, att vi har 
samma behov av att förstå varför saker och ting sker eller varför det blir som det blir. Jag är 
intresserad av förövarpsykologi och med anledning av det vill jag följaktligen försöka att 
förstå förövarna. Jag tror dock att det är vanligt förekommande att vi förkastar det vi inte 
förstår eller förmår att ta till oss av vilket så kan vara i det här fallet. 
 
Det är fruktansvärda saker de här männen har upplevt och som finns i deras minne. Vad som 
är ytterst viktigt, tror jag, är att försöka att komma förbi de bortförklaringar och de 
förmildrande omständigheter som männen gärna åberopar om vi någon gång skall kunna 
reducera deras psykiska ohälsa och den ohälsa som skapas hos offret. 
 

6:5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Kwarnmark & Tidefors Andersson (1999) hänvisar till en studie av Stjerna (1998). I den 
studien redovisar Stjerna (1998) tvångsvårdade män som missbrukar droger. Via 
djupintervjuer utförda bland männen kom det fram att 75 procent av dessa män hade i barn- 
och ungdomsåren varit utsatta för sexuella övergrepp. Stjerna (1998) pekar på vikten av ett 
förändrat behandlingsinnehåll på institutioner som vårdar missbrukande män med den här 
typen av erfarenheter. Behandlingen måste ta fasta på övergreppsproblematiken och skapa 
strategier för att kunna föra samtal med patienterna om deras traumatiserade sexualitet. 
 
Dessa män är exempel på vilka förödande konsekvenser sexuella övergrepp kan få för en del 
individer vilket föranleder mig till mitt förslag till fortsatt forskning. 
 

1) Vilka män som blivit utsatta för sexuella övergrepp eller andra trauman i barndomen 
utvecklar ett förövarbeteende och vilka män uttrycker sin problematik genom 
missbruk eller andra destruktiva beteenden?  

 
2) Ytterligare en aspekt skulle kunna vara att forska kring vilka som inte utvecklar något 

avvikande beteende överhuvudtaget och varför? 
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